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กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดจิทิัล  

 

ข้อมูลทางการเงนิตามสถานการณ์สมมต ิ

สําหรับงวดตั�งแต่วนัที& 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัที& 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 







กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั

งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ

ทรัพย์สินโครงสร้าง ทรัพย์สินโครงสร้าง

พื�นฐานโทรคมนาคม พื�นฐานโทรคมนาคมทั�งหมด

ที$มีอยู่เดมิ หลงัการลงทุนเพิ$มเตมิครั�งที$ 2

หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุน 3.2.1 6,599.29 7,621.70
รายไดด้อกเบี�ย 3.2.2 2.56 2.56

รวมรายได้ 6,601.85 7,624.26

ค่าใช้จ่าย

ค่าสิทธิแห่งทาง 3.3.1 (98.51) (102.99)
ค่าประกนัภยั 3.3.2 (2.41) (3.91)
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการทรัพยสิ์นโทรคมนาคม 3.3.3 (34.66) (36.40)
ค่าใชจ่้ายในการยา้ยเสาโทรคมนาคม 3.3.4 - (79.20)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3.4.1 (76.86) (83.95)
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 3.4.2 (17.68) (17.78)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 3.4.3 (5.18) (5.20)
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 3.4.4 (1.27) (1.27)
ค่าใชจ่้ายอื7น 3.4.5 (28.16) (28.25)

รวมค่าใช้จ่าย (264.73) (358.95)

ตน้ทุนทางการเงิน 3.5 (754.50) (1,367.15)

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 5,582.62 5,898.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของประมาณการงบกาํไรขาดทุนตามสมมติฐาน 

สําหรับงวดประมาณการตั�งแต่วนัที$ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถงึวนัที$ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั

งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ

ทรัพย์สินโครงสร้าง ทรัพย์สินโครงสร้าง

พื�นฐานโทรคมนาคม พื�นฐานโทรคมนาคมทั�งหมด

ที$มีอยู่เดมิ หลงัการลงทุนเพิ$มเตมิครั�งที$ 2

หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท

ข้อมูลเพิ$มเตมิ

(ข้อมูลจาํนวนเงินที�สามารถปันส่วนแบ่งแสดงไว้เพื�อเป็นข้อมูลเพิ�มเติมเท่านั!น มิได้เป็นส่วนหนึ�งของงบกาํไรขาดทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน)

จาํนวนเงนิที$สามารถปันส่วนแบ่งกาํไรสําหรับ

   ผู้ถือหน่วยลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 5,582.62 5,898.16
หกั  จ่ายชาํระและสาํรองค่าธรรมเนียม
            ในการจดัหาเงินกู้ 3.9 - (161.23)

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิหลงัการปรับปรุง 5,582.62 5,736.93
เพิ7ม  สภาพคล่องส่วนเกินที7เกิดจากเงินรับล่วงหนา้
            ค่าเช่าพื�นที7บนเสาโทรคมนาคมและอื7น ๆ 3.8 71.44 71.44
          ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู้ 3.9 39.24 71.48

รวม 5,693.30 5,879.85

ประมาณการจาํนวนส่วนแบ่งกาํไรสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

ประมาณการจาํนวนส่วนแบ่งรายไดจ้าก
   การลงทุนสุทธิหลงัการปรับปรุง 5,582.62 5,736.93
อัตราการปันส่วนแบ่งกาํไร 3.7 100.00% 100.00%

ประมาณการจาํนวนส่วนแบ่งกาํไรที7จ่ายจาก
   กาํไรสะสม 110.68 142.92
อัตราการปันส่วนเนื�องจากสภาพคล่องส่วนเกิน 100.00% 100.00%

รวม 5,693.30 5,879.85

จาํนวนหน่วยลงทุน (ลา้นหน่วย) 5,808.00 5,808.00
เงินปันส่วนแบ่งกาํไรต่อหน่วยลงทุน (บาท) 0.9802 1.0124

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของประมาณการงบกาํไรขาดทุนตามสมมติฐาน 

สําหรับงวดประมาณการตั�งแต่วนัที$ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถงึวนัที$ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 

หมายเหตปุระกอบงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมต ิ
สําหรับงวดตั�งแต่วนัที) 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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1 ข้อมูลทั)วไป 
 
กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (“กองทุนรวม”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานที"ระบุ
เฉพาะเจาะจง โดยมีการกาํหนดธุรกิจโครงสร้างพื�นฐานที"ลงทุนไวเ้ป็นการแน่นอนแลว้ในรายละเอียดของโครงการ  
 
กองทุนรวมไดจ้ดทะเบียนเมื"อวนัที" 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เพื"อจดัตั�งเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานประเภท 
ไม่รับซื�อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีการกาํหนดอายโุครงการ  
 
กองทุนรวมไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และเริ"มซื�อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั�งแต่วนัที"  
27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
 
กองทุนรวมบริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั (“บริษทัจดัการกองทุน”) โดยมี
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์กองทุนรวม บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จํากัด เป็นนายทะเบียนกองทุนรวม และบริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด เป็นผู ้จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคม 
 
ณ ปัจจุบันนี�  กองทุนรวมได้ลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม (“ทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐาน
โทรคมนาคมที"มีอยูเ่ดิม”) สรุปไดด้งันี�  
 

ก) กรรมสิทธิ? ในเสาโทรคมนาคมจาํนวน 6,000 เสา และโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมอื"นที"เกี"ยวขอ้งที"ใชส้าํหรับ
การให้บริการโทรศพัท์เคลื"อนที" ซึ" งบริษทั ทรู คอร์ปอเรชั"น จาํกดั (มหาชน) (“ทรู”) ไดมี้การส่งมอบแลว้ทั�งสิ�น
จาํนวน 6,000 เสา  

ข) กรรมสิทธิ? ในระบบใยแกว้นาํแสงหลกัและอุปกรณ์ระบบสื"อสัญญาณที"เกี"ยวขอ้ง และระบบบรอดแบนดใ์นเขต
พื�นที"ตา่งจงัหวดัของบริษทั ทรู อินเตอร์เนต คอร์ปอเรชั"น จาํกดั (“TICC”) 

ค) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดสุ้ทธิที"เกิดขึ�นตั�งแต่วนัเริ"มคาํนวณรายไดจ้นถึงวนัครบกาํหนดสญัญาเช่าเครื"อง
และอุปกรณ์วทิยโุทรคมนาคมเพื"อใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื"อนที"ในระบบ HSPA (“สญัญา HSPA”) ที"เกิดจากการ
ให้เช่าเสาโทรคมนาคมและระบบใยแก้วนําแสงและอุปกรณ์สื"อสัญญาณบางส่วนของบริษัท บีเอฟเคที 
(ประเทศไทย) จาํกดั (“BFKT”) และเสาโทรคมนาคมบางส่วนของบริษทั เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั"น จาํกดั 
(“AWC”) รวมถึงกรรมสิทธิ? ในทรัพยสิ์นดงักล่าวของ BFKT และ AWC ภายหลงัวนัครบกาํหนดสัญญา HSPA 
และ 

ง) สิทธิในการเช่าระยะยาวพร้อมสิทธิในการซื�อกบั AWC เพื"อเช่าระบบใยแกว้นําแสงความยาว 7,981 กิโลเมตร
จนถึงปี พ.ศ. 2578 



กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 

หมายเหตปุระกอบงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมต ิ
สําหรับงวดตั�งแต่วนัที) 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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1 ข้อมูลทั)วไป (ตอ่) 
 

บริษทัจดัการกองทุนเสนอที"จะลงทุนเพิ"มเติมในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม (“ทรัพยสิ์นโครงสร้าง
พื�นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ"มเติมครั� งที" 2”) ดงัที"จะกล่าวในหมายเหตุขอ้ 3.1 
 
ในวนัเริ"มตน้ของช่วงเวลาตั�งแต่วนัที"  1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัที"  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (“ช่วงเวลาประมาณการ”) 
กองทุนรวมคาดการณ์วา่จะลงทุนเพิ"มเติมในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ"มเติมครั� งที" 2 ที"อยูใ่น
รูปแบบดงัตอ่ไปนี�  
 

ก) กรรมสิทธิ? ในเสาโทรคมนาคมสําหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื"อนที"ที"ก่อสร้างแลว้เสร็จและพร้อมใช้งาน
จาํนวน 350 ตน้ของ บริษทั ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั"น จาํกดั (“TUC”) อนัประกอบไปดว้ยเสาที"
ตั�งอยูบ่นพื�นดินจาํนวน 300 ตน้ และเสาที"ตั�งอยูบ่นดาดฟ้าจาํนวน 50 ตน้ 

ข) กรรมสิทธิ? ในระบบใยแกว้นาํแสงซึ"งปัจจุบนัใชใ้นธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื"อนที"ในเขตพื�นที"ต่างจงัหวดั
ของ TUC จาํนวนความยาว 1,113 กิโลเมตร (62,594 คอร์กิโลเมตร) 

ค) กรรมสิทธิ? ในระบบใยแกว้นําแสงประเภทหลักซึ" งปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื"อนที"และ
อินเทอร์เน็ตในเขตพื�นที"กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของบริษัท ทรู มูฟ จํากัด (“TMV”) ความยาว  
542 กิโลเมตร (117,147 คอร์กิโลเมตร) 

ง) สิทธิในการเช่าระยะยาว 30 ปีพร้อมสิทธิในการซื�อกบั TICC เพื"อเช่าระบบใยแกว้นาํแสงซึ"งปัจจุบนัใชร้องรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื�นที"
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลความยาว 670 กิโลเมตร (80,014 คอร์กิโลเมตร) จนถึงปีพ.ศ. 2590  
โดยกองทุนรวมสามารถใชสิ้ทธิซื�อสินทรัพยด์งักล่าว ณ วนัสิ�นสุดอายสุัญญาดว้ยราคาใชสิ้ทธิ 200 ลา้นบาท  
เมื"อเป็นไปตามเงื"อนไขที"จะไดก้าํหนดในสญัญาเช่าทรัพยสิ์นระยะยาว และ 

จ) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดสุ้ทธิที"เกิดขึ�นตั�งแต่วนัเริ"มคาํนวณรายไดจ้นถึงวนัครบกาํหนดในสัญญา 
HSPA ที"เกิดจากการเช่าพื�นที"บนเสาโทรคมนาคมของ AWC จาํนวนรวม 149 ตน้ อนัประกอบไปดว้ยเสาที"
ตั�งอยูบ่นพื�นดินจาํนวน 91 ตน้ เสาที"ตั�งอยูบ่นดาดฟ้าจาํนวน 49 ตน้ และ เสาประเภทที"อยูภ่ายในอาคารจาํนวน  
9 ตน้ รวมถึงกรรมสิทธิ? ในเสาโทรคมนาคมดงักล่าวของ AWC ภายหลงัวนัครบกาํหนดสัญญา HSPA โดยจะ
เป็นไปตามเงื"อนไขที"จะไดก้าํหนดในสญัญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดร้ะหวา่งกองทุนรวมและ AWC 

 
 



กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 

หมายเหตปุระกอบงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมต ิ
สําหรับงวดตั�งแต่วนัที) 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

7 

2 เกณฑ์ในการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมต ิ
 
งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติระหวา่งช่วงเวลาประมาณการไดถู้กจดัทาํขึ�นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื"อแสดงเป็นส่วน
หนึ" งในหนังสือเชิญประชุมเพื"อใช้ในการประกอบการตดัสินใจในการลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัที"มีการแจก
เอกสารดงักล่าว ดงันั�นงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติไม่เหมาะที"จะนาํไปใชใ้นการพิจารณาเรื"องอื"นและไม่ควร
นาํไปใชอ้า้งอิงเพื"อวตัถุประสงคอื์"นนอกเหนือไปจากที"กล่าวไวข้า้งตน้ 
 
บริษทัจดัการกองทุนคาดวา่จะลงทุนเพิ"มเติมในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ"มเติมครั� งที"  2 ภายใน 
งวดสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ดงันั�นงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติไดถู้กจดัทาํขึ�นตามขอ้สมมติฐานที"วา่
กองทุนรวมไดล้งทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ"มเติม ครั� งที" 2 ณ วนัที" 1 มกราคม พ.ศ. 2561 
ซึ" งเป็นวนัเริ"มตน้ของช่วงเวลาประมาณการ ซึ" งอาจจะแตกต่างจากวนัที"กองทุนรวมได้ลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้าง
พื�นฐานโทรคมนาคมจริง  
 
วนัที"กองทุนรวมได้เขา้ทาํสัญญาดังที"กล่าวในหมายเหตุขอ้ 3.1.1 ยงัไม่ได้ถูกกาํหนดขึ�น ณ วนัที"จดัทาํงบกาํไร
ขาดทุนตามสถานการณ์สมมตินี�  เพื"อวตัถุประสงค์ของการจัดทํางบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติสัญญา 
ที"เกี"ยวขอ้งทั� งหมดได้สมมติว่าได้มีผลบังคบัใช้แลว้ ณ วนัที"  1 มกราคม พ.ศ. 2561 ซึ" งเป็นวนัเริ"มต้นของช่วงเวลา
ประมาณการ  
 
งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติไดถู้กจดัทาํขึ�นตามนโยบายการบญัชีที"กล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4 ซึ" งเป็นไปตาม
นโยบายการบญัชีที"คาดวา่กองทุนรวมจะใชใ้นอนาคตเพื"อจดัทาํรายงานทางการเงินและขอ้มูลทางการเงินของกองทุนรวม
สาํหรับงวดเดียวกนัตอ่ไป 
 
งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติฉบับภาษาองักฤษจัดทําขึ�นจากงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ 
ฉบบัภาษาไทย ในกรณีที"มีเนื�อความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชง้บกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์
สมมติฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที)สําคญั 
 

งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติของทรัพย์สินโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ"มเติมครั� งที"  2  
ระหวา่งช่วงเวลาประมาณการ ไดถู้กจดัทาํขึ�นโดยใชข้อ้สมมติฐานที"สําคญัตามที"จะอธิบายต่อไป บริษทัจดัการกองทุน 
และบริษทั ทรู คอร์ปอเรชั"น จาํกดั (มหาชน) (“ทรู หรือ ผูส้นับสนุน”) มีความเห็นว่า ขอ้สมมติฐานดังกล่าวเหมาะสม 
และสมเหตุสมผล ณ วนัที"ที"ได้จัดทํารายงาน อย่างไรก็ตาม ผูล้งทุนควรพิจารณาข้อสมมติฐานดังกล่าวและงบกาํไร
ขาดทุนตามสถานการณ์สมมติของทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ"มเติมครั� งที" 2 และควรทาํการ
ประเมินผลการดาํเนินงานในอนาคตของกองทุนรวมดว้ยตนเองดว้ย 

 

3.1 การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ)มเตมิครั�งที) 2 โดยการกู้ยืมเงนิจากสถาบันการเงนิ 
 

3.1.1 การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ)มเตมิครั�งที) 2 
 

บริษัทจัดการกองทุนเสนอที" จะลงทุนเพิ"มเติมในทรัพย์สินโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมจาก 
ส่วนเพิ"มเติมครั� งที"  2 (“การลงทุนเพิ"มเติมครั� งที" 2”) จากบริษทัยอ่ยของทรู โดยใชเ้งินทุนที"ได้จากการ
กูย้มืสถาบนัการเงินซึ"งสรุปไดด้งันี�  
 

ก) กรรมสิทธิ? ในเสาโทรคมนาคมสาํหรับใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื"อนที"ที"ก่อสร้างแลว้เสร็จและพร้อม
ใช้งานจาํนวน 350 ต้นของ TUC อันประกอบไปด้วยเสาที"ตั� งอยู่บนพื�นดินจํานวน 300 ต้น  
และเสาที"ตั�งอยูบ่นดาดฟ้าจาํนวน 50 ตน้ 

ข) กรรมสิทธิ? ในระบบใยแกว้นาํแสงซึ"งปัจจุบนัใชใ้นธุรกิจใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื"อนที"ในเขตพื�นที"
ตา่งจงัหวดัของ TUC จาํนวนความยาว 1,113 กิโลเมตร (62,594 คอร์กิโลเมตร) 

ค) กรรมสิทธิ? ในระบบใยแกว้นาํแสงประเภทหลกัซึ" งปัจจุบนัใชใ้นธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื"อนที"
และอินเทอร์เน็ตในเขตพื�นที"กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ TMV ความยาว 542 กิโลเมตร 
(117,147 คอร์กิโลเมตร) 

ง) สิทธิในการเช่าระยะยาว 30 ปี พร้อมสิทธิในการซื�อกบั TICC  เพื"อเช่าระบบใยแกว้นําแสงซึ" ง
ปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตในเขตพื�นที"กรุงเทพมหานครและปริมณฑลความยาว 670 กิโลเมตร (80,014 คอร์
กิโลเมตร) จนถึงปี พ.ศ. 2590 โดยกองทุนรวมสามารถใชสิ้ทธิซื�อสินทรัพยด์งักล่าว ณ วนัสิ�นสุด
อายสุัญญาดว้ยราคาใชสิ้ทธิ 200 ลา้นบาท เมื"อเป็นไปตามเงื"อนไขที"จะไดก้าํหนดในสัญญาเช่า
ทรัพยสิ์นระยะยาวระหวา่งกองทุนรวมและ TICC และ 

จ) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที" เกิดขึ� นตั� งแต่วนั เริ" มคํานวณรายได้จนถึงวัน 
ครบกาํหนดในสญัญา HSPA ที"เกิดจากการเช่าพื�นที"บนเสาโทรคมนาคมของ AWC จาํนวนรวม 149 
ตน้ อนัประกอบไปดว้ยเสาที"ตั�งอยูบ่นพื�นดินจาํนวน 91 ตน้ เสาที"ตั�งอยูบ่นดาดฟ้าจาํนวน 49 ตน้  
และเสาประเภทที"อยูภ่ายในอาคารจาํนวน 9 ตน้ รวมถึงกรรมสิทธิ? ในเสาโทรคมนาคมดงักล่าว
ของ AWC ภายหลงัวนัครบกาํหนดสัญญา HSPA โดยจะเป็นไปตามเงื"อนไขที"จะไดก้าํหนดใน
สญัญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดร้ะหวา่งกองทุนรวมและ AWC 
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที)สําคญั (ตอ่) 
 

3.1 การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ)มเตมิโดยการกู้ยืมเงนิจากสถาบันการเงนิ (ตอ่) 
 

3.1.1 การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ)มเตมิครั�งที) 2 (ตอ่) 
 

บริษทัจดัการกองทุนมีขอ้สมมติวา่ กองทุนรวมจะจ่ายชาํระเงินจาํนวน 12,898 ลา้นบาท เพื"อลงทุน 
เพิ"มเติมครั� งที" 2 ขา้งตน้ โดยจาํนวนเงินดงักล่าวเป็นสมมติฐานอา้งอิงตามจาํนวนเงินสูงสุดที"กองทุน
รวมจะทาํการกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพื"อลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ"มเติม
ครั� งที" 2 ในช่วงเวลาประมาณการ  
 

มูลค่าการลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ"มเติมครั� งที" 2 จาํนวน 12,898 ลา้นบาท 
จะขึ�นอยูก่บัจาํนวนเงินกูย้ืมที"กองทุนรวมจดัหาเพื"อซื�อทรัพยสิ์น และสาเหตุอื"น ๆ ณ วนัที"การลงทุน
และการกูย้มืเกิดขึ�น  
 

นอกจากนี�  เพื"อวตัถุประสงค์ในการจัดทํางบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตินี�  บริษัทจัดการ
กองทุนตั�งขอ้สมมติว่าจะไม่มีการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี"ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ 
เงินลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมทั�งหมดหลงัการลงทุนเพิ"มเติมภายหลงัการรับรู้
เงินลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ"มเติมเมื"อเริ"มแรก ถึงแมว้า่นโยบายบญัชี
ที"กองทุนรวมจะใช้ในอนาคตสําหรับการรายงานทางการเงินของกองทุนรวม คือการแสดงมูลค่า 
เงินลงทุนดว้ยมูลคา่ยติุธรรมทุกวนัสิ�นงวดรายงานโดยปรับปรุงรายการผา่นงบกาํไรขาดทุน 

 

3.1.2 เงนิกู้ยืม 
 

บริษทัจัดการกองทุนจะใชเ้งินทุนที"ได้รับจากการกูย้ืมจากสถาบันการเงินเพื"อลงทุนในทรัพยสิ์น
โครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ"มเติมครั� งที" 2 ดงันั�น งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ 
มีขอ้สมมติวา่กองทุนรวมไดมี้การเบิกเงินกูย้มืตามวงเงินกูย้มื ณ วนัเริ"มตน้ของช่วงเวลาประมาณการ 
รวมถึงมีการสมมติดอกเบี�ยจ่ายตามที"กล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3.5  
 

ทั� งนี�  จาํนวนเงินกูย้ืมสุดท้ายจะขึ�นอยู่กบัมูลค่าการลงทุนสุดท้ายในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐาน
โทรคมนาคมส่วนเพิ"มเติมครั� งที" 2 ซึ"งอาจแตกตา่งจากขอ้สมมติฐานขา้งตน้ 
 

ภายใตเ้งื"อนไขของสัญญาเงินกูย้มืดงักล่าว กองทุนรวมตอ้งปฏิบติัตามเงื"อนไขบางประการซึ" งรวมถึง
การรักษาอตัราส่วนทางการเงิน นอกจากนี�  ยงัมีขอ้สมมติว่าไม่มีการชาํระคืนเงินกูย้ืมภายในช่วง
ระยะเวลาประมาณการ 
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที)สําคญั (ตอ่) 
 

3.2 รายได้ 
 

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน 
 
บริษทัจดัการกองทุนไดป้ระมาณการรายไดจ้ากเงินลงทุน ซึ" งสามารถแบ่งตามประเภททรัพยสิ์นตาม
ประเภทของรายไดด้งันี�  
 

 

 

 

สําหรับงวดตั�งแต่วนัที) 1 มกราคม พ.ศ. 2561 

ถึงวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

ทรัพย์สินโครงสร้าง

พื�นฐานโทรคมนาคม 

ที)มอียู่เดมิ 

(ล้านบาท) 

ทรัพย์สินโครงสร้าง

พื�นฐานโทรคมนาคม

ทั�งหมดหลงัการลงทุน

เพิ)มเตมิครั�งที) 2 

(ล้านบาท) 

ก. รายไดจ้ากเสาโทรคมนาคมสุทธิ 2,913.31 3,088.58 
ข. รายไดจ้ากระบบใยแกว้นาํแสงและ

อุปกรณ์สื"อสญัญาณสุทธิ 
1,551.39 1,551.39 

ค. คา่เช่ารับจากระบบใยแกว้นาํแสงและ
ระบบสื"อสญัญาณ และระบบ 
บรอดแบนดสุ์ทธิ 

2,134.59 2,981.73 

รวมรายไดจ้ากการลงทุน 6,599.29 7,621.70 
 
ประมาณการรายไดถู้กจดัทาํขึ�นบนขอ้สมมติฐานที"สาํคญัดงัที"จะกล่าวถดัไป ซึ" งไดค้าํนึงถึงปัจจยัต่างๆ
ที"เกี"ยวขอ้งกบัขอ้กาํหนดและเงื"อนไขของสัญญาที"ไดจ้ดัทาํขึ�นแลว้และที"กาํลงัจะมีขึ�นระหวา่งกองทุนรวม 
ทรูและบริษทัยอ่ยที"เกี"ยวขอ้งของทรู (รวมเรียกวา่ “กลุ่มทรู”) บนพื�นฐานปัจจยัทางธุรกิจในปัจจุบัน
และขอ้กาํหนดสาํคญัของสญัญาที"เกี"ยวขอ้ง  
 
รายไดที้"เกิดจากสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดจ้ะไม่อยูใ่นเกณฑ์ที"ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ"ม 
อยา่งไรก็ตาม รายไดค้า่เช่าจากทรัพยสิ์นและสิทธิในการใชท้รัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมนั�น
เป็นรายไดที้"ตอ้งเสียภาษีมูลคา่เพิ"มในอตัราร้อยละ 7 ซึ"งตอ้งนาํส่งใหแ้ก่กรมสรรพากร  



กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 

หมายเหตปุระกอบงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมต ิ
สําหรับงวดตั�งแต่วนัที) 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที)สําคญั (ตอ่) 
 
3.2 รายได้ (ตอ่) 
 

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ตอ่) 
 

ก) รายได้จากเสาโทรคมนาคม 
 

ประมาณการรายไดจ้ากเสาโทรคมนาคมทั�งหมดมีขอ้สมมติดงันี�  
 

สัญญาที)เกี)ยวข้อง ระยะเวลาของสัญญา สําหรับงวดตั�งแต่วันที) 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 

วันที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

จํานวนที)ให้บริการ รายได้รายเดือน 

(บาท) 

BFKT เป็นผู้ขายรายได้สุทธิ 

สัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและ
สิทธิรายได ้

24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ถึง  
3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 

1,485* 18,459* 

AWC เป็นผู้ขายรายได้สุทธิ 

สัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและ
สิทธิรายได ้

24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ถึง  
3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 

4,360* 21,317* 

สัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและ
สิทธิรายได ้

5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง  
3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 

338* 21,317* 

สัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและ
สิทธิรายได ้

1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง  
3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 

149* 21,317* 

TUC เป็นผู้เช่า 

สัญญาเช่าดาํเนินการและ
บริหารจดัการหลกั 

24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ถึง  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2570 

4,347** 
(เสาที�ตั
งอยู่บนพื
นดิน) 

14,626** 
 

1,653** 
(เสาที�ตั
งอยู่บนดาดฟ้า) 

13,359** 
 

สัญญาเช่าดาํเนินการและ
บริหารจดัการหลกั 

1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 
15 กนัยายน พ.ศ. 2576 

300** 
(เสาที�ตั
งอยู่บนพื
นดิน)  

14,626** 
 

50** 
(เสาที�ตั
งอยู่บนดาดฟ้า) 

13,359** 
 

 
*  จาํนวนที�ให้บริการเป็นจาํนวนเสาโทรคมนาคมและรายได้รายเดือนสุทธิต่อจาํนวนเสาโทรคมนาคมในช่วงเวลาประมาณการ 

ได้อ้างอิงมาจากสัญญาที�เกี�ยวข้อง 
**  จํานวนที�ให้บริการเป็นจํานวนเสาโทรคมนาคมและรายได้รายเดือนต่อจุดพื
นที�บนจํานวนเสาโทรคมนาคมในช่วงเวลา

ประมาณการ ได้อ้างอิงมาจากสัญญาที�เกี�ยวข้อง 

 



กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 

หมายเหตปุระกอบงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมต ิ
สําหรับงวดตั�งแต่วนัที) 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที)สําคญั (ตอ่) 
 

3.2 รายได้ (ตอ่) 
 

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ตอ่) 
 

ก) รายได้จากเสาโทรคมนาคม (ตอ่) 
 

นอกจากนี�  กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่ากบับุคคลภายนอกรายใหม่สําหรับเสาโทรคมนาคม 
ที"กลุ่มทรูไดส่้งมอบหรือดาํเนินการให้มีการส่งมอบแลว้ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2557 ดงันั�น จาํนวน
พื�นที"บนเสาโทรคมนาคมและรายได้รายเดือนสุทธิต่อพื�นที"บนจํานวนเสาโทรคมนาคมจาก
บุคคลภายนอกรายใหม่เฉพาะส่วนดงักล่าวไดถู้กรวมในงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติใน
ช่วงเวลาประมาณการ  
 

รายไดจ้ากเสาโทรคมนาคมจาก BFKT 
 

กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายได้กบั BFKT เมื"อวนัที" 24 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 เพื"อรับโอนสิทธิในรายได้สุทธิที"มาจากค่าเช่าเสาโทรคมนาคมบางส่วนของ BFKT  
ตามสัญญา HSPA ลงวนัที"  27 มกราคม พ.ศ. 2554 ตลอดจนสัญญาฉบับแกไ้ขเพิ"มเติมระหวา่ง
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) และ BFKT โดยรายได้สุทธิดังกล่าว
ครอบคลุมรายไดต้ั�งแต่วนัที"สัญญามีผลบงัคบัใช้ (วนัที" 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556) จนถึงวนัสิ�นสุด
สญัญา (วนัที" 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568)  
 

รายไดสุ้ทธิประกอบดว้ยรายไดจ้ากค่าเช่าทรัพยสิ์นโทรคมนาคม และสิทธิและการเรียกร้องใด ๆ 
ภายใตห้รือที"เกี"ยวขอ้งกบั หรือที" เป็นไปตามสัญญาหลงัหักด้วยตน้ทุนและค่าใช้จ่ายบางส่วน
สําหรับการดาํเนินงานและซ่อมบาํรุง เงินค่าเช่าตามสัญญาเช่าที"ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรือน) และ 
เบี�ยประกนัภยั  
 

นอกจากนี�  กองทุนรวมได้ซื� อรายได้ค่าเช่าค้างรับ BFKT รายเดือนสําหรับเดือนตุลาคม  
พ.ศ. 2556 และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ซึ" ง BFKT จะนําส่งในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556  
และเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ตามลาํดบั กองทุนรวมไดจ่้ายเงินสําหรับเงินลงทุนในสินทรัพย ์
เป็นจาํนวนเงิน 15,556.56 ลา้นบาท 
 

ภายใตส้ัญญา BFKT ตกลงรับภาระภาษีธุรกิจเฉพาะอนัเกี"ยวเนื"องกบัรายการสัญญาโอนขาย
ทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดที้"เกิดขึ�นกบักองทุนรวม 
 

ภายใตส้ัญญา BFKT ตกลงให้สิทธิกบักองทุนรวม ในการซื�อทรัพยสิ์นโทรคมนาคมของ BFKT 
ที"ใหเ้ช่าในราคา 10 ลา้นบาท ซึ"งกองทุนรวมสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัครบกาํหนดสัญญา 



กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 

หมายเหตปุระกอบงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมต ิ
สําหรับงวดตั�งแต่วนัที) 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที)สําคญั (ตอ่) 
 
3.2 รายได้ (ตอ่) 

 
3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ตอ่) 

 
ก) รายได้จากเสาโทรคมนาคม (ตอ่) 

 
รายไดจ้ากเสาโทรคมนาคมจาก AWC 
 
กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดก้บั AWC เมื"อวนัที" 24 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 เพื"อรับโอนสิทธิในรายไดสุ้ทธิที"มาจากค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามสญัญา
เช่าเสาโทรคมนาคม ลงวนัที" 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ตลอดจนสัญญาฉบบัแกไ้ขเพิ"มเติมระหวา่ง 
BFKT และ AWC โดยสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดด้งักล่าวครอบคลุมรายไดต้ั�งแต่
วนัที"สัญญามีผลบงัคบัใช ้(วนัที" 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) จนถึงวนัสิ�นสุดสญัญา (วนัที" 3 สิงหาคม 
พ.ศ. 2568)  
 
วนัที" 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิในรายไดก้บั 
AWC เพื"อรับโอนสิทธิในรายไดสุ้ทธิที"มาจากคา่เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ"มเติมจาํนวน 
338 ตน้ ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม ลงวนัที" 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ตลอดจนสัญญาฉบบั
แกไ้ขเพิ"มเติมระหวา่ง BFKT และ AWC โดยสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดด้งักล่าว
ครอบคลุมรายไดต้ั�งแต่วนัที"สัญญา มีผลบงัคบัใช ้(วนัที" 5 มีนาคม พ.ศ. 2558) จนถึงวนัสิ�นสุด
สญัญา (วนัที" 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568) 
 
กองทุนรวมยงัไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดก้บั AWC เพิ"มเติมเพื"อรับโอน
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดสุ้ทธิที"เกิดจากการใหเ้ช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC จาํนวน 
149 ตน้ โดยเป็นรายไดสุ้ทธิที"เกิดขึ�นตั�งแตว่นัที"เริ"มดาํเนินการในการลงทุนเพิ"มเติมครั� งที" 2 (หรือ
วนัอื"นตามที"กองทุนรวมและ AWC จะตกลงกนั) จนถึงวนัครบกาํหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม 
(วนัที" 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568) 
 
รายไดสุ้ทธิประกอบดว้ยรายไดจ้ากคา่เช่าทรัพยสิ์นโทรคมนาคม และสิทธิและการเรียกร้องใด ๆ 
ภายใตห้รือที"เกี"ยวขอ้งกบัหรือที"เป็นไปตามสัญญาหลงัหักดว้ยตน้ทุน ค่าใชจ่้ายบางส่วนสาํหรับ
การดาํเนินงานและซ่อมบาํรุง เงินคา่เช่าตามสญัญาเช่าที"ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรือน) และเบี�ยประกนัภยั  



กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 

หมายเหตปุระกอบงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมต ิ
สําหรับงวดตั�งแต่วนัที) 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที)สําคญั (ตอ่) 
 

3.2 รายได้ (ตอ่) 
 

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ตอ่) 
 

ก) รายได้จากเสาโทรคมนาคม (ตอ่) 
 

รายไดจ้ากเสาโทรคมนาคมจาก AWC (ต่อ) 
 

ทั�งนี�  รายไดสุ้ทธิหมายรวมถึงเงินที"ไดรั้บจากการใชสิ้ทธิเรียกร้อง คา่ตดัสิน คาํพิพากษา คดีความ
ที"ตดัสินให้แก่ AWC และสิทธิอื"นใดซึ" ง AWC มีสิทธิไดรั้บจากทรัพยสิ์นดงักล่าว ยกเวน้สิทธิ
และเงินที"ไดรั้บนั�นเกิดขึ�นก่อนหน้าวนัที"สัญญาระหวา่งกองทุนรวม และAWC มีผลบังคบัใช ้
โดยไม่คาํนึงถึงวา่ AWC จะไดด้าํเนินการใชสิ้ทธิเรียกร้องหรือไดรั้บชาํระตามสิทธิหรือการใช้
สิทธิเรียกร้องดงักล่าว ก่อนหนา้หรือภายหลงัวนัที"สญัญามีผลบงัคบัใชก็้ตาม 
 

นอกจากนี�  มีขอ้สมมติวา่ภายใตข้อ้กาํหนดเรื"องการชาํระเงินของสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและ
สิทธิรายไดร้ะหวา่งกองทุนรวม และ AWC สําหรับทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม
ทั�งหมดหลงัการลงทุนเพิ"มเติมครั� งที" 2 กองทุนรวมจะไดรั้บชาํระเงินของรายไดร้ายเดือนสุทธิ
ภายในเดือนเดียวกันนั� นเอง ดังนั� น ณ แต่ละวนัสิ�นระหว่างช่วงเวลาประมาณการจะไม่มี 
ยอดลูกหนี�คงคา้งสาํหรับรายการนี�  
 

ภายใตส้ัญญา AWC ตกลงรับภาระภาษีธุรกิจเฉพาะอนัเกี"ยวเนื"องกบัรายการสัญญาโอนขาย
ทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดที้"เกิดกบักองทุนรวม 
 

นอกจากนี�  ภายใตส้ัญญา AWC จะตอ้งโอนกรรมสิทธิ? ในเสาโทรคมนาคมให้กบักองทุนรวม 
ในวนัครบกาํหนดสญัญา 

 

รายไดจ้ากเสาโทรคมนาคมจาก TUC 
 

กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นกบัทรู เมื"อวนัที" 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ภายใต้
เงื"อนไขของสัญญา ทรูจะตอ้งส่งมอบหรือดาํเนินการให้มีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมจาํนวน 
3,000 เสาภายในวนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และเสาโทรคมนาคมอีกจาํนวน 3,000 เสาภายใน
วนัที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทั�งนี�  ทรูไดด้าํเนินการส่งมอบเสาโทรคมนาคมแลว้ทั� งสิ�น 6,000 ตน้ 
ภายในวนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที)สําคญั (ตอ่) 
 

3.2 รายได้ (ตอ่) 
 

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ตอ่) 
 

ก) รายได้จากเสาโทรคมนาคม (ตอ่) 
 
รายไดจ้ากเสาโทรคมนาคมจาก TUC (ตอ่) 
 
จากนั� นกองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลักสําหรับเสา
โทรคมนาคมที"ใช ้สําหรับการให้บริการโทรศพัท์เคลื"อนที"กบั TUC เพื"อใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ
การให้บริการโทรศพัท์เคลื"อนที"เป็นระยะเวลาการเช่า 13 ปี ตั�งแต่วนัที" 1 มกราคม พ.ศ. 2558  
ถึงวนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2570  
 
ภายใต้เงื"อนไขของสัญญานั� น TUC จะชําระค่าเช่าซึ" งเป็นระยะเวลา 1 ปีล่วงหน้า สําหรับ 
เสาโทรคมนาคมกลุ่มแรกจํานวน 3,000 เสา ที" มีกําหนดส่งมอบภายในวนัที"  31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2557 และเป็นระยะเวลา 2 ปีล่วงหน้า สําหรับเสาโทรคมนาคมกลุ่มที"สองจํานวน  
3,000 เสา ที"มีกาํหนดส่งมอบภายในวนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ดงันั�นในปี พ.ศ. 2557 กองทุน
รวมได้รับค่าเช่าพื�นที"รับล่วงหน้าจากจาํนวนพื�นที"เช่าบนเสาโทรคมนาคมจาํนวน 6,619 พื�นที"  
ที"จะสามารถเริ"มเช่าไดใ้นปี พ.ศ. 2558 และกองทุนรวมไดรั้บค่าเช่าพื�นที"รับล่วงหนา้จากจาํนวน
พื�นที"เช่าบนเสาโทรคมนาคมจาํนวน 7,374 พื�นที"ที"จะสามารถเริ"มเช่าไดใ้นปี พ.ศ. 2559  
 
คา่เช่าพื�นที"รับล่วงหนา้จะคาํนวณจากจาํนวนพื�นที"บนเสาโทรคมนาคมซึ"งขึ�นอยูก่บัประเภทของ 
เสาโทรคมนาคม โดยค่าเช่าพื�นที" รับล่วงหน้าประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าทรัพย์สิน
โทรคมนาคม ภายใตห้รือที"เกี"ยวขอ้งกบัหรือที"เป็นไปตามสัญญาสุทธิดว้ย เงินค่าเช่าที"ดินตาม
สญัญาเช่าที"ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรือน) กองทุนรวมจะตดัจาํหน่ายคา่เช่าพื�นที"รับล่วงหนา้และรับรู้
รายไดร้ายเดือนสุทธิตั�งแต่วนัที" 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป นอกจากนี�  กองทุนรวมยงัเป็น
ผูรั้บผิดชอบคา่เบี�ยประกนัภยัของเสาโทรคมนาคมอีกดว้ย 
 
ภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินการและบริหารจดัการหลกัขา้งตน้ กลุ่มทรูมีหนา้ที"รับผิดชอบค่าใชจ่้าย
สาํหรับการดาํเนินงานและซ่อมบาํรุง และยงัไดรั้บส่วนลดจากการเป็นผูเ้ช่าและผูบ้ริหารจดัการ
ดั� งเดิมตามอัตราที"ระบุไวใ้นสัญญา และส่วนลดเพิ"มเติมหากบุคคลภายนอกได้รับเงื"อนไข 
ที"เป็นคุณมากกวา่ที" TUC ไดรั้บ 
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที)สําคญั (ตอ่) 
 

3.2 รายได้ (ตอ่) 
 

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ตอ่) 
 

ก) รายได้จากเสาโทรคมนาคม (ตอ่) 
 
รายไดจ้ากเสาโทรคมนาคมจาก TUC (ตอ่) 
 
ภายในสิ�นปีพ.ศ. 2560 กองทุนรวมจะเขา้ทาํสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นกบั TUC เพิ"มเติม เพื"อรับ
โอนกรรมสิทธิ? ในเสาโทรคมนาคมสาํหรับการให้บริการโทรศพัท์เคลื"อนที"จาํนวน 350 ตน้ของ 
TUC 
 
จากนั�นกองทุนรวมจะเขา้ทาํสัญญาเช่า ดาํเนินการและบริหารจดัการหลกัสําหรับพื�นที" (Slots) 
บนเสาโทรคมนาคมที"ใชส้ําหรับการให้บริการโทรศพัท์เคลื"อนที"กบั TUC จาํนวน 350 ตน้ คิด
เป็นพื�นที"รวม 700 พื�นที" เพื"อใชใ้นการดาํเนินธุรกิจการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื"อนที" โดยมีระยะเวลา
การเช่าไม่เกิน 16 ปี ตั�งแตว่นัที"การลงทุนเพิ"มเติมครั� งที" 2 มีผลจนถึงวนัที" 15 กนัยายน พ.ศ. 2576  
 

ข) รายได้จากระบบใยแก้วนําแสงและอปุกรณ์สื)อสัญญาณ 
 
กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดก้บั BFKT เมื"อวนัที" 24 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2556 เพื"อรับโอนสิทธิในรายได้สุทธิที"มาจากค่าเช่าระบบใยแก้วนําแสงและอุปกรณ์ 
สื"อสัญญาณบางส่วนของ BFKT ตามสัญญา HSPA ลงวนัที" 27 มกราคม พ.ศ. 2554 ตลอดจน
สัญญาฉบบัแกไ้ขเพิ"มเติมระหวา่ง กสท. และ BFKT โดยรายไดสุ้ทธิดงักล่าวครอบคลุมรายได้
ตั� งแต่วนัที"สัญญามีผลบังคับใช้ (วนัที"  1 ธันวาคม พ.ศ. 2556) จนถึงวนัสิ�นสุดสัญญา (วนัที"  
3 สิงหาคม พ.ศ. 2568)  
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที)สําคญั (ตอ่) 
 

3.2 รายได้ (ตอ่) 
 

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ตอ่) 
 

ข) รายได้จากระบบใยแก้วนําแสงและอปุกรณ์สื)อสัญญาณ (ตอ่) 
 
ประมาณการรายไดข้องสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที"จะได้รับจากระบบใยแกว้ 
นาํแสงของ BFKT มีขอ้สมมติวา่กองทุนรวม มีสิทธิที"จะไดรั้บรายไดสุ้ทธิที"เกิดจากระบบใยแกว้
นาํแสงจาํนวน 9,169 พื�นที"เชื"อมต่อ ที" กสท. โทรคมนาคมมีสิทธิเช่าแต่เพียงผูเ้ดียว โดยรายได ้
รายเดือนสุทธิตามจาํนวนที"ตกลงกนัมีอตัรา 14,100 บาทต่อพื�นที"เชื"อมต่อ ซึ" งอา้งอิงจากอตัรา
รายได้ปัจจุบันที"  BFKT เสนอต่อ กสท. และรายได้สุทธิดังกล่าวนี� ได้รวมการหักค่าใช้จ่ายที" 
เกิดขึ� นกับ BFKT ที" เกี"ยวกับระบบใยแก้วนําแสงโดยตรงเช่น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
และบาํรุงรักษา คา่สิทธิแห่งทาง และคา่ประกนัภยัซึ"งเป็นอตัราที"กาํหนดไวแ้ลว้  
 
ตามขอ้กาํหนดเรื"องการชาํระเงินภายใตส้ัญญา HSPA กสท.  จะจ่ายชาํระเงินให้ BFKT ภายใน 
40 วนันบัแต่ไดรั้บใบเรียกเก็บเงินจาก BFKT โดยที" BFKT มีหนา้ที"จดัส่งใบเรียกเก็บเงินภายใน 
10 วนันับจากสิ�นเดือนนั�น ดงันั�นจึงมีขอ้สมมติวา่รายไดร้ายเดือนสุทธิที"กองทุนรวม จะไดรั้บ
ภายใตส้ัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายได้ระหว่างกองทุนฯ และ BFKT กองทุนรวม  
จะไดรั้บเงินภายในเดือนที" 2 นบัจากวนัสิ�นเดือนนั�น 
 
ภายใตส้ัญญา BFKT ตกลงรับภาระภาษีธุรกิจเฉพาะอนัเกี"ยวเนื"องกบัรายการสัญญาโอนขาย
ทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดที้"เกิดขึ�นกบักองทุนรวม 
 
ภายใตส้ัญญา BFKT ตกลงให้สิทธิกบักองทุนรวม ในการซื�อทรัพยสิ์นโทรคมนาคมของ BFKT 
ที"ใหเ้ช่าในราคา 10 ลา้นบาท ซึ"งกองทุนรวมสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัครบกาํหนดสัญญา 
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที)สําคญั (ตอ่) 
 
3.2 รายได้ (ตอ่) 
 

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ตอ่) 
 

ค) ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงและระบบสื)อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ 

 
 ค่าเช่ารับจากระบบใยแกว้นําแสงและระบบสื"อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื�นที"

ตา่งจงัหวดั 
 

กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินกับ TICC เมื"อวนัที"  24 ธันวาคม พ.ศ. 2556  
โดย TICC ทําการส่งมอบระบบใยแก้วนําแสง และอุปกรณ์ระบบสื"อสัญญาณที" เกี"ยวข้อง  
และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื�นที"ต่างจงัหวดั ให้กบักองทุนรวมในวนัที"กองทุนรวมลงทุนครั� ง
แรก ซึ" งต่อมากองทุนรวมได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินการและบริหารจดัการหลกัสําหรับทรัพยสิ์น
ดังกล่าวกบั TICC โดยเช่าอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive เป็นระยะเวลาเช่า 13 ปี ตั� งแต่
วนัที" 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569 และสาํหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม
ประเภท Active ระยะเวลาเช่า 5 ปี ตั�งแตว่นัที" 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  

 

นอกจากนี�  กองทุนรวมยงัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าระยะยาวพร้อมสิทธิในการซื�อกบั AWC เพิ"มเติม
เพื"อเช่าระบบใยแกว้นาํแสงความยาว 7,981 กิโลเมตร ระยะเวลาการเช่าเป็นเวลา 20 ปี ตั�งแตว่นัที"
สัญญามีผลบังคับใช้ (วนัที"  5 มีนาคม พ.ศ. 2558) จนถึงวนัสิ�นสุดสัญญา (วนัที"  4 มีนาคม  
พ.ศ. 2578) ต่อมากองทุนรวมยงัไดเ้ขา้ทาํสัญญาให้เช่าช่วงดาํเนินการและบริหารจดัการระบบ 
ใยแกว้นาํแสงดงักล่าวแก่ TICC ตั�งแตว่นัที" 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัที" 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2569 
 
ภายในสิ�นปี พ.ศ. 2560 กองทุนรวมจะเขา้ทาํสญัญาโอนขายทรัพยสิ์นกบั TUC สาํหรับใยแกว้นาํ
แสงที"ใชใ้นธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื"อนที"ในเขตพื�นที"ต่างจงัหวดัระยะทางประมาณ 1,113 
กิโลเมตร (ประมาณ 62,594 คอร์กิโลเมตร)  
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที)สําคญั (ตอ่) 
 

3.2 รายได้ (ตอ่) 
 

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ตอ่) 
 

ค) ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงและระบบสื)อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ (ตอ่) 
 

 ค่าเช่ารับจากระบบใยแกว้นําแสงและระบบสื"อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื�นที"
ตา่งจงัหวดั (ตอ่) 
 

จากนั�นกองทุนรวมจะเขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินการและบริหารจดัการหลกัสาํหรับทรัพยสิ์นดงักล่าว
กบั TUC สําหรับการเช่าในอตัราร้อยละ 80 ของสินทรัพยท์ั�งสิ�น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 16 ปี 
(วนัที" 15 กนัยายน พ.ศ. 2576) ดว้ยอตัราค่าเช่า 350 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน ทั�งนี� กลุ่มทรูอาจ
ขยายระยะเวลาการเช่าต่อไปไม่เกิน 10 ปี ภายหลงัจากการหมดระยะเวลาการเช่าครั� งแรก หรือไม่
เกินระยะเวลาใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที"ไดรั้บ (แลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั�นกวา่) 
หากเป็นไปตามเงื"อนไขที"กาํหนด 
 

อตัราค่าเช่าจํานวน 350 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือนเป็นอัตราค่าเช่าก่อนหักส่วนลดและ 
ผูเ้ช่าจะเป็นผูรั้บผิดชอบตอ่คา่ซ่อมบาํรุงสินทรัพย ์
 

คา่เช่ารับจากระบบใยแกว้นาํแสงหลกัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

ภายในสิ�นปี พ.ศ. 2560 กองทุนรวมจะเขา้ทาํสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นกบั TMV เพื"อทาํการส่ง
มอบระบบใยแก้วนําแสงหลักซึ" งปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื"อนที" และ
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร (ประมาณ 
117,147 คอร์กิโลเมตร)  
 

จากนั� นกองทุนรวมจะเข้าทําสัญญาเช่าดาํเนินการและบริหารจัดการหลักสําหรับทรัพย์สิน
ดงักล่าวกบั TUC ในอตัราร้อยละ 80 ของสินทรัพยท์ั� งสิ�น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 16 ปี 
(วนัที" 15 กนัยายน พ.ศ. 2576) ดว้ยอตัราค่าเช่า 350 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน ทั�งนี� กลุ่มทรู
อาจขยายระยะเวลาการเช่าต่อไปไม่เกิน 10 ปี ภายหลงัจากการหมดระยะเวลาการเช่าครั� งแรก 
หรือไม่เกินระยะเวลาใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที"ได้รับ (แลว้แต่ระยะเวลาใด 
จะสั�นกวา่) หากเป็นไปตามเงื"อนไขที"กาํหนด  
 

อตัราค่าเช่าจํานวน 350 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือนเป็นอัตราค่าเช่าก่อนหักส่วนลดและ 
ผูเ้ช่าจะเป็นผูรั้บผิดชอบตอ่คา่ซ่อมบาํรุงสินทรัพย ์
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที)สําคญั (ตอ่) 
 
3.2 รายได้ (ตอ่) 
 

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ตอ่) 
 

ค) ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงและระบบสื)อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ (ตอ่) 
 
คา่เช่ารับจากระบบใยแกว้นาํแสงซึ"งรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
 
ภายในสิ�นปี พ.ศ. 2560 กองทุนรวมจะเขา้ทาํสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปีพร้อมสิทธิในการซื�อกบั 
TICC สาํหรับสิทธิในการเช่าระบบใยแกว้นาํแสงซึ"งในปัจจุบนัใชร้องรับเทคโนโลยรีะบบ FTTx 
ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลรวมระยะทาง 670 กิโลเมตร (ประมาณ 80,014 คอร์กิโลเมตร) โดยราคาใชสิ้ทธิ
เพื"อซื�อกรรมสิทธิ? ในทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นจาํนวน 200 ลา้นบาท 
 
จากนั�นกองทุนรวมจะเขา้ทาํสัญญาใหเ้ช่าช่วงดาํเนินการและบริหารจดัการระบบใยแกว้นาํแสง
กับ  TICC เพื" อ ให้ เช่ าช่วงในท รัพย์สินดังก ล่ าว  ในระยะเวลาเช่ าไม่ เกิน  16 ปี  (ว ัน ที"  
15 กันยายน พ.ศ. 2576) ด้วยอัตราค่าเช่า 350 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน ทั� งนี� กลุ่มทรู 
อาจขยายระยะเวลาการเช่าต่อไปไม่เกิน 10 ปี ภายหลงัจากการหมดระยะเวลาการเช่าครั� งแรก 
หรือไม่เกินระยะเวลาใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที"ได้รับ (แลว้แต่ระยะเวลาใด 
จะสั�นกวา่) หากเป็นไปตามเงื"อนไขที"กาํหนด 
 
อตัราค่าเช่าจํานวน 350 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือนเป็นอัตราค่าเช่าก่อนหักส่วนลดและ 
ผูเ้ช่าจะเป็นผูรั้บผิดชอบตอ่คา่ซ่อมบาํรุงสินทรัพย ์
 

3.2.2 รายได้ดอกเบี�ย 
 
รายได้ดอกเบี� ยรับประมาณการจากค่าเฉลี"ยของประมาณการยอดเงินสดสุทธิคงเหลือจากการ
ดาํเนินงานหลงัจากการจ่ายคืนส่วนแบ่งกาํไรสาํหรับผูถื้อหน่วยลงทุนโดยมีอตัราดอกเบี�ยเฉลี"ยร้อยละ  
1.0 ตอ่ปี ประมาณการอตัราดอกเบี�ยดงักล่าวอา้งอิงจากอตัราดอกเบี�ยปัจจุบนัสาํหรับเงินฝากประเภท
เผื"อเรียก โดยกองทุนรวมจะไดรั้บดอกเบี�ยเงินฝากเป็นรายปี 
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที)สําคญั (ตอ่) 
 

3.3 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 
 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายที"เกี"ยวขอ้งกบัการถือครองกรรมสิทธิ? ในเสาโทรคมนาคม ระบบ 
ใยแก้วนําแสงและระบบสื"อสัญญาณและระบบบรอดแบรนด์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการยา้ยเสาโทรคมนาคม  
คา่สิทธิแห่งทาง และคา่ประกนัภยั ซึ"งคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานประมาณการโดยบริษทัจดัการกองทุน และ
ผูส้นบัสนุนโดยจะเป็นส่วนที"เกี"ยวขอ้งกบัทรัพยสิ์นที"กองทุนรวมคาดวา่จะถือครอง โดยมีพื�นฐานจากขอ้มูล
ที"มีอยูใ่นปัจจุบนัสาํหรับค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานที"เกิดขึ�นจริงจากการถือครองทรัพยสิ์นเหล่านี�  คา่ใชจ่้าย
ในการดาํเนินงานยงัรวมถึงคา่ใชจ่้ายที"เกี"ยวกบัการตลาดและงานดา้นธุรการที"เกี"ยวกบัทรัพยสิ์นดว้ย ซึ"งมีการ
ประมาณจากระดับของกิจกรรมการตลาดและทางดา้นธุรการที"เกี"ยวกบัทรัพยสิ์นที"จะเกิดขึ�นในช่วงเวลา
ประมาณการ แตท่ั�งนี�  กองทุนรวมจะไม่ไดด้าํเนินการเกี"ยวกบังานดา้นธุรการและการตลาดดว้ยตนเอง แต่จะ
แต่งตั� งผูจ้ดัการทรัพยสิ์น ให้ดาํเนินการแทน ดงัจะกล่าวถึงต่อไปในหัวขอ้ ค่าใชจ่้ายเกี"ยวกบังานดา้นธุรการ 
และคา่ใชจ่้ายทางการตลาด  
 
โดยมีขอ้สมมติวา่ กองทุนรวมเป็นกิจการที"ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ"ม ทาํให้กองทุนรวมสามารถขอคืนภาษีซื�อได ้
อยา่งไรก็ตาม จาํนวนภาษีซื�อที"จะขอคืนไดน้ั�นขึ�นอยูก่บัวา่ ค่าใชจ่้ายดงักล่าวสามารถระบุได้อย่างชัดเจน
หรือไม่วา่เกี"ยวขอ้งกบัรายไดข้องธุรกิจที"อยูใ่นเกณฑที์"ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ"ม โดยหากเป็นค่าใชจ่้ายทั"วไปที"
เกี"ยวขอ้งกบัทั�งธุรกิจที"อยูใ่นเกณฑที์"ตอ้งเสียภาษีมูลคา่เพิ"มและธุรกิจที"ไม่อยูใ่นเกณฑที์"ตอ้งเสียภาษีมูลคา่เพิ"ม 
กองทุนรวมตอ้งคาํนวณปันส่วนภาษีซื�อตามสัดส่วนของรายไดที้"อยูใ่นเกณฑที์"จะตอ้งเสียภาษีมูลคา่เพิ"มและ
ส่วนที"ไม่ตอ้งเสียภาษีมูลคา่เพิ"มสาํหรับแตล่ะปีของงบการเงิน 
 
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานสามารถสรุปไดด้งันี�   
 

 

 

สําหรับช่วงเวลา 

ตั�งแต่วนัที) 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 

วนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

ทรัพย์สินโครงสร้าง

พื�นฐานโทรคมนาคม 

ที)มอียู่เดมิ 

(ล้านบาท) 

ทรัพย์สินโครงสร้าง

พื�นฐานโทรคมนาคม

ทั�งหมดหลงัการลงทุน

เพิ)มเตมิครั�งที) 2 

(ล้านบาท) 

คา่สิทธิแห่งทาง 98.51 102.99 
คา่ประกนัภยั 2.41 3.91 
คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการทรัพยสิ์นโทรคมนาคม 34.66 36.40 
คา่ใชจ่้ายในการยา้ยเสาโทรคมนาคม - 79.20 
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที)สําคญั (ตอ่) 
 

3.3 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (ตอ่) 
 

3.3.1 ค่าสิทธิแห่งทาง 
 

กองทุนรวมจะมีค่าใชจ่้ายค่าสิทธิแห่งทางที"เกิดจากการพาดสาย ค่าสิทธิแห่งทางจะถูกประมาณจาก
ขอ้มูลค่าใชจ่้ายต่อกิโลเมตรของสายนาํสญัญาณที"เกิดขึ�นในปัจจุบนัของกองทุนรวมจากการถือครอง
ทรัพยสิ์นดงักล่าว ดว้ยอตัราคงที"ที"จะปรับเพิ"มขึ�นดว้ยอตัราร้อยละ 3.0 ต่อปี สําหรับช่วงเวลาตั�งแต่
วนัที" 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  
 

3.3.2 ค่าประกนัภัย 
 

คา่ประกนัภยัประมาณจากอตัราคา่เบี� ยประกนัภยัและอตัราคา่นายหนา้ที"เกิดขึ�นล่าสุดของกองทุนรวม  
ซึ" งครอบคลุมถึงกรมธรรม์ประกันภัยสําหรับความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงัก ความเสียหาย 
ของทรัพยสิ์น และความรับผิดชอบต่อสาธารณะยกเวน้ (ก) อุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active  
ที"กรมธรรมป์ระกนัภยัที"กองทุนมีอยูไ่ม่ครอบคลุมและ (ข) ทรัพยสิ์นภายใตส้ญัญาโอนขายทรัพยสิ์น
และสิทธิรายได้ซึ" งกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมเพียงความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงัก และ 
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะเท่านั� นโดยกองทุนรวมจะจัดหากรมธรรม์ประกันภัยสําหรับ 
ความเสียหายของทรัพยสิ์นภายใตส้ัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายได้เมื"อทรัพยสิ์นเหล่านั�น 
ไดโ้อนมายงักองทุนรวม โดยทั�งนี� มีการปรับมูลค่าตน้ทุนเปลี"ยนแทนของทรัพยสิ์นที"ประกนัเพิ"มขึ�น
ตามประมาณการอตัราเงินเฟ้อร้อยละ 2.0 ต่อปีสําหรับช่วงเวลาตั�งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัที" 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  

 

3.3.3 ค่าธรรมเนียมผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม 
 

ผูจ้ดัการทรัพยสิ์นโทรคมนาคมมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการทาํหนา้ที"เป็นผูใ้ห้บริการดา้นธุรการ
และการตลาดสําหรับทรัพยสิ์นที"เป็นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมที"เกี"ยวขอ้งของกองทุนรวม
ตามที"กาํหนดไวใ้นสญัญาบริการหลกั การเรียกเก็บคา่บริการสรุปไดด้งันี�   

 

1) คา่บริการสาํหรับบริการดา้นธุรการ 
 

ก) ค่าบริการรายปี จํานวน 18.3 ล้านบาท สําหรับปี พ.ศ. 2557 ทั� งนี�  นับแต่ปี พ.ศ. 2558  
จะมีการปรับอัตราค่าบริการเพิ"มขึ� นรายปีในอัตราเท่ากับดัชนีราคาผู ้บริโภค (CPI)  
ที"ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย ์ประเทศไทยสําหรับปีก่อนหน้า ทั� งนี�  อัตราดังกล่าว 
ตอ้งไม่เกินร้อยละ 3.5 และ 

ข) คา่บริการรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.15 ของรายไดสุ้ทธิรายเดือนของกองทุนรวมที"เกิดจาก
ทรัพยสิ์นที"ให้บริการด้านธุรการ (หลงัหักค่าใชจ่้ายเกี"ยวกบัสิทธิแห่งทาง การประกนัภยั 
และเงินคา่เช่าตามสญัญาเช่าที"ดินที"เกี"ยวขอ้ง) 



กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 

หมายเหตปุระกอบงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมต ิ
สําหรับงวดตั�งแต่วนัที) 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

23 

3 สรุปข้อสมมตฐิานที)สําคญั (ตอ่) 
 

3.3 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (ตอ่) 
 

3.3.3 ค่าธรรมเนียมผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม (ตอ่) 
 

ผูจ้ดัการทรัพยสิ์นโทรคมนาคมมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการทาํหนา้ที"เป็นผูใ้ห้บริการดา้นธุรการ
และการตลาดสําหรับทรัพยสิ์นที"เป็นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมที"เกี"ยวขอ้งของกองทุนรวม
ตามที"กาํหนดไวใ้นสญัญาบริการหลกั การเรียกเก็บคา่บริการสรุปไดด้งันี�  (ตอ่) 
 

2) ค่าบริการสําหรับบริการด้านการตลาด มีค่าบริการรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของรายได ้
รายเดือนที"เกี"ยวกบัทรัพยสิ์นที"ให้บริการดา้นการตลาดที"กองทุนรวมไดรั้บจากผูเ้ช่าและบริหาร
จัดการรายใด ๆ ที" เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที" ให้บริการด้านการตลาด
นอกเหนือไปจากทรัพยสิ์นที"ผูเ้ช่าและบริหารจดัการดั�งเดิมเช่า ดาํเนินการและบริหารจดัการหรือ
ตกลงวา่จะเช่า ดาํเนินการและบริหารจดัการในวนัที"ของสัญญาเช่า ดาํเนินการและบริหารจดัการ
หลักที" เกี"ยวขอ้ง โดยมีค่าบริการรายปีเพิ"มในอัตราร้อยละ 3.0 ของจาํนวนที" เกินกว่าประมาณการ
รายไดร้ายปีที"เกี"ยวกบัทรัพยสิ์นที"ใหบ้ริการดา้นการตลาดสาํหรับปีดงักล่าว 

 

3.3.4 ค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาโทรคมนาคม  
 

ค่าใช้จ่ายในการยา้ยเสาโทรคมนาคมประมาณการโดยมีเงื"อนไขมาจากข้อกาํหนด และเงื"อนไข 
ที"เกี"ยวขอ้งกบัสัญญาแกไ้ข และแทนที"สัญญาเช่า ดาํเนินการ บาํรุงรักษา และบริหารจัดการหลัก
ระหวา่งกองทุนรวมและผูส้นบัสนุน ภายใตข้อ้กาํหนดและเงื"อนไขของสัญญาดงักล่าว กองทุนรวม 
จะชําระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนจํานวน 6.6 ล้านบาท ให้แก่ TUC ในฐานะผู ้เช่าหลักของ 
กองทุนรวมที"จะตอ้งดาํเนินการยา้ยเสาโทรคมนาคมของทรู และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที"ลงทุน
เพิ"มเติมครั� งที" 2 นอกจากนี�คา่ใชจ่้ายในการยา้ยเสาโทรคมนาคมจาํนวน 6.6 ลา้นบาท นั�นจะมีการปรับ
เพิ"มขึ�นรายปีในอตัราคงที"ที"ร้อยละ 2.7 ตั�งแตเ่ดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
 

3.4 ค่าใช้จ่ายกองทุน 
 

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวมโดยส่วนใหญ่ประมาณการโดยมีพื�นฐานมาจากขอ้กาํหนดและเงื"อนไขของสัญญา 
ที"เกี"ยวขอ้งและขอ้มูลในอดีตตามการคาดการณ์จากประสบการณ์ของบริษทัจดัการกองทุนและผูส้นบัสนุน 
 

คา่ใชจ่้ายกองทุนรวมโดยส่วนใหญ่จะเกี"ยวขอ้งกบัทั�งธุรกิจที"อยูใ่นเกณฑที์"ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ"ม และธุรกิจ 
ที"ไม่อยู่ในเกณฑ์ที"ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ"ม ดังนั� นค่าใช้จ่ายกองทุนจึงประมาณการจากประมาณการ
คา่ธรรมเนียมแตล่ะประเภทและประมาณการจาํนวนภาษีมูลคา่เพิ"มในส่วนที"ขอคืนไม่ได ้คืออตัราร้อยละ 4.2 
สาํหรับช่วงเวลาตั�งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี 
ที"ไดรั้บการยกเวน้ภาษีมูลคา่เพิ"ม 
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที)สําคญั (ตอ่) 
 

3.4 ค่าใช้จ่ายกองทุน (ตอ่) 
 
3.4.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 

ค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นค่าธรรมเนียมที"จ่ายให้แก่บริษทัจดัการกองทุน ทั�งนี�  ค่าธรรมเนียม
ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดและเงื"อนไขในทา้ยที"สุดของสัญญาที"เกี"ยวขอ้ง ประมาณการค่าธรรมเนียมการ
จดัการคาํนวณในอตัรากา้วหนา้ดงันี�  อตัราร้อยละ 0.11 ตอ่ปีของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวม  
ที"ปรับปรุงแลว้สาํหรับส่วนที"น้อยกวา่ 30,000 ลา้นบาท อตัราร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิที"ปรับปรุงแลว้ของกองทุนรวม สําหรับส่วนที"มีมูลค่าตั�งแต่ 30,000 ลา้นบาท ถึง 50,000 ลา้นบาท 
และอตัราร้อยละ 0.050 ตอ่ปี ของมูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิที"ปรับปรุงแลว้ของกองทุนรวม สาํหรับส่วนที"มี
มูลคา่เกินกวา่ 50,000 ลา้นบาท โดยอตัราดงักล่าวยงัไม่ไดร้วมภาษีมูลคา่เพิ"ม 
 
ทั�งนี�  เพื"อวตัถุประสงคใ์นการคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวม  
ที"ปรับปรุงแลว้ หมายถึง มูลค่าสินทรัพยร์วมของกองทุนรวม หักดว้ยมูลค่าหนี� สินที"ไม่มีภาระดอกเบี� ย 
ณ วนัสิ�นรอบของแตล่ะช่วงเวลาประมาณการ 
 

3.4.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์เป็นเงินที" จ่ายให้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม โดย
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์จะคาํนวณในอตัรากา้วหนา้ดงันี�  อตัราร้อยละ 0.02 ต่อปีของมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวม ในส่วนที"ไม่เกิน 50,000 ลา้นบาท และอตัราร้อยละ 0.018 ต่อปีของ
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวม ในส่วนที"เกินกวา่ 50,000 ลา้นบาท โดยอตัราดงักล่าวยงัไม่ได้
รวมภาษีมูลคา่เพิ"ม 

 
3.4.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนเป็นเงินที" จ่ายให้แก่นายทะเบียนของกองทุนรวม โดยค่าธรรมเนียม 
นายทะเบียนคาํนวณจากอตัราร้อยละ 0.023 ต่อปีของมูลค่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ณ วนัสิ�นงวด
ประมาณการ ทั�งนี�  ค่าธรรมเนียมตอ้งไม่ตํ"ากวา่ 3.2 ลา้นบาทตอ่ปี และสูงสุดไม่เกิน 5.0 ลา้นบาทตอ่ปี 
โดยอตัราดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ"ม 
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที)สําคญั (ตอ่) 
 
3.4 ค่าใช้จ่ายกองทุน (ตอ่) 
 

3.4.4 ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 
 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพเป็นค่าธรรมเนียมที"จ่ายให้แก่ที"ปรึกษาของกองทุนรวม  เช่น ผูเ้ชี"ยวชาญพิเศษ  
ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี ผูเ้ชี"ยวชาญดา้นกฎหมาย รวมทั�ง ค่าธรรมเนียมตอบแทนคณะกรรมการ
ที"ปรึกษาการลงทุนประมาณจาํนวน 1.27 ลา้นบาทต่อปี ทั�งนี� ค่าธรรมเนียมขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดและ
เงื"อนไขในทา้ยที"สุดของสญัญาที"เกี"ยวขอ้ง 

 
3.4.5 ค่าใช้จ่ายอื)น 

 
ประมาณการค่าใชจ่้ายอื"น ประกอบดว้ยค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่าใช้จ่ายในการบริหารอื"นจาํนวน
ประมาณ 28.25 ลา้นบาทต่อปี ซึ" งไดร้วมค่าธรรมเนียมรายปีสาํหรับการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนที"
จะจ่ายให้แก่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นจาํนวนประมาณปีละ 3.0 ลา้นบาท โดยอตัรา
ดงักล่าวเป็นอตัราหลงัภาษีมูลคา่เพิ"มยกเวน้คา่ธรรมเนียมรายปี สาํหรับการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
จะยงัไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ"ม ประมาณการคา่ใชจ่้ายอื"นนี� มีพื�นฐานจากขอ้มูลปัจจุบนัและประสบการณ์
ของบริษทัจดัการกองทุน 
 
คา่ใชจ่้ายอื"นที"เกี"ยวขอ้งกบัการลงทุนในโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมเพิ"มเติม ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียม
ที"ปรึกษาทางการเงิน และคา่บริการผูป้ระเมินราคาอิสระ 

 

3.5 ต้นทุนการเงนิ 
 

ประมาณการดอกเบี�ยจ่ายของกองทุนรวมจะเกิดจากการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินเพื"อการลงทุนในทรัพยสิ์น
โครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมเพิ"มเติมครั� งที" 2 ดอกเบี�ยจ่ายคาํนวณจากอตัราดอกเบี�ยที"คาดวา่จะจ่ายสถาบนั
การเงินที"อตัราร้อยละ 4.50 นอกจากนี�  กองทุนรวมไดต้ั�งขอ้สมมติวา่กองทุนรวมจะไม่มีการชาํระคืนเงินกูย้ืม
ในช่วงระยะเวลาประมาณการและจะไม่กูเ้งินเพิ"มจากสถาบนัการเงินเพื"อลงทุนเพิ"มเติมครั� งที" 2 นอกเหนือไปจาก 
ที"กล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3.1 ในช่วงเวลาประมาณการนี�  
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที)สําคญั (ตอ่) 
 

3.6 การวดัมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม 
 

เงินลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมไม่มีการคิดค่าเสื"อมราคาซึ" งเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัที" 106 เรื"อง การบญัชีสําหรับกิจการที"ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน อา้งอิงจาก ทน. 1/2554 
กองทุนรวมจะตอ้งจดัให้มีการประเมินค่าทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมทุก 3 ปี อยา่งไรก็ตาม
ปัจจุบนักองทุนรวมจดัใหมี้การประเมินคา่ทุกปีนบัแตว่นัที"มีการประเมินคา่ครั� งล่าสุดไปแลว้ 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมไดม้าจากราคาประเมิน โดยผูป้ระเมิน
อิสระที"ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์ 
 

ทั� งนี�  บริษทัจัดการกองทุนตั� งขอ้สมมติว่าจะไม่มีการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี"ยนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานในช่วงระยะเวลาประมาณการตามที"อธิบายในหมายเหตุ 3.1 
 

ดังนั� นผลกําไรที"ยงัไม่เกิดขึ� นในภายหลังที" เกิดจากการเปลี"ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในสินทรัพย์
โครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมจะไม่มีผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ เนื"องจากกาํไรที"
สามารถนํามาปันส่วนแบ่งกาํไรคิดจากส่วนที"ไม่รวมกาํไรที"ยงัไม่เกิดขึ�นจากการประเมินมูลค่าของเงินลงทุน 
ในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม 
 

3.7 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

มีขอ้สมมติวา่ สาํหรับช่วงเวลาประมาณการกองทุนรวม มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็น
รายไตรมาสในอตัราร้อยละ 100 ของรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิหลงัการปรับปรุง ซึ" งในอนาคตบริษทัจัดการ
กองทุนจะใชดุ้ลยพินิจในการกาํหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลให้สอดคลอ้งกบัจาํนวนเงินสดขั�นตํ"าที"กองทุนรวม
จะดํารงไว ้ทั� งนี� มีข้อสมมติเพิ"มเติมว่าจํานวนรายได้จากการลงทุนสุทธิหลังการปรับปรุงมีการกระจายตัว 
เท่า ๆ กนัในแต่ละช่วงเวลาประมาณการ และเงินปันผลของแต่ละไตรมาสจะประกาศจ่ายและจ่ายภายในเกา้สิบ
วนัหลงัจากวนัสิ�นไตรมาส 
 

เพื"อให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกองทุนรวม และกฎหมายหลกัทรัพย ์หากกองทุนรวมมีกาํไรสุทธิที"ปรับปรุง
แลว้และไม่มีขาดทุนสะสม กองทุนรวม จะตอ้งจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิที"ปรับปรุง
แลว้สาํหรับปี ทั�งนี�  กาํไรสุทธิที"ปรับปรุงแลว้จะคาํนวณจากกาํไรสุทธิทางบญัชีและหกัรายการต่าง ๆ ดงันี�  กาํไร
ที"ยงัไม่เกิดขึ�นจากการประเมินค่าหรือกาํไรจากการทบทวนมูลค่าของเงินลงทุน เงินสํารองสําหรับรายจ่าย 
เพื"อการบาํรุงรักษาและรายจ่ายฝ่ายทุน หรือการซื�อทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานเพิ"มเติม หรือการจ่ายคืนเงินกู้
หรือภาระผูกพนัใด ๆ ตามแผนการจ่ายที"ระบุไวใ้นหนงัสือชี�ชวน หรือตามหนงัสือแจง้ล่วงหนา้โดยบริษทัจดัการ
กองทุนถึงผูถื้อหน่วยลงทุน 
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที)สําคญั (ตอ่) 
 

3.7 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล (ตอ่) 
 

ในอนาคตภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพยที์"เกี"ยวขอ้ง บริษทัจดัการกองทุนจะใชดุ้ลยพินิจในการจดัสรรเงินสาํรอง
ไวเ้พื"อใช้ในการจัดหาทรัพยสิ์นเพิ"มเติมจากกลุ่มทรูในอนาคต นอกเหนือไปจากจาํนวนที"สามารถเบิก 
เงินกูย้มืจากวงเงินสินเชื"อที"อาจมีอยูใ่นอนาคต 
 

ตามที"กล่าวในหมายเหตุขอ้ 3.1 และขอ้ 3.6 เพื"อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์
สมมตินี�  บริษัทจัดการกองทุนมีตั� งสมมติว่าจะไม่มีการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี"ยนแปลงมูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมในช่วงระยะเวลาประมาณการ ดงันั�นงบ
กาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตินี� ไม่ไดร้วมกาํไรหรือขาดทุนที"ยงัไม่เกิดขึ�นจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 
แต่ในอนาคตหากกรณีที"มีกาํไรที"ยงัไม่เกิดขึ�นจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน กรณีนี� จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การจ่ายเงินปันผล เนื"องจากกองทุนรวมจะปันส่วนแบ่งกาํไรโดยคิดจากกาํไรที"ไม่รวมกาํไรที"ยงัไม่เกิดขึ�นจาก
การทบทวนมูลค่าเงินลงทุน แต่สาํหรับกรณีที"มีผลขาดทุนที"ยงัไม่เกิดขึ�นจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน กรณีนี�  
จะกระทบการปันส่วนแบ่งกาํไรเนื"องจากกองทุนรวมจะปันส่วนแบ่งกาํไรหลงัจากหกัผลขาดทุนที"ยงัไม่เกิดขึ�น 
 

3.8 สภาพคล่องส่วนเกนิ 
 

ในระหวา่งช่วงเวลาประมาณการกองทุนรวมจะมีสภาพคล่องส่วนเกิน ซึ" งเกิดจากเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าพื�นที" 
บนเสาโทรคมนาคมของทรู ประมาณ 56.44 ลา้นบาท และจากจาํนวนเงินส่วนเกินที"สามารถปันส่วนแบ่ง
กาํไรสาํหรับผูถื้อหน่วยลงทุนประมาณ 15.00 ลา้นบาท โดยมีขอ้สมมติวา่จะมีการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกิน
ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนจากกาํไรสะสมเป็นรายไตรมาสในอตัราร้อยละ 100 ของสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าว 
 

3.9 ค่าใช้จ่ายที)เกี)ยวข้องกบัการจดัหาเงนิกู้ 
 

ผูส้นบัสนุนตกลงที"จะรับผิดชอบคา่ใชจ่้ายที"เกี"ยวขอ้งกบัการจดัหาเงินกูย้มืสาํหรับการลงทุนเพิ"มเติมครั� งที" 2 
หากการลงทุนเพิ"มเติมครั� งที" 3 ประสบความสาํเร็จ ซึ" งคา่ใชจ่้ายดงักล่าวประกอบไปดว้ยคา่ธรรมเนียมในการ
จดัหาเงินกูย้มืและคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ  โดยคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืคิดเป็นร้อยละ 1.25 ของจาํนวน
เงินกูย้มื (ร้อยละ 0.25 จ่ายโดยกองทุนรวม และ ร้อยละ 1.00 สาํรองจ่ายโดยผูส้นบัสนุน) 
 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที"การลงทุนเพิ"มเติมครั� งที"  3 ไม่ประสบความสําเร็จ กองทุนรวมจะใช้เงินคืน 
แก่ผู ้สนับสนุนในอัตราร้อยละ 1.00 ของจํานวนเงินกู้ยืมดังกล่าว แต่หากการลงทุนเพิ"มเติมครั� งที"  3  
ประสบความสาํเร็จ ทางผูส้นบัสนุนตกลงที"จะเป็นผูรั้บผิดชอบคา่ใชจ่้ายดงักล่าวในนามของกองทุนรวม 
 

ดงันั�น กองทุนรวมจึงทาํการสํารองเงินสดทั� งจาํนวนร้อยละ 1.00 ของจาํนวนเงินกูย้ืมดังกล่าวเพื"อรองรับ 
การชาํระคืนแก่ผูส้นับสนุนหากการลงทุนเพิ"มเติมครั� งที"  3 ไม่ประสบความสําเร็จ ทั� งนี� งบกาํไรขาดทุน 
ตามสถานการณ์สมมติสาํหรับการลงทุนเพิ"มเติมครั� งที" 2 ไดจ้ดัทาํภายใตส้มมติฐานการลงทุนเพิ"มเติมครั� งที" 2 
เกิดขึ�นเพียงอยา่งเดียว 
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที)สําคญั (ตอ่) 
 

3.10 มาตรฐานการบัญชี 
 

ประมาณการขา้งตน้อยูบ่นขอ้สมมติที"วา่ไม่มีการเปลี"ยนแปลงมาตรฐานการบญัชี หรือมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินในประเทศไทยที"อาจส่งผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติขา้งตน้อย่างมี
สาระสาํคญั 
 

3.11 ข้อสมมตฐิานอื)น ๆ 
 

งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติถูกจดัทาํขึ�นโดยมีขอ้สมมติฐานอื"นเพิ"มเติมดงัตอ่ไปนี�  
 

• ไม่มีการเปลี"ยนแปลงในการลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมระหว่างช่วงเวลา
ประมาณการ 

• ไม่มีการเปลี"ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัของกฎหมายดา้นภาษีและกฎหมายอื"น ๆ ที"เกี"ยวขอ้ง 
• สญัญาทั�งหมดที"เกี"ยวขอ้งกบักองทุนรวมมีผลบงัคบัใชแ้ละสามารถปฏิบติัไดต้ามที"ระบุในสญัญา 
• มีขอ้สมมติวา่ภายใตข้อ้กาํหนดในสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายได ้ผูข้ายสิทธิรายไดต้กลงที"จะ

เป็นผูรั้บภาระภาษีธุรกิจเฉพาะที"กรมสรรพากรจะจดัเก็บจากกองทุนรวม ซึ" งเป็นผลมาจากรายการ
สญัญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายได ้โดยผูข้ายสิทธิรายไดจ้ะชาํระคืนให้กบักองทุนรวมเตม็จาํนวน 
ดงันั�น ในการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตินี� จึงแสดงรายการค่าใชจ่้ายภาษีธุรกิจเฉพาะสุทธิ
จากเงินเบิกชดเชยเตม็จาํนวนจากผูข้าย 

 

4 นโยบายการบัญชีที)สําคญั 
 

นโยบายการบญัชีที"สาํคญัที"ใชใ้นการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติแสดงไวด้งัต่อไปนี�  
 

ก) เกณฑ์ในการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมต ิ
 

งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติประกอบด้วยข้อมูลของงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ 
สมมติฐานที" เกี"ยวข้อง และหมายเหตุประกอบงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ แต่มิได้รวมถึง 
งบการเงินเต็มรูปแบบ และหมายเหตุประกอบงบการเงินที"เกี"ยวขอ้ง ดงันั�นงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์
สมมติจึงมิไดแ้สดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามที"ควรตามหลกัการบญัชี 
ที"รับรองทั"วไปในประเทศไทย 
 

นโยบายการบญัชีที"ใชใ้นการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติเป็นนโยบายเดียวกบักองทุนรวม 
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4 นโยบายการบัญชีที)สําคญั (ตอ่) 
 

นโยบายการบญัชีที"สาํคญัที"ใชใ้นการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติแสดงไวด้งัต่อไปนี�  (ตอ่) 
 

ข) การวดัค่าเงนิลงทุน 
 
เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาทุน ณ วนัที"กองทุนรวมมีสิทธิในเงินลงทุนนั�น ตน้ทุนของเงินลงทุน
ประกอบดว้ยรายจ่ายซื�อเงินลงทุน และคา่ใชจ่้ายโดยตรงที"กองทุนรวมจะจ่ายเพื"อใหไ้ดม้าซึ"งเงินลงทุนนั�น 
 
เงนิลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม 
 
เงินลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม มูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุน
ดงักล่าวไดม้าจากการประเมินค่าทรัพยสิ์นโดยผูป้ระเมินราคาอิสระที"ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงจาก ทน. 1/2554 กองทุนรวมจะต้องจัดให ้
มีการประเมินค่าทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมทุก 3 ปี อยา่งไรก็ตามปัจจุบันกองทุนรวมจัด 
ใหมี้การประเมินคา่ทุกปีนบัแตว่นัที"มีการประเมินคา่ครั� งล่าสุดไปแลว้ 
 
รายการกาํไรหรือรายการขาดทุนที"ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากการเปลี"ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 
ในธุรกิจโครงสร้างพื�นฐานจะไม่รวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนในงวดที"มีการประเมินคา่ทรัพยสิ์น 

 
ค) การบัญชีสําหรับสัญญาเช่าระยะยาว 

 

กรณีที)กองทุนรวมเป็นผู้ให้เช่า 
 
สินทรัพยที์"ให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานแสดงรวมอยูใ่นเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื�นฐานในหมายเหตุ
ประกอบงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ รายได้ค่าเช่ารับรู้ตามระยะเวลาการให้เช่าและเงื"อนไข 
ของสญัญา 
 
กรณีกองทุนรวมเป็นผู้เช่า 
 
สัญญาระยะยาวเพื"อเช่าสินทรัพยซึ์" งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเสี"ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็น
ส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั� นถือเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินที"ต้องจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจาก 
สิ"งตอบแทนจูงใจที"ไดรั้บจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติตลอดอายขุองสญัญา
เช่านั�น 



กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 

หมายเหตปุระกอบงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมต ิ
สําหรับงวดตั�งแต่วนัที) 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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4 นโยบายการบัญชีที)สําคญั (ตอ่) 
 

นโยบายการบญัชีที"สาํคญัที"ใชใ้นการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติแสดงไวด้งัต่อไปนี�  (ตอ่) 
 

ง) ลูกหนี�ค่าเช่า 
 
ลูกหนี�ค่าเช่ารายเดือนแสดงตามรายงานคาํนวณค่าเช่า ซึ" งใชว้ธีิการและอตัราตามที"ระบุในสัญญาเช่า ดาํเนินการ
และบริหารจดัการ 
 

จ) การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 
รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดแ้ละรายไดค้่าเช่ารับรู้เป็นรายไดต้ามจาํนวน 
ที"ระบุในสัญญาโดยถือตามเกณฑค์งคา้ง 
 
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้เริ"มรับรู้เริ"มแรกเป็นหนี� สินและต่อมาจะทยอยรับรู้เป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุน
ตามสถานการณ์สมมติตลอดอายสุัญญาเช่า 
 
รายไดด้อกเบี�ยบนัทึกเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที"แทจ้ริง 
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือคา่ใชจ่้าย ณ วนัที"จาํหน่ายเงินลงทุน 
 
ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 

ฉ) ภาษีเงนิได้ 
 
กองทุนรวมได้รับการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีการประมาณการค่าภาษีเงินได ้
ในงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ 
 

5 การอนุมตังิบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมต ิ
 
งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตินี� ได้รับอนุมติัให้ออกโดยบริษทัจดัการกองทุนและผูส้นับสนุนเมื"อวนัที"  
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 




