
เอกสารแนบ 1 

 
I - 1 

สารสนเทศการเข้าทาํธุรกรรมกับบุคคลทเีกยีวข้อง 
ทเีป็นการได้มาซึงทรัพย์สนิกจิการโครงสร้างพนืฐานเพิมเตมิครังท ี2  

และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกจิการโครงสร้างพนืฐานเพิมเติมครังท ี2 
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สารสนเทศการเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ที่เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเตมิครัง้ที่ 2  

และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

ด้วยคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐานของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ซึ่งจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล  
(“กองทุนฯ”) ได้พิจารณาค าแนะน าจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุของกองทนุฯ เก่ียวกบัการลงทนุในทรัพย์สนิ
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 (“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่  
2”) และได้มีมติเมื่อวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2560 เห็นควรให้มีการเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อพิจารณาการ
เข้าลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่วโดยมี
รายละเอียดดงันี ้

1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

ภายหลงัจากได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุฯ ในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กบัการเข้าท ารายการ รวมทัง้การเจรจาและตกลงกบัผู้ให้เช่า เจ้าของกรรมสทิธ์ิ และผู้ โอนสทิธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้สทุธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2  ตลอดจนการเจรจาและตกลงกบักลุม่ธนาคาร และ/
หรือ สถาบนัการเงินเพื่อการกู้ ยืมเงินมาเข้าลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าวแล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะเข้าลงทุนแล้วเสร็จ
ภายในเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับกองทุนฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนฯ 

การเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ประกอบด้วยรายการการเข้าท าธุรกรรม
กบับคุคลที่เก่ียวข้อง 2 ประเภท กลา่วคือ การได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเตมิครัง้ที่ 2 และการจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 โดยมีรายละเอียดและขอบเขตความสมัพนัธ์ของ
คูก่รณีส าหรับแตล่ะรายการดงัตอ่ไปนี ้

2.1 การได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

(ก) บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (“AWC”) ในฐานะผู้โอนขายสทิธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมให้แก่กองทุนฯ และผู้ โอนขายกรรมสิทธ์ิในเสา
โทรคมนาคมดงักลา่วแก่กองทนุฯ เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขที่จะได้ก าหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสทิธิรายได้ 

(ข) บริษัท ทรู มฟู เอช ยนูิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (“TUC”) ในฐานะผู้ โอนขายกรรมสิทธ์ิในเสา
โทรคมนาคมและกรรมสทิธ์ิในใยแก้วน าแสง (fiber optic cable หรือ FOC) ซึง่ในปัจจบุนัใช้ในธุรกิจ
ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัให้แก่กองทนุฯ  

(ค) บริษัท ทรู มฟู จ ากดั (“TMV”) ในฐานะผู้ โอนขายกรรมสิทธ์ิในใยแก้วน าแสงหลกั (core fiber optic 
cable หรือ FOC หลกั) ซึ่งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้แก่กองทนุฯ  

(ง) บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (“TICC”) ในฐานะผู้ ให้เช่าระยะยาว FOC ซึ่งในปัจจบุนั
ใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต
พืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้แก่กองทุนฯ และผู้ ให้สิทธิแก่กองทุนฯ ในการซือ้ FOC 
ดงักลา่วเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขที่จะได้ก าหนดในสญัญาเช่าทรัพย์สนิระยะยาว 
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โดย AWC TUC TMV และ TICC ถือเป็นบุคคลที่เก่ียวข้องของกองทุนฯ ตามความหมายที่ก าหนดในบท
นิยามของค าดงักลา่วในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 1/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
จัดตัง้และจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศฯ ทน. 1/2554”) และประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สธ. 
14/2558 เร่ือง ข้อก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกับการป้องกันและจัดการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 
เมษายน พ.ศ. 2558 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศฯ สธ. 14/2558”) (ซึ่งในกรณีนีค้ือ บคุคลที่มีผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุฯ อนัหมายถึงผู้ที่ถือหน่วยลงทนุเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุฯ) เนื่องจาก AWC TUC TMV และ TICC เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ทรู คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“ทรู”) โดย ณ วนัที่ 15 กนัยายน พ.ศ. 2560 ทรูถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) ใน
สดัสว่นร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 99.70 และร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ
ทัง้สีบ่ริษัทดงักลา่ว ตามล าดบั และทรูเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุฯ โดย ณ วนัท่ี 18 ตลุาคม พ.ศ. 2560 
ทรูถือหนว่ยลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 28.11 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุฯ  

2.2 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

(ก) TUC ในฐานะผู้ เช่าพืน้ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมและ FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัด  และ FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศพัท์เคลือ่นท่ีและอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากกองทนุฯ  

(ข) TICC ในฐานะผู้ เช่าช่วง FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากกองทนุฯ  

โดยทัง้ TUC และ TICC ถือเป็นบคุคลที่เก่ียวข้องของกองทนุฯ ตามรายละเอียดที่กลา่วข้างต้นแล้ว  

ด้วยเหตนุี ้ทัง้การได้มาซึง่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และการจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินดงักล่าว จึงเป็นการเข้าท าธุรกรรมกบับุคคลที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ข้อก าหนดและเง่ือนไขในการเข้าท ารายการ
ดงักลา่วข้างต้นจะเป็นธุรกรรมที่มีราคา ค่าใช้จ่าย และมลูค่าผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม อีกทัง้มีเง่ือนไขที่
สอดคล้องกบัข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั 
(arm’s length terms) โดยบคุคลที่มีสว่นได้เสยีกบัการท ารายการดงักลา่วไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสินใจเข้าท าธุรกรรม
ของกองทนุฯ 

3 ลักษณะทั่วไปของรายการ 

3.1 การได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

เมื่อได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ ในการด าเนินการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้า
ลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2  และการเจรจาตกลงกบักลุม่ธนาคาร และ/หรือ สถาบนั
การเงินผู้ ให้สินเช่ือส าหรับการเข้าลงทนุในครัง้นีแ้ล้วเสร็จ กองทนุฯ จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ดงัมีรายละเอียดจ าแนกตามคูก่รณีที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

3.1.1 AWC 

กองทนุฯ จะรับโอนสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC จ านวนประมาณ 149 เสา และโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เก่ียวข้องของ AWC (หาก
มี) โดยเป็นรายได้สทุธิที่เกิดขึน้ตัง้แตแ่ละรวมถึงวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 (หรือวนัอื่นตามที่กองทนุฯ และ AWC จะ



เอกสารแนบ 1 

 

I - 4 

ตกลงกนั) จนถึงวนัครบก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ระหว่าง AWC และ บริษัท บี
เอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด (BFKT) รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม (“สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC”) และจะ
ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิดงักลา่วเมื่อครบก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC และเป็นไปตามเง่ือนไข
อื่นตามที่จะได้ก าหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ที่กองทนุฯ และ AWC จะได้เข้าท าตอ่ไป  

3.1.2 TUC 

กองทนุฯ จะรับโอน (ก) กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานจ านวน
รวม 350 เสา และ (ข) กรรมสิทธ์ิใน FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขตพืน้ที่ต่างจงัหวดั
ระยะทางประมาณ1,113 กิโลเมตร (หรือประมาณ 62,594 คอร์กิโลเมตร) จาก TUC ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินที่
กองทนุฯ และ TUC จะได้เข้าท าตอ่ไป 

3.1.3 TMV 

กองทนุฯ จะรับโอนกรรมสทิธ์ิใน FOC หลกั ซึ่งในปัจจบุนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและ
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,147 คอร์
กิโลเมตร) จาก TMV ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิท่ีกองทนุฯ และ TMV จะได้เข้าท าตอ่ไป 

3.1.4 TICC 

กองทุนฯ จะเช่าระยะยาว FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ 670 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 80,014 คอร์กิโลเมตร) จาก TICC เป็นเวลาประมาณ 30 ปี โดยกองทนุฯ มีสทิธิในการซือ้ (call option) 
FOC ดงักลา่วเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่าระยะยาวและเป็นไปตามเง่ือนไขอื่นตามที่จะได้ก าหนดในสญัญาเช่า
ทรัพย์สินระยะยาวที่กองทุนฯ และ TICC จะได้เข้าท าต่อไป โดยมีราคาในการใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซือ้
กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิดงักลา่วประมาณ 200 ล้านบาท ซึง่จะช าระในวนัท่ีมีการสง่มอบกรรมสทิธ์ิ 

3.2 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

ภายหลงัจากที่กองทนุฯ ได้เข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 แล้ว กองทนุฯ จะ
น าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ไปจัดหาผลประโยชน์โดยมีรายละเอียดจ าแนกตามคู่กรณีที่
เก่ียวข้อง ดงันี ้

3.2.1 TUC 

กองทนุฯ จะน าทรัพย์สนิท่ีได้ลงทนุดงัตอ่ไปนีอ้อกให้เช่า/ให้เช่ากลบัแก่ TUC ตามเง่ือนไขที่กองทนุฯ 
และ TUC จะได้ตกลงกนัตอ่ไป 

(ก) พืน้ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ได้รับโอนมาจาก TUC จ านวนประมาณ 350 เสา คิด
เป็นพืน้ที่รวมประมาณ 700 พืน้ที่ โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 16 ปี และอตัราค่าเช่า
รวมมลูคา่ประมาณ 1,800 ล้านบาท  

(ข) ประมาณร้อยละ 80 ของ FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขต
พืน้ท่ีตา่งจงัหวดัระยะทางประมาณ 1,113 กิโลเมตร (หรือประมาณ 62,594 คอร์กิโลเมตร) 
ที่ได้รับโอนมาจาก TUC โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 16 ปี และอตัราค่าเช่ารวมมลูค่า
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ประมาณ 3,200 ล้านบาท ทัง้นี ้TUC และ/หรือ บริษัทในกลุม่ทรูอาจขยายระยะเวลาการ
เช่าต่อไปไม่เกิน 10 ปีภายหลงัจากหมดระยะเวลาการเช่าครัง้แรก หรือไม่เกินระยะเวลา
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับ (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสัน้กว่า) หาก
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด และ 

(ค) ประมาณร้อยละ 80 ของ FOC หลกั ซึ่งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่
และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 117,147 คอร์กิโลเมตร) ที่ได้รับโอนมาจาก TMV โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่
เกิน 16 ปี และอตัราคา่เช่ารวมมลูคา่ประมาณ 6,200 ล้านบาท ทัง้นี ้TUC และ/หรือ บริษัท
ในกลุม่ทรูอาจขยายระยะเวลาการเช่าต่อไปไม่เกิน 10 ปีภายหลงัจากหมดระยะเวลาการ
เช่าครัง้แรก หรือไม่เกินระยะเวลาใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับ (แล้วแต่
ระยะเวลาใดจะสัน้กวา่) หากเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด  

3.2.2 TICC 

กองทุนฯ จะน า ประมาณร้อยละ 80 ของ FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะทางประมาณ 670 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 80,014 คอร์กิโลเมตร) ที่ได้เช่ามาจาก TICC ออกให้ TICC เช่ากลบัตามเง่ือนไขที่กองทุนฯ 
และ TICC จะได้ตกลงกนัตอ่ไป โดยมีระยะเวลาการเช่าไมเ่กิน 16 ปี และอตัราคา่เช่ารวมมลูคา่ประมาณ 4,200 ล้าน
บาท ทัง้นี ้TICC และ/หรือ บริษัทในกลุม่ทรูอาจขยายระยะเวลาการเช่าตอ่ไปไมเ่กิน 10 ปีภายหลงัจากหมดระยะเวลา
การเช่าครัง้แรก หรือไมเ่กินระยะเวลาใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับ (แล้วแตร่ะยะเวลาใดจะสัน้กว่า) 
หากเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด  

4 รายละเอียดทรัพย์สินที่ได้มาและน าไปจัดหาผลประโยชน์  

ล าดับ ธุรกรรม คู่สัญญา ทรัพย์สิน จ านวนโดยประมาณ 

1  การได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

1.1  รับโอนสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้สทุธิ 

AWC รายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เชา่
เสาโทรคมนาคม และโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive อ่ืนที่เก่ียวข้องของ AWC 
(หากมี) 

149 เสา 

1.2  ซือ้ทรัพย์สิน TUC เสาโทรคมนาคม 350 เสา 

   FOC ซึง่ในปัจจบุนัใช้ในธุรกิจ
ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขต
พืน้ที่ตา่งจงัหวดั 

ประมาณ 1,113 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 62,594 คอร์
กิโลเมตร) 

  TMV FOC หลกั ซึง่ในปัจจบุนัใช้ใน
ธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่
และอินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประมาณ 542 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 117,147 คอร์
กิโลเมตร) 
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ล าดับ ธุรกรรม คู่สัญญา ทรัพย์สิน จ านวนโดยประมาณ 

1.3  เชา่ทรัพย์สินระยะยาว และสิทธิใน
การซือ้ (call option) ทรัพย์สิน 

TICC FOC ซึง่ในปัจจบุนัใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประมาณ 670 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 80,014 คอร์
กิโลเมตร) 

2  การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

2.1  ให้เชา่ทรัพย์สิน TUC พืน้ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม  700 พืน้ที่ 

   FOC ซึง่ในปัจจบุนัใช้ในธุรกิจ
ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขต
พืน้ที่ตา่งจงัหวดั 

ประมาณร้อยละ 80 ของ 
1,113 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 62,594 คอร์
กิโลเมตร) 

   FOC หลกั ซึง่ในปัจจบุนัใช้ใน
ธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่
และอินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประมาณร้อยละ 80 ของ 542 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 
117,147 คอร์กิโลเมตร) 

  TICC FOC ซึง่ในปัจจบุนัใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ประมาณร้อยละ 80 ของ 670 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 
80,014 คอร์กิโลเมตร) 

 

5 ขนาดของรายการและมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

5.1 การได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

การเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 จะมีมลูค่ารวมไม่เกิน 14,000 ล้านบาท 
(รวมถึงคา่ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว อาทิ คา่ที่ปรึกษาทางวิชาชีพตา่ง ๆ คา่ภาษีอากร ฯลฯ) โดยจะช าระ
ทัง้จ านวนตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาที่เก่ียวข้อง โดยกองทนุฯ ได้จดัแตง่ตัง้ผู้ประเมินคา่อิสระ 2 รายเพื่อท าหน้าที่
ประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ได้แก่ บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั และบริษัท 
สลีม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั โดย ณ วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2560 บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั ได้ท าการประเมนิ
ค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 โดยวิธี รายได้ (Income Approach) ซึ่งได้แก่ วิธีมลูค่าปัจจุบนั
สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ได้ช่วงราคาประเมินเท่ากับ 11,995.04 ล้านบาท ถึง 
12,975.83 ล้านบาท และ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด ได้ท าการประเมินค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 โดยวิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่งได้แก่ วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิ
ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ได้ช่วงราคาประเมินเท่ากบั 12,144.90 ล้านบาท ถึง 13,173.57 
ล้านบาท  

ทัง้นี ้ขนาดของรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 จะมีมลูค่าร้อยละ 14.29 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุฯ ซึ่งมีมลูค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุฯ โดย ณ วนัท่ี 
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30 กนัยายน พ.ศ. 2560 มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุฯ มีมลูคา่เทา่กบั 90,234.60 ล้านบาท ท าให้รายการดงักลา่ว
ต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ ตามประกาศฯ ทน. 1/2554 

5.2 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

มูลค่ารวมของผลตอบแทนที่กองทุนฯ จะได้รับจากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 จะมีมลูค่ารวมประมาณ 15,400 ล้านบาท โดยบริษัทจดัการคาดว่า อตัราค่าเช่าส าหรับการ
น าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ออกให้ TUC และ TICC เช่ากลบัและเช่าช่วงกลบั จะมีมลูค่า
ประมาณ 11,200 ล้านบาท และ 4,200 ล้านบาท ตามล าดบั โดยขนาดของรายการจะมีมลูค่าไม่เกินร้อยละ 17.07 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ โดย ณ วันที่ 30 
กนัยายน พ.ศ. 2560 มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุฯ มีมลูคา่เทา่กบั 90,234.60 ล้านบาท ท าให้รายการดงักลา่วต้อง
ได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ ตามประกาศฯ ทน. 1/2554   

6 เกณฑ์ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

6.1 การได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

มลูค่าของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ที่กองทนุฯ จะเข้าลงทนุจะพิจารณาจากอตัรา
ผลตอบแทนจากการน าทรัพย์สินดงักลา่วไปจดัหาประโยชน์ ประกอบกบัราคาประเมินของผู้ประเมินค่าอิสระทัง้สอง
รายที่กองทนุฯ ได้จดัให้มีเพื่อท าหน้าที่ประเมินคา่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมดงักลา่ว ซึ่ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศฯ ทน. 1/2554 ทัง้นี ้มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 จะมีมูลค่ารวมทัง้สิน้ 12,898  ล้านบาท (รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน
ดงักลา่ว อาทิ คา่ที่ปรึกษาทางวิชาชีพตา่ง ๆ คา่ภาษีอากร ฯลฯ)  

6.2 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

อตัราผลตอบแทนท่ีกองทนุฯ จะได้รับจากการน าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ไปจดัหา
ผลประโยชน์จะมีการก าหนดเป็นเง่ือนไขในสญัญาที่เก่ียวข้องซึง่จะเป็นทางการค้าตามปกติ มีลกัษณะเดียวกบัท่ีวญิญู
ชนจะพึงกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั (arm’s length terms) อยู่ในอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 
โดยเปรียบเทียบจากคา่ตอบแทนที่กองทนุฯ ได้รับในอดีตและตามอตัราผลตอบแทนทัว่ไปในตลาด 

7 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิกบักองทุนฯ  

คณะกรรมการลงทนุคาดว่าการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 นี ้จะท าให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุมีโอกาสได้รับผลตอบแทนการลงทนุท่ีดีในระยะยาวจากการท่ีกองทนุฯ ลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานท่ีมีคณุภาพดี และยงัเป็นการเพิ่มแหลง่ที่มาของรายได้ของกองทนุฯ และจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กองทนุฯ 
และผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในการลงทุนของกองทุนฯ 

การลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 เป็นโอกาสที่กองทนุฯ จะเติบโตผา่น
การขยายการลงทนุ (inorganic growth) ซึง่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และกลยทุธ์ในการสร้างการเติบโตของกองทนุฯ 
ซึ่งเน้นการแสวงหาโอกาสในการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม โดยโอกาสในการเติบโตครัง้
นีจ้ะเป็นการเพิ่มเติมมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุฯ เพื่อจดัหาผลประโยชน์ให้แก่กองทนุฯ และสามารถเพิ่มผลตอบแทน
การลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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(2) การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 เป็นการลงทุนในทรัพย์สิน 
ที่ท าให้ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ครอบคลุมพืน้ที่ทั่ วประเทศ พร้อม
รองรับการขยายตัวทางเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินโดยรวมของกองทุนฯ 
ท าให้เกิดความได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์  

คณะกรรมการลงทนุเช่ือว่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 เป็นทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่จะท าให้การเช่ือมโยงของทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุฯ 
ครอบคลมุและครบถ้วนมากขึน้ โดย FOC FOC หลกั และ FOC ที่ในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ที่เพิ่ม
ขึน้มา ระยะทางประมาณ 2,325 กิโลเมตร จะท าให้ศกัยภาพของทรัพย์สินโดยรวมของกองทุนฯ เพิ่มมากขึน้ โดย
หลงัจากการลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้จะท าให้กองทนุฯ มีโครงข่ายใยแก้วน าแสงกระจายครอบคลมุพืน้ที่ทัว่ประเทศ 
ทัง้นี ้ในการลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 นี ้กองทนุฯ ได้มีการลงทนุเพิ่มเติมใน FOC ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และ FOC ทีใ่นปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx (Fiber To The x)  ซึง่ก่อนการลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้กองทนุฯ ไม่
มี FOC ในพืน้ท่ีเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ FOC ทีใ่นปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx จากเหตผุล
ดงักล่าว ท าให้กองทุนฯ เกิดความได้เปรียบทางกลยทุธ์ทัง้ด้านการกระจายตวัของทรัพย์สินและความสามารถของ
ทรัพย์สินในการรองรับเทคโนโลยีใหม่ และเปิดโอกาสให้กองทุนฯ สามารถจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมได้เพิ่มขึน้  

(3) โอกาสในการจัดหาผลประโยชน์ที่มั่นคง และสามารถเติบโตรองรับความต้องการที่เพิ่มขึน้ 
อย่างต่อเน่ืองของธุรกิจโทรคมนาคม จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 นี ้เป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่มี
ความส าคญัและจ าเป็นต่อการด าเนินกิจการโทรคมนาคมของผู้ประกอบการในธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงการ
ให้บริการในธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจบริการวงจรและโครงข่ายสื่อสารข้อมูล
ความเร็วสงู ธุรกิจอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสงู (WiFi) เป็นต้น อีกทัง้คาดวา่กองทนุฯ จะสามารถจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินสว่นใหญ่ที่กองทนุฯ ลงทนุเพิ่มเติมโดยการให้เช่าระยะยาวกบัผู้ เช่าหลกัของกองทนุฯ คือ  กลุม่ทรู ซึ่งใน
ปัจจุบัน เป็นหนึ่งในผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทยและมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ท าให้ 
กองทนุฯ มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่มัน่คงจากการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 
นอกจากนัน้ กองทุนฯ ยังสามารถน าทรัพย์สินที่เหลือไปจัดหาผลประโยชน์เพิ่มเติมจากผู้ ประกอบการกิจการ
โทรคมนาคมรายอื่น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจโทรคมนาคมในอนาคต ที่จะสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่กองทนุฯ และผู้
ถือหนว่ยลงทนุตอ่ไป 

(4) โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่มากขึน้จากการใช้แหล่งเงนิทุนในรูปของเงนิกู้ยมื 

ในการเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมในครัง้นี ้กองทนุฯ จะใช้แหลง่เงินทนุ
จากเงินกู้ยืม สง่ผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุที่มากขึน้ เนื่องจาก ใน
ปัจจบุนัแหลง่เงินทนุจากการกู้ยืมเงินยงัมีต้นทนุทางการเงินที่ไมส่งูนกั อีกทัง้ แหลง่เงินทนุจากการกู้ยืมเงินยงัสามารถ
ระดมทนุได้รวดเร็วในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(5) โอกาสที่จะได้รับเงื่อนไขในการขยายระยะเวลาการเช่าส าหรับทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งระยะเวลาการเช่าที่เพิ่มมากขึน้จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นัก
ลงทุนในเร่ืองการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่ของกองทุนฯ  

 หากกองทุนฯ สามารถเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และ 3 ได้
ส าเร็จ กลุม่ทรูได้ตกลงที่จะขยายระยะเวลาการเช่าของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุฯ ลงทนุและที่กลุม่ 
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ทรูเช่าอยู่ในปัจจุบนั จากที่จะสิน้สดุลงในช่วงปี พ.ศ. 2568 ถึง 2570 ให้ไปสิน้สดุในช่วงเวลาเดียวกนักับการสิน้สดุ
ระยะเวลาการเช่าส าหรับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และ 3 ซึ่งจะสิน้สดุลงประมาณปี พ.ศ. 
2576  ซึ่งตรงกบัช่วงเวลาสิน้สดุระยะเวลาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 
MHz ซึ่งเป็นใบอนุญาตที่มีระยะเวลายาวที่สดุของกลุ่มทรู ณ วนัที่เจรจาตกลงท าสญัญา โดยการขยายระยะเวลา
ดงักลา่ว จะช่วยเสริมสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกัลงทุนในสว่นที่เก่ียวกบัความแน่นอนในการจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิของกองทนุฯ  

8 แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2  

แหลง่เงินทนุที่กองทนุฯ จะน ามาใช้ลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 นี ้จะมาจาก
การกู้ยืมเงินทัง้จ านวน ในจ านวนทัง้สิน้ 12,898 ล้านบาท จากกลุม่ธนาคาร และ/หรือสถาบนัการเงิน ซึ่งในเบือ้งต้น
ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารไทยพาณิชย์”) ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัผลการอนมุตัิภายในของธนาคาร และ/หรือ สถาบนั
การเงินดงักลา่ว ณ ปัจจุบนั ธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้นของบริษัทจดัการเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของบริษัทจดัการ โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท
จดัการ ซึ่งท าให้ธนาคารไทยพาณิชย์ถือเป็นบคุคลที่เก่ียวข้องของกองทุนฯ ตามนยัแห่งประกาศฯ ทน. 1/2554 และ 
ประกาศฯ สธ. 14/2558 อีกทัง้ ณ วนัที่ 18 ตลุาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารไทยพาณิชย์ยงัถือหนว่ยลงทนุในกองทนุฯ ใน
สดัสว่นร้อยละ 4.25 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุฯ  

อนึ่ง เง่ือนไขของการกู้ยืมเงินที่กองทนุฯ จะตกลงกบักลุม่ธนาคาร และ/หรือ สถาบนัการเงินดงักลา่ว จะเป็น
เง่ือนไขที่ใกล้เคียงกบัเง่ือนไขการให้สินเช่ือแก่ลกูค้าชัน้ดีของธนาคารพาณิชย์สว่นใหญ่ในประเทศ และสอดคล้องกบั
ข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ( arm’s 
length terms)  

อนึง่ การท่ีกองทนุฯ กู้ยืมเงินตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุฯ อาจมีความ
เสี่ยง และ/หรือ มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เนื่องจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการหาแหลง่เงินทนุ
ใหม่เพื่อน ามาช าระภาระหนีข้องกองทุนฯ ด้วยต้นทุนทางการเงินและเง่ือนไขการกู้ ยืมที่ใกล้เคียงกันหรือดีกว่า 
(refinancing risk) การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ และความสามารถในการ
ช าระหนีข้องคูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง เป็นต้น ซึง่ปัจจยัตา่ง ๆ เหลา่นีอ้าจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทนุฯ อาจ
ท าให้กองทนุฯ มีสภาพคลอ่งไม่เพียงพอ รวมถึงความสามารถของกองทนุฯ ในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ให้แก่
กลุม่ผู้ ให้สินเช่ือ และ/หรือ การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้ความพยายามใน
การด าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงดงักลา่ว เช่น การป้องกนัความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ หรือการขอ
ขยายระยะเวลาการช าระหนี ้เป็นต้น โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเข้าท าธุรกรรมเพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยง
ดังกล่าวของกองทุนฯ เช่น การเข้าท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าหรือสญัญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ ตามที่เห็นว่า
เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยการด าเนินการใด ๆ ดังกล่าว ของกองทุนฯ จะด าเนินการโดย
ค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั 

นอกจากนัน้ เมื่อครบก าหนดช าระหนีเ้งินกู้  กองทนุฯ อาจจะพิจารณาหาแหลง่เงินทนุท่ีเหมาะสมที่สดุมาเพื่อ
ช าระหนีด้งักลา่ว เพื่อจดัโครงสร้างเงินทนุท่ีเหมาะสมกบักองทนุฯ ในขณะนัน้ กลา่วคือ บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้
แหลง่เงินทนุจากแหลง่ใดแหลง่หนึง่ หรือ จากหลายแหลง่รวมกนั เช่น การกู้ยืมเงินจากกลุม่ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ 
สถาบนัการเงิน การออกตราสารหนี ้(ยงัไม่สามารถกระท าได้ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ปัจจุบนั) หรือการเพิ่มทุน ใน
กรณีที่แหล่งเงินทุนดงักล่าวข้างต้นไม่เพียงพอต่อการช าระหนีเ้งินกู้  และ/หรือ กองทุนฯ ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุน 
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ต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ช าระหนีเ้งินกู้ ได้ครบถ้วน บริษัทจัดการอาจน ากระแสเงินสดที่ได้จากการด าเนินงานมาช าระหนี ้
เงินกู้  ซึง่อาจสง่ผลกระทบในเชิงลบตอ่เงินปันผลที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับในช่วงเวลาที่ต้องจ่ายคืนหนี  ้

9 การอนุมตัิการลงทุนในทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนฯ ได้มีมติเมื่อวนัที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 เห็นควรให้มีการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และให้มีการเสนอเร่ืองให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณาอนมุตัิ 
ทัง้นี ้คณะกรรมการลงทนุของกองทนุฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 ทา่น ได้แก่ 

(1) นาย สมิทธ์ พนมยงค์ 

(2) นาง ทิพาพรรณ ภทัรวิกรม 

(3) นางสาว พิจิตตรา ไตรรัตนธาดา 

(4) นาย กรวิภพ มณฑารพ 

10 เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

การเข้าท ารายการการเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 อนัประกอบด้วย การ
ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ดงักลา่วข้างต้น เป็นการเข้าท าธุรกรรมระหวา่งกองทนุฯ กบับคุคลที่เก่ียวข้องที่เป็นการได้มา
เพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน โดยมีมลูค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุฯ และเป็นการเข้าท าธุรกรรมระหว่างกองทุนฯ กับบุคคลที่เก่ียวข้องที่เป็นการเข้าท าสญัญาเก่ียวกบัการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งมีมูลค่าของสญัญาไม่น้อยกว่าร้อยละ  3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ท าให้การเข้าท ารายการดงักล่าวต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ตาม
ประกาศฯ ทน. 1/2554 ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยในการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุมาประชุมไม่
น้อยกวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้หมด โดยมีหนว่ยลงทนุนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่ 1 
ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ การนบัคะแนนเสยีงใน
การขอมติดงักลา่ว บริษัทจดัการจะไมน่บัรวมจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษกบัการ
เข้าท าการได้มาซึง่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ในการลงคะแนนเสยีงเพื่อขอมติดงักลา่ว 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 
และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ณ วนัที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560  
ประกอบด้วย 

ชื่อ จ านวนหน่วย 
สัดส่วนการลงทุนต่อหน่วยลงทุน 
ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ

กองทุนฯ (ร้อยละ) 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1,632,790,800 28.11 
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11 ความเห็นของคณะกรรมการลงทุนเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ  

คณะกรรมการลงทนุพิจารณาการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเตมิในครัง้นี ้และเห็นวา่การลงทนุ
ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่  2 นีม้ีความน่าสนใจและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์และกลยทุธ์ของกองทนุฯ ในการที่จะสร้างการเจริญเติบโตระยะยาวเพิ่มขึน้ หากเปรียบเทียบกบัการไม่
เข้าลงทนุเพิ่มเติมเลย โดยการแสวงหาโอกาสการลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมคีณุภาพดีที่จะช่วยเพิม่
การกระจายตวัของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ เนื่องจาก ในการลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้
กองทุนฯ มีการลงทุนใน FOC ในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ FOC ที่ในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยี
ระบบ FTTx ซึ่งเป็นการลงทนุในประเภททรัพย์สินที่เพิ่มเติมจากทรัพย์สินที่กองทนุฯ ลงทนุอยู่ในปัจจบุนั ซึ่งจะช่วยให้
ทรัพย์สินของกองทนุฯ หลงัการลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้มีความเก่ียวเนื่องและและครอบคลมุพืน้ที่ให้บริการเพิ่มมาก
ยิ่งขึน้ นอกจากนัน้  หากกองทุนฯ สามารถเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครั ง้ที่ 2 ได้ส าเร็จ 
กองทนุฯ มีโอกาสที่จะเข้าท าสญัญาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อสญัญาเก่ียวกบัทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุฯ 
ลงทนุอยูใ่นปัจจบุนั เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่กองทนุฯ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุ อาทิเช่น โอกาสที่จะเพิ่มเติมข้อตกลง
ให้กลุม่ทรูเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายบางประเภทที่ยงัไมช่ดัเจนวา่เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายใดจากการเข้าลงทุนใน
ครัง้ก่อน เช่น ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากที่ได้ตกลงไว้ส าหรับการด าเนินการย้ายเสาโทรคมนาคมที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ใน
ปัจจุบันไปยังสถานที่ใหม่อันเนื่องมาจากผู้ ให้เช่าสถานที่ที่เสาโทรคมนาคมตัง้อยู่ไม่ตกลงต่ออายุสญัญาเช่ากับ 
กองทนุฯ ภาระค่าใช้จ่ายในการย้าย FOC ที่กองทนุฯ ลงทนุอยู่ในปัจจบุนัลงใต้ดิน และภาระค่าสิทธิแหง่ทางที่เพิ่มขึน้
อนัเนื่องมาจากการย้าย FOC ลงใต้ดิน การขยายระยะเวลาการให้สิทธิในการซือ้เป็นรายแรก (Right of First Offer) 
ของกองทนุฯ  รวมถึง การปรับอตัราคา่เช่าเดิม (ก่อนสว่นลด) ของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของ
กองทนุฯ ให้เป็นอตัราค่าเช่าใหมท่ี่ใกล้เคียงกบัอตัราค่าเช่าในตลาดมากยิ่งขึน้ ซึ่งอาจท าให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ มี
แนวโน้มในการเช่าทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุฯ ในสว่นท่ียงัไมไ่ด้มีการเช่าใช้โดยกลุม่ท
รูเพิ่มมากขึน้ และในกรณีที่กองทุนฯ สามารถเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่  2 และ 3 
เป็นผลส าเร็จ กองทุนฯ มีโอกาสที่จะเข้าท าสญัญาเพื่อขยายระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่
กองทนุฯ ลงทนุและกลุม่ทรูเช่าอยูใ่นปัจจุบนัจากก าหนดระยะเวลาเดิมออกไป โดยการแก้ไขข้อสญัญาดงักลา่วจะท า
ให้กองทนุฯ มีกระแสรายได้จากคา่เช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุฯ ลงทนุอยู่ในปัจจุบนัยาวนานมาก
ขึน้ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่กองทุนฯ และผู้ ถือหน่วยลงทุน นอกจากนี ้กลุ่มทรูอาจเข้าท าข้อตกลงเพื่อจะเช่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีปัจจบุนัอยูใ่นระหวา่งการโอนสทิธิรายได้ซึง่กองทนุฯ จะได้กรรมสทิธ์ิในอนาคต ทัง้นี ้ภายใต้
เง่ือนไขตามที่จะได้ตกลงกนัตอ่ไป  
 ทัง้นี ้คณะกรรมการลงทนุ มีความเห็นวา่ การเข้าลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้จะท าให้ขนาดและมลูค่าตลาดของ
กองทนุฯ เพิ่มสงูขึน้ ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุฯ และเพิ่มความนา่สนใจในการ
เข้าลงทนุให้กบันกัลงทนุที่สนใจผลิตภณัฑ์การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสม ่าเสมอ รวมถึงช่วยสง่เสริมภาพลกัษ ณ์ของ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ของไทยให้มีความนา่สนใจในสายตาของนกัลงทนุตา่งชาติเพิ่มขึน้  

คณะกรรมการลงทนุ จะพิจารณาการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 นีท้ี่จ านวน
ไม่เกิน 14,000 ล้านบาท โดยการกู้ยืมจากสถาบนัการเงินในวงเงินที่ไม่เกิน 14,000 ล้านบาท เพื่อที่ประมาณการเงิน
ปันส่วนแบ่งก าไรต่อหน่วยของกองทุนฯ ท่ีคาดว่าจะได้รับหลงัจากที่กองทุนฯ ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 จะเพิ่มขึน้ (Dividend Per Unit Accretion) ไม่น้อยไปกว่า 0.03 บาทต่อหน่วย เมื่อเทียบกบั
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ประมาณการเงินปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ยของกองทนุฯ ที่คาดวา่จะได้ในกรณีที่กองทนุฯมิได้ท าการลงทนุในทรัพย์สนิ
ที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยกองทุนฯได้แต่งตัง้ผู้ประเมินค่าอิสระทัง้ 2 รายเพื่อท าหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมดงักล่าว อีกทัง้ สมมติฐานที่ผู้ประเมินค่าอิสระทัง้สองรายใช้ในการประเมินค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ตามที่ระบไุว้ในสรุปรายงานการประเมินคา่ทรัพย์สินของผู้ประเมินคา่อิสระ 
และตารางสรุปสมมติฐานของผู้ประเมินคา่อิสระส าหรับทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 (ซึง่จะมีการ
ประกาศต่อไป) ก็มีความสมเหตสุมผล นอกจากนี ้อตัราผลตอบแทนที่กองทนุฯ จะได้รับจากการน าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ไปจดัหาผลประโยชน์เป็นไปทางการค้าตามปกติ มีลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูนจะ
พงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั (arm’s length terms) และอยูใ่นอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม  

ทัง้นี ้มูลค่าสดุท้ายที่กองทนุฯ จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และอตัรา
ผลตอบแทนสุดท้ายที่กองทุนฯ จะได้รับจากการน าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน เพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ไปจัดหา
ผลประโยชน์ ควรจะได้พิจารณาจากปัจจยัที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

 มลูค่าของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ที่ได้จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมิน
คา่อิสระทัง้สองราย 

 สภาวะตลาดเงินและตลาดทนุโดยรวมในขณะเข้าท ารายการ 

 ผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทเดียวกันในตลาด ณ 
ขณะนัน้ 
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