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ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

กองทนุฯ จะลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 โดยทรัพย์สิน
ดงักลา่วประกอบด้วย  

(ก) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมจ านวนประมาณ 149 เสา 
และโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นท่ีเก่ียวข้อง (หากมี) จากบริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชัน่ 
จ ากดั (“AWC”)  โดยเป็นรายได้สทุธิที่เกิดขึน้ตัง้แต่และรวมถึงวนัที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (หรือวนัอื่นตามที่กองทนุฯ 
และ AWC จะตกลงกัน) จนถึงวนัครบก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ระหว่าง AWC และ
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากดั (“BFKT”) รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม (“สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC”) 
รวมทัง้กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เก่ียวข้อง (หากมี) 
ภายหลงัจากวนัครบก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC และเป็นไปตามเง่ือนไขอื่นตามที่จะได้ก าหนดใน
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้  

(ข) กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมจ านวนประมาณ 350 เสา จาก บริษัท ทรู มฟู เอช ยนูิเวอร์แซล คอมมิวนิ
เคชัน่ จ ากดั (“TUC”) 

(ค) กรรมสิทธ์ิในใยแก้วน าแสง ( fiber optic cable หรือ FOC)  ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขตพืน้ที่ต่างจงัหวดั ระยะทางประมาณ 1,113 กิโลเมตร (หรือประมาณ 62,594 คอร์กิโลเมตร) 
จาก TUC 

(ง) กรรมสิทธ์ิในใยแก้วน าแสงหลัก (core fiber optic cable หรือ FOC หลัก) ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจ
ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 117,147 คอร์กิโลเมตร) จาก บริษัท ทรู มฟู จ ากดั (“TMV”) 

(จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 670 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 80,014 คอร์กิโลเมตร) จาก บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (“TICC”) รวมทัง้สทิธิ
ในการซือ้ (call option) FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดงักลา่ว เมื่อครบก าหนดอายกุารเช่าระยะยาวและ
เป็นไปตามเง่ือนไขอื่นตามที่จะได้ก าหนดในสญัญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยมีราคาในการใช้สทิธิ (Exercise Price) 
เพ่ือซือ้กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิดงักลา่วเทา่กบั 200 ล้านบาท 

รวมเรียกวา่ “ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 2” 

ทัง้นี ้AWC TUC TMV และ TICC เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“ทรู”) ซึ่ง ณ 
วนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2560 ทรูถือหุ้น (ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม) ในสดัสว่นร้อยละ100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อย
ละ 99.70 และร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของทัง้สีบ่ริษัทดงักลา่วตามล าดบั และทรูเป็นผู้
ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุฯ โดย ณ วนัที่ 18 ตลุาคม พ.ศ. 2560 ทรูถือหน่วยลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 28.11 
ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุฯ 
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(1) ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับเสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่
เกี่ยวข้อง (หากมี) ของ AWC ที่กองทุนฯ จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

(ก) บททั่วไป 

กองทนุฯ จะลงทนุในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม 
ของ AWC จ านวนประมาณ 149 เสา และโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นท่ีเก่ียวข้อง (หากมี) ของ 
AWC โดยเป็นรายได้สทุธิที่เกิดขึน้ตัง้แตแ่ละรวมถึงวนัที่ 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 (หรือวนัอื่นตามที่กองทนุฯ และ AWC 
จะตกลงกัน) จนถึงวนัครบก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC รวมทัง้กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ 
AWC และโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เก่ียวข้อง (หากมี) ของ AWC ดงักลา่ว ภายหลงัจาก
วนัครบก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC และเป็นไปตามเง่ือนไขอื่นตามที่จะได้ก าหนดในสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ โดยกองทนุฯ จะเข้าท าสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้กบั AWC 

อนึ่ง ในปัจจุบัน AWC ได้ให้ BFKT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของทรู เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
ดงักลา่วตามสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC โดยเป็นการเช่าเสาโทรคมนาคมทัง้เสาและ BFKT มีสิทธิในการ
เช่าเสาโทรคมนาคมดงักลา่วแตเ่พียงผู้ เดียว โดยที่ BFKT ได้น าเสาโทรคมนาคมของ AWC ดงักลา่วออกให้บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“CAT”) เช่าช่วงและด าเนินงานตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องภายใต้สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์
วิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA ลงวนัที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554 ระหว่าง BFKT และ 
CAT รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม (“สัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA”) ซึง่เสาโทรคมนาคมดงักลา่วรองรับโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Active ที่ใช้ในการให้บริการในยา่นความถ่ี 850 MHz เป็นหลกั ทัง้นี ้AWC จะโอนรายได้
อนัเกิดจากการให้ BFKT เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC หลงัหกัค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา ค่าเช่า
พืน้ท่ี ประกนัภยั และอื่น ๆ อนัเกิดจากการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัเสาโทรคมนาคมของ AWC ดงักลา่ว ตัง้แตแ่ละรวมถึง
วนัที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (หรือวนัอื่นตามที่กองทนุฯ และ AWC จะตกลงกนั) จนถึงวนัครบก าหนดสญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC และโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นท่ีเก่ียวข้อง (หากมี) ของ AWC ให้แก่
กองทนุฯ โดยเมื่อครบก าหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC และเป็นไปตามเง่ือนไขอื่นตามที่จะ
ได้ก าหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้แล้ว AWC มีหน้าท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC 
และโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นท่ีเก่ียวข้อง (หากมี) ของ AWC ให้แก่กองทนุฯ ตามข้อก าหนด
และเง่ือนไขที่จะได้ระบุในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ซึ่งจะได้เข้าท ากับ AWC ทัง้นี ้สญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC จะสิน้สดุลงเมื่อวนัที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แต่อาจจะต้องมีการตอ่อายสุญัญาดงักลา่วหาก 
CAT ตอ่อายสุญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA  

(ข) รายละเอียดและความครอบคลุมของเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่กองทุนฯ จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 2  

เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่กองทนุฯ จะลงทนุเพิ่มเติมจ านวนประมาณ 149 เสา ประกอบด้วย
เสาที่ตัง้อยู่บนพืน้ดิน เสาที่ตัง้อยู่บนดาดฟ้า และระบบ Distributed Antenna System โดย เสาโทรคมนาคมดงักลา่ว
สว่นใหญ่ถกูสร้างขึน้ไม่เกิน 2-3 ปี และโดยทัว่ไปเสาโทรคมนาคมจะมีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 30 ปี และสามารถ
ขยายอายกุารใช้งานออกไปได้โดยไมจ่ ากดัด้วยการดแูลและบ ารุงรักษาเป็นประจ า 

(ค) สิทธิในการใช้ที่ดินหรือทรัพย์สินที่เป็นที่ตัง้เสาโทรคมนาคม 
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เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่กองทนุฯ จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 นี ้ตัง้อยู่บนที่ดินหรือทรัพย์สินซึง่ 
BFKT เป็นผู้ เช่ามาจากผู้ ให้เช่าหลายราย โดย BFKT ให้สิทธิแก่ AWC ในการติดตัง้เสาโทรคมนาคมในที่ดินและ
ทรัพย์สนิที่เช่าดงักลา่ว โดยสว่นใหญ่ ที่ดินและทรัพย์สนิท่ีเช่ามีระยะเวลาของการเช่าประมาณ 3 ปี 

(ง) การด าเนินงานและบ ารุงรักษา 

BFKT มีหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่กองทนุฯ 
จะลงทนุเพิ่มเติม ตามสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 

 

(2) ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่กองทุนฯ จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

(ก) บททั่วไป 

กองทนุฯ จะลงทนุในกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ TUC จ านวนประมาณ 350 เสา โดย กอง
ทนุฯ จะจดัหาประโยชน์จากเสาโทรคมนาคมของ TUC ดงักลา่ว ด้วยวิธีการตามที่กฎหมายอนญุาต อนัรวมถึง การน า
พืน้ท่ีบนเสาโทรคมนาคมออกให้เชา่แก่บคุคลอื่น ซึง่รวมถึงการน าพืน้ท่ีบนเสาโทรคมนาคมบางสว่นออกให้เชา่แก่ TUC 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของทรู โดยการเข้าท าสญัญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจดัการหลกั (ประมาณ ไม่เกิน 
16 ปี) กับ TUC ทัง้นี ้TUC ซึ่งเป็นผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุนฯ จะใช้พืน้ที่บนเสาโทรคมนาคมเพื่อ
ให้บริการในธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนที่ ซึ่งเสาโทรคมนาคมดงักลา่วรองรับโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Active 
ที่ใช้ในการให้บริการในยา่นความถ่ี 900 MHz และ 1800 MHz เป็นหลกั 

(ข) รายละเอียดและความครอบคลุมของเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่กองทุนฯ จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 2  

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่กองทุนฯ จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  2 จ านวนประมาณ 350 เสา 
ประกอบด้วยเสาที่ตัง้อยูบ่นพืน้ดิน เสาที่ตัง้อยูบ่นดาดฟ้า โดยเสาโทรคมนาคมดงักลา่วสว่นใหญ่ถกูสร้างขึน้ไมเ่กิน 1-2 
ปี และโดยทัว่ไปเสาโทรคมนาคมมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 30 ปี และสามารถขยายอายกุารใช้งานออกไปได้โดยไม่
จ ากดัด้วยการดแูลและบ ารุงรักษาเป็นประจ า 

(ค) สิทธิในการใช้ที่ดินหรือทรัพย์สินที่เป็นที่ตัง้เสาโทรคมนาคม 

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่กองทนุฯ จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 นี ้ตัง้อยู่บนที่ดินหรือทรัพย์สินซึ่ง 
TUC เป็นผู้ เช่ามาจากผู้ให้เช่าหลายราย  

(ง) การด าเนินงานและบ ารุงรักษา 

TUC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัของเสาโทรคมนาคม มีหน้าที่เก่ียวกบัการด าเนินงาน
และการบ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่กองทนุฯ จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ตามสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ TUC 

 

(3) ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับ FOC FOC หลัก และ FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ของ TUC TMV 
และ TICC ตามล าดับ (รวมกันเรียกว่า “ใยแก้วน าแสง”) ที่กองทุนฯ จะลงทุนเพิ่มเติม  

(ก) บททั่วไป 
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กองทนุฯ จะลงทนุใน (1) กรรมสิทธ์ิใน FOC ของ TUC ระยะทางประมาณ 1,113 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 62,594 คอร์กิโลเมตร) (2) กรรมสิทธ์ิใน FOC หลกัของ TMV ระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 117,147 คอร์กิโลเมตร) และ (3) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยี
ระบบ FTTx ของ TICC ระยะทางประมาณ 670 กิโลเมตร (หรือประมาณ 80,014 คอร์กิโลเมตร) ซึง่รวมทัง้สทิธิในการ
ซือ้ (call option) FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกล่าว เมื่อครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาวและเข้า
เง่ือนไขอื่นตามที่จะได้ก าหนดในสญัญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยมีราคาในการใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซือ้
กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิดงักลา่วเทา่กบั  200 ล้านบาท ทัง้นี ้กองทนุฯ จะจดัหาประโยชน์จากใยแก้วน าแสงดงักลา่วด้วย
วิธีการตามที่กฎหมายอนญุาต อนัรวมถึง การน าใยแก้วน าแสงออกให้เช่าแกบ่คุคลอื่น ซึง่รวมถึงการน า FOC บางสว่น
ออกให้เช่าแก่ TUC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของทรู และการน า FOC หลกั และ FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx 
บางสว่นออกให้เช่า และเช่าช่วง แก่ TICC ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของทรู โดยการเข้าท าสญัญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา 
และบริหารจดัการหลกั และสญัญาเช่าช่วง ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจดัการหลกั (ส าหรับทรัพย์สนิที่กองทนุ
ฯ จะพิจารณาลงทนุในลกัษณะสิทธิการเช่าระยะยาว) กบั TUC และ TICC ตามล าดบั ทัง้นี ้TUC และ TICC ซึ่งเป็นผู้
เช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุนฯ จะใช้ทรัพย์สินที่เช่าและเช่าช่วง (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้บริการในธุรกิจ
โทรศพัท์เคลือ่นท่ี และธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์  

(ข) รายละเอียดและคุณสมบัติของใยแก้วน าแสง 

ใยแก้วน าแสง คือเส้นใยแก้วที่สามารถน าแสงไปตามความยาวคลืน่แสง ใยแก้วน าแสงใช้กนัอยา่ง
แพร่หลายในการสือ่สญัญาณ ซึง่สามารถสง่สญัญาณได้ในระยะทางที่ไกลกวา่และด้วยอตัราแบนด์วิดท์ (bandwidth) 
ที่สงูกวา่ระบบสือ่สญัญาณรูปแบบอื่น ๆ นอกจากนี ้การสือ่สารด้วยใยแก้วน าแสงเป็นวิธีการสง่ข้อมลูจากสถานที่หนึ่ง
ไปยงัอีกสถานที่หนึง่ด้วยการสง่สญัญาณแสงผา่นทางใยแก้วน าแสง กระบวนการสือ่สารโดยใช้ใยแก้วน าแสงมขีัน้ตอน
พืน้ฐานซึ่งได้แก่ การสร้างสญัญาณแสงโดยการใช้เคร่ืองส่งสญัญาณ ( transmitter) การถ่ายทอดสญัญาณ การ
ตรวจสอบว่าสญัญาณไม่เกิดการผิดเพีย้นหรือมีก าลงัอ่อนเกินไป การรับสญัญาณแสง และการแปลงสญัญาณแสง
เป็นสญัญาณไฟฟ้า 

ประโยชน์ที่ส าคญัของใยแก้วน าแสง คือการสญูเสียข้อมลูที่ต ่ามากและไม่มีการรบกวนของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ท าให้สามารถเว้นระยะทางระหว่างอุปกรณ์ขยายสญัญาณ (amplifiers) กับอุปกรณ์ทวนสญัญาณ 
(repeaters) ได้ไกลขึน้ ใยแก้วน าแสงจึงถกูน ามาใช้แทนสายโลหะ จากเดิมที่ต้องเช่ือมตอ่ด้วยสายไฟฟ้าหลายพนัเส้น 
ก็สามารถน าเส้นใยแก้วน าแสงที่มีแบนด์วิดท์ (bandwidth) สงูเพียงเส้นเดียวมาทดแทนได้ 

(ค) รายละเอียดและความครอบคลุมของใยแก้วน าแสงที่กองทุนฯ จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

ใยแก้วน าแสงที่กองทนุฯ จะเข้าลงทนุ ประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้วขนาด 24 ถึง 216 แกน (core) 
มีระยะทางรวมประมาณ 2,325 กิโลเมตร (หรือประมาณ 259,754 คอร์กิโลเมตร) ใยแก้วน าแสงที่กองทนุฯ จะลงทนุ
เพิ่มเติมได้ผา่นการใช้งานมาและถกูสร้างขึน้ไมเ่กิน 1-2 ปี โดยสายเคเบิลใยแก้วมีอายกุารใช้งานสงูถึง 50 ปี  

(ง) เส้นใยแก้วน าแสงที่ยงัไม่มีการใช้งาน (Remaining Capacity of Dark Fiber) 

ในเบือ้งต้น ค่าเช่าจาก TUC และ TICC จะเป็นแหล่งรายได้ทัง้หมดที่มาจากใยแก้วน าแสง ที่
กองทนุฯ จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 จนกว่าจะมีผู้ เช่ารายอื่น ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู้ ให้บริการข้อมลูและ
เสยีงรายอื่น ๆ มาเช่าใยแก้วน าแสงสว่นท่ีเหลอืของกองทนุฯ เพิ่มเติม โดยในเบือ้งต้นใยแก้วน าแสงสว่นท่ีเหลอืจากการ
เช่าโดย TUC และ TICC ที่ยงัไม่มีการใช้งาน จะมีจ านวนประมาณร้อยละ 20 ของความสามารถในการใช้งานทัง้หมด 
(capacity) 
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(จ) สิทธิแห่งทาง (Right of Way) 

เอกสารเก่ียวกบัสทิธิแหง่ทางส าหรับใยแก้วน าแสงที่กองทนุฯ จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 เป็นการ
ให้สิทธิแห่งทางโดยนิติกรรมสญัญาที่หน่วยงานด้านสาธารณปูโภคได้ให้ไว้ในช่ือของ TUC (ส าหรับ FOC) และ TICC 
(ส าหรับ FOC หลกั และ FOC ซึง่ใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx) อยา่งไรก็ดี ใยแก้วน าแสงบางสว่นที่กองทนุฯ จะเข้า
ลงทนุเพิ่มเติมเป็นครัง้ที่ 2 ยงัอยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อให้หน่วยงานด้านสาธารณปูโภคออกเอกสารเก่ียวกบัสิทธิ
แหง่ทางซึง่เป็นไปตามหลกัปฏิบตัิในภาคอตุสาหกรรมโทรคมนาคมที่เก่ียวกบัใยแก้วน าแสง 

(ฉ) การด าเนินงานและบ ารุงรักษา 

TUC ในฐานะผู้ เช่าจะเป็นผู้มีหน้าที่ด าเนินการและบ ารุงรักษา FOC และ FOC หลกัที่กองทนุฯ จะ
ลงทนุเพิ่มเติม และ TICC ในฐานะผู้ เช่าช่วงจะเป็นผู้มีหน้าที่ด าเนินการและบ ารุงรักษา FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยี
ระบบ FTTx ที่กองทุนฯ จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 โดยจะต้องปฏิบตัิตามมาตรฐานที่จะได้ก าหนดไว้ในสญัญาเช่า 
ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการหลกั และสญัญาเช่าช่วง ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการหลกั 
(แล้วแตก่รณี) ซึง่เช่ือวา่จะท าให้มีการด าเนินงานและบ ารุงรักษาส าหรับใยแก้วน าแสงที่กองทนุฯ จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้
ที่ 2 ที่เหมาะสม 

 สรุปภาพรวมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่เดิมภายหลัง
กองทุนฯ เข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนฯ จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

ภาพรวมเปรียบเทียบทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่เดิมภายหลงั
กองทนุฯ เข้าลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 1  และทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมของกองทนุฯ ภายหลงักองทนุฯ เข้าลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 มี
ดงันี ้

 

ตารางที่  1 ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ภายหลงักองทุนฯ เข้าลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 1  

รูปแบบการ
ลงทุน 

สิทธิในการได้รับรายได้สุทธิ
และกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน

เมื่อเข้าเงื่อนไข 
กรรมสิทธ์ิ 

สิทธิการเช่า
ระยะยาวและ
สิทธิในการซือ้
ทรัพย์สินเมื่อเข้า

เงื่อนไข 

จ านวน
ทรัพย์สินรวม 

นิติบุคคลที่เข้า
ท าธุรกรรมกับ
กองทุนฯ 

AWC BFKT TRUE TUC AWC  

เสาโทรคมนาคม 4,360 เสา 
และ 338 
เสา1 

1,485 เสา 6,000 
เสา 

  12,183 เสา1 
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รูปแบบการ
ลงทุน 

สิทธิในการได้รับรายได้สุทธิ
และกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน

เมื่อเข้าเงื่อนไข 
กรรมสิทธ์ิ 

สิทธิการเช่า
ระยะยาวและ
สิทธิในการซือ้
ทรัพย์สินเมื่อเข้า

เงื่อนไข 

จ านวน
ทรัพย์สินรวม 

ระบบใยแก้วน า
แสง และอุปกรณ์
ระบบสื่อ
สัญญาณ 

 9,169 ลิง้ค์ 
และ FOC 
จ านวน 
47,250 
กิโลเมตร 

(680,400 คอร์
กิโลเมตร) 

 FOC 
จ านวน 
5,112 
กิโลเมตร 
(122,974 
คอร์

กิโลเมตร) 

FOC จ านวน 
7,981 กิโลเมตร  
( 303,453 คอร์
กิโลเมตร)2 

9,169 ลิง้ค์ และ 
FOC จ านวน 

60,343 
กิโลเมตร 
(1,106,827 

 คอร์กิโลเมตร)2 

ระบบบรอด
แบนด์ในเขต
พืน้ที่ต่างจังหวัด 

   1.2 ล้าน
พอร์ท และ 

FOC 
จ านวน 
6,114 
กิโลเมตร 
(198,085 
คอร์

กิโลเมตร) 

 1.2 ล้านพอร์ท 
และ FOC 

จ านวน 6,114 
กิโลเมตร 

(198,085 คอร์
กิโลเมตร) 

 

หมายเหต:ุ ในการเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ในเดือนมีนาคม 2558 
นัน้ 

1. กองทุนฯ ได้เข้าลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานประเภทโทรคมนาคมของ AWC ซึ่งประกอบด้วย เสาโทรคมนาคมของ AWC จ านวน 338 
เสา และโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นท่ีเก่ียวข้อง (หากมี) ของ AWC รวมทัง้กรรมสทิธ์ิ
ในทรัพย์สินดังกล่าวภายหลงัจากวันครบก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ  AWC และเป็นไปตาม
เง่ือนไข โดยเมื่อรวมกบัเสาโทรคมนาคมของ AWC จ านวน 4,360 เสา ท่ีกองทนุฯ ลงทนุอยู่เดิม จะมีจ านวน
รวมเทา่กบั 4,698 เสา 

2. กองทุนฯ ได้เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาว เป็นระยะเวลา 20 ปี ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
ประเภทโทรคมนาคมของ AWC ซึ่งประกอบด้วย ใยแก้วน าแสง (fiber optic cable หรือ FOC) ระยะทาง 
7,981 กิโลเมตร (303,453 คอร์กิโลเมตร) รวมทัง้สทิธิในการซือ้ (call option) FOC ดงักลา่ว เมื่อครบก าหนด
อายกุารเช่าระยะยาวและเป็นไปตามเง่ือนไข โดยมีราคาในการใช้สทิธิ (Exercise Price) เพ่ือซือ้กรรมสทิธ์ิใน
ทรัพย์สนิดงักลา่วเทา่กบั 500 ล้านบาท 
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ตารางที่ 2 ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุฯ ภายหลงักองทนุฯ เข้าลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

รูปแบบการ
ลงทุน 

สิทธิในการได้รับรายได้
สุทธิและกรรมสิทธ์ิใน

ทรัพย์สินเมื่อเข้าเงื่อนไข 
กรรมสิทธ์ิ 

สิทธิการเช่าระยะยาวและสิทธิใน
การซือ้ทรัพย์สนิเมื่อเข้าเงื่อนไข 

จ านวนทรัพย์สิน
รวม 

นิติบุคคลที่เข้า
ท าธุรกรรมกับ
กองทุนฯ 

AWC BFKT TRUE TICC TUC TMV AWC 

 

TICC  

เสาโทรคมนาคม 4,698 เสา 
และ 

ประมาณ 
149 เสา1 

1,485 เสา 6,000 เสา  ประมาณ  
350 เสา 2 

   ประมาณ  
12,682 เสา 

ระบบใยแก้วน า
แสง และอุปกรณ์
ระบบสื่อ
สัญญาณ 

 9,169 ลิง้ค์ 
และ FOC 
จ านวน 
47,250 
กิโลเมตร 

(680,400 คอร์
กิโลเมตร) 

 FOC จ านวน 
5,112 กิโลเมตร 
(122,974 คอร์
กิโลเมตร)  

FOC จ านวน 
ประมาณ 

1,113 กิโลเมตร 
(หรือ ประมาณ 
62,594 คอร์
กิโลเมตร)3 

FOC หลกั 
จ านวน 

ประมาณ 542 
กิโลเมตร (หรือ 
ประมาณ 

117,147 คอร์
กิโลเมตร)4 

FOC จ านวน 
7,981 กิโลเมตร 
(303,453 คอร์
กิโลเมตร)2 

 

FOC (FTTx) 
จ านวน ประมาณ 

670 กิโลเมตร 
(หรือ ประมาณ 
80,014 คอร์
กิโลเมตร)5 

9,169 ลิง้ค์ และใย
แก้วน าแสง จ านวน 
ประมาณ 62,668 
กิโลเมตร (หรือ

ประมาณ 1,366,582 
 คอร์กิโลเมตร) 
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รูปแบบการ
ลงทุน 

สิทธิในการได้รับรายได้
สุทธิและกรรมสิทธ์ิใน

ทรัพย์สินเมื่อเข้าเงื่อนไข 
กรรมสิทธ์ิ 

สิทธิการเช่าระยะยาวและสิทธิใน
การซือ้ทรัพย์สนิเมื่อเข้าเงื่อนไข 

จ านวนทรัพย์สิน
รวม 

ระบบบรอด
แบนด์ในเขต
พืน้ที่ต่างจังหวัด 

   1.2 ล้านพอร์ท 
และ FOC 

จ านวน 6,114 
กิโลเมตร 

(198,085 คอร์
กิโลเมตร) 

    1.2 ล้านพอร์ท และ 
FOC จ านวน 6,114 
กิโลเมตร (198,085 
คอร์กิโลเมตร) 

 

หมายเหต:ุ การพิจารณาเข้าลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 นัน้ 

1. กองทนุฯ จะพิจารณาลงทนุในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทโทรคมนาคมของ AWC ซึ่งประกอบด้วย เสา
โทรคมนาคมของ AWC จ านวนประมาณ 149 เสา และโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เก่ียวข้อง (หากมี) ของ AWC รวมทัง้กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินดงักลา่ว
ภายหลงัจากวนัครบก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC และเป็นไปตามเง่ือนไข 

2. กองทนุฯ จะพิจารณาลงทนุในกรรมสทิธ์ิในเสาโทรคมนาคมจ านวนประมาณ 350 เสา จาก TUC 

3. กรรมสทิธ์ิใน FOC ซึง่ในปัจจบุนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั ระยะทางประมาณ 1,113 กิโลเมตร (หรือประมาณ 62,594 คอร์กิโลเมตร) จาก TUC 

4. กองทุนฯ จะพิจารณาลงทุนในกรรมสิทธ์ิใน FOC หลกั ซึ่งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทาง
ประมาณ 542 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,147 คอร์กิโลเมตร) จาก TMV 

5. กองทุนฯ จะพิจารณาลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ระยะทางประมาณ 670 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
80,014 คอร์กิโลเมตร) จาก TICC รวมทัง้สิทธิในการซือ้ (call option) FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดงักล่าว เมื่อครบก าหนดอายกุารเช่าระยะยาวและเป็นไปตาม
เง่ือนไข โดยมีราคาในการใช้สทิธิ (Exercise Price) เพ่ือซือ้กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิดงักลา่วเทา่กบั 200 ล้านบาท 
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