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สารสนเทศการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ในปัจจุบนั 
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สารสนเทศการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ในปัจจุบนั 

ด้วยคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐานของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ซึ่งจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล  
(“กองทุนฯ”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 เห็นควรให้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อ
พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาเก่ียวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ในปัจจุบนั โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

ภายหลงัจากได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุฯ ในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการเข้าท ารายการ รวมทัง้การเจรจาและตกลงกบัคู่สญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยกองทนุฯ จะลงนามในสญัญา
แก้ไขเพิ่มเติมสญัญาที่เก่ียวข้องพร้อมกบัการลงนามสญัญาที่เก่ียวข้องเพื่อการเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ซึง่คาดวา่จะเกิดขึน้ภายในเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

2 ลักษณะทั่วไปของรายการ 

กองทนุฯ จะด าเนินการแก้ไขสญัญาเก่ียวกบัทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุฯ ลงทนุอยูใ่นปัจจบุนั
ทัง้สิน้ 3 สญัญา ดงัตอ่ไปนี ้ 

2.1 สญัญาเชา่ ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจดัการหลกัระหวา่งกองทนุฯ และ บริษัท ทรู มฟู เอช ยนูิเวอร์
แซล คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (เดมิช่ือ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากดั) (“TUC”) ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2556  

โดยรายละเอยีดการแก้ไขเพิ่มเตมิสญัญาเป็นไปตามเอกสารแนบ 10 

2.2 สญัญาเชา่ ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจดัการหลกัระหวา่งกองทนุฯ และ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท ทรู ยนูิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากดั) (“TICC”) ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2556  

โดยรายละเอยีดการแก้ไขเพิ่มเตมิสญัญาเป็นไปตามเอกสารแนบ 10 

2.3 สญัญาเชา่ชว่ง ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจดัการ FOC ระหวา่งกองทนุฯ และ TICC ลงวนัที่ 5 มีนาคม 
2558  

โดยรายละเอยีดการแก้ไขเพิ่มเตมิสญัญาเป็นไปตามเอกสารแนบ 10 

3 คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับกองทุนฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนฯ 

รายละเอียดและขอบเขตความสมัพนัธ์ของคู่กรณีที่เก่ียวข้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาเก่ียวกบัทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุฯ ลงทนุอยูใ่นปัจจบุนั ซึง่ได้แก่ TUC และ TICC  

โดย TUC และ TICC ถือเป็นบุคคลที่เก่ียวข้องของกองทุนฯ ตามความหมายที่ก าหนดในบทนิยามของค า
ดงักล่าวในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดตัง้และ
จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศฯ ทน. 
1/2554”) และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สธ. 14/2558 เร่ือง ข้อก าหนด
ในรายละเอียดเก่ียวกบัการป้องกนัและจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ลงวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2558 (ตามที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศฯ สธ. 14/2558”) (ซึง่ในกรณีนีค้ือ บคุคลที่มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุราย
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ใหญ่ของกองทนุฯ อนัหมายถึงผู้ที่ถือหน่วยลงทนุเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุฯ) เนื่องจาก TUC และ TICC เป็นบริษัทยอ่ยของทรู โดย ณ วนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2560 ทรูถือหุ้น (ไมว่า่โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม) ในสดัสว่น ร้อยละ 100.00 และร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของทัง้
สองบริษัทดงักลา่ว ตามล าดบั และทรูเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุฯ โดย ณ วนัท่ี 18 ตลุาคม พ.ศ. 2560 
ทรูถือหนว่ยลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 28.11 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุฯ  

ด้วยเหตนุี ้การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาเก่ียวกบัทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุฯ ลงทนุอยูใ่นปัจจบุนั
จึงเป็นการเข้าท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ข้อก าหนดและเง่ือนไขในการเข้าท ารายการดงักลา่วข้างต้นจะเป็น
ธุรกรรมที่มีเง่ือนไขที่สอดคล้องกบัข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปใน
สถานการณ์เดียวกนั (arm’s length terms) โดยบุคคลที่มีส่วนได้เสียกบัการท ารายการดงักล่าวไม่มีส่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจเข้าท าธุรกรรมของกองทนุฯ 

4 ขนาดของรายการและมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

มูลค่ารวมของผลตอบแทนที่กองทุนฯ จะได้รับจากการแก้ไขสญัญาเก่ียวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน จะมีมูลค่ารวมประมาณ 32,000 ล้านบาท ทัง้นี ้ขนาดของรายการแก้ไข
เพิ่มเติมสญัญาเก่ียวกบัทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ในปัจจุบนั จะมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 
35.46 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุฯ ซึง่มีมลูคา่มากกวา่ร้อยละ 3 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุฯ โดย ณ 
วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 มูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนฯ มีมูลค่าเท่ากับ 90,234.60 ล้านบาท ท าให้รายการ
ดงักลา่วต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ ตามประกาศฯ ทน. 1/2554 

5 เกณฑ์ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

อัตราผลตอบแทนที่กองทุนฯ จะได้รับจากการแก้ไขสญัญาเก่ียวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่
กองทนุฯ ลงทนุอยู่ในปัจจุบนั โดยจะมีการก าหนดเป็นเง่ือนไขในสญัญาที่เก่ียวข้องซึ่งจะเป็นทางการค้าตามปกติ มี
ลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั (arm’s length terms) อยูใ่นอตัราที่
เป็นธรรมและเหมาะสม โดยเปรียบเทียบจากคา่ตอบแทนท่ีกองทนุฯ ได้รับในอดีตและตามอตัราผลตอบแทนทัว่ไปใน
ตลาด 

6 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิกบักองทุนฯ  

คณะกรรมการลงทุนคาดว่าการแก้ไขข้อสัญญาดังกล่าวจะท าให้กองทุนฯ มีกระแสรายได้จากค่าเช่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุฯ ลงทนุอยู่ในปัจจบุนัยาวนานมากขึน้ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่กองทนุฯ และผู้
ถือหน่วยลงทุน อีกทัง้ช่วยเสริมสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุนในส่วนที่เก่ียวกับความแน่นอนในการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิของกองทนุฯ 

7 การอนุมตัิการลงทุนในทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนฯ ได้มีมติเมื่อวนัที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 เห็นควรให้มีการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 และให้มีการเสนอเร่ืองให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ
พิจารณาอนมุตัิ ทัง้นี ้คณะกรรมการลงทนุของกองทนุฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 ทา่น ได้แก่ 

(1) นาย สมิทธ์ พนมยงค์ 

(2) นาง ทิพาพรรณ ภทัรวิกรม 
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(3) นางสาว พิจิตตรา ไตรรัตนธาดา 

(4) นาย กรวิภพ มณฑารพ 

8 เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญากบับคุคลที่เก่ียวข้องที่เก่ียวกบัทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุฯ ลงทนุ
อยู่ในปัจจบุนัเป็นการเข้าท าธุรกรรมระหวา่งกองทนุฯ กบับคุคลที่เก่ียวข้องที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาเก่ียวกบัการ
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
แก้ไขเพิ่มเติมสญัญากบับคุคลที่เก่ียวข้องที่เก่ียวกบัทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุฯ ลงทนุอยู่ในปัจจบุนั  
ในการลงคะแนนเสยีงเพื่อขอมติดงักลา่ว 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษกบัการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญากบับคุคลที่เก่ียวข้องที่เก่ียวกบัทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุฯ ลงทนุอยูใ่นปัจจบุนั ณ วนัท่ี 18 ตลุาคม พ.ศ. 2560  ประกอบด้วย 

ชื่อ จ านวนหน่วย 
สัดส่วนการลงทุนต่อหน่วยลงทุน 
ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ

กองทุนฯ (ร้อยละ) 

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

 

9 ความเห็นของคณะกรรมการลงทุนเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ  

คณะกรรมการลงทนุพิจารณาแล้วเห็นวา่เนื่องด้วยการเข้าลงทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 กองทนุฯ จ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาเก่ียวกบัทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่
กองทนุฯ ลงทนุอยู่ในปัจจุบนัเพื่อสะท้อนเง่ือนไขการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมดงักล่าว 
นอกจากนี ้คณะกรรมการลงทุนเห็นควรเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อสญัญาอื่น ๆ เพื่ อให้เกิดประโยชน์สงูสุดต่อ
กองทุนฯ และผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยข้อสัญญาที่จะด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมนัน้ รวมถึงการตกลงให้กลุ่มทรูเป็น
ผู้ รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากที่ตกลงไว้ในการด าเนินการย้ายเสาโทรคมนาคมที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ใน
ปัจจุบันไปยังสถานที่ใหม่อันเนื่องมาจากผู้ ให้เช่าสถานที่ที่เสาโทรคมนาคมตัง้อยู่ไม่ตกลงต่ออายุสญัญาเช่ากับ  
กองทนุฯ ภาระค่าใช้จ่ายในการย้าย FOC ที่กองทนุฯ ลงทนุอยู่ในปัจจบุนัลงใต้ดิน และภาระค่าสิทธิแหง่ทางที่เพิ่มขึน้
อนัเนื่องมาจากการย้าย FOC ลงใต้ดิน และการปรับอตัราค่าเช่าเดิม (ก่อนส่วนลด) ของทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุฯ ให้เป็นอตัราค่าเช่าใหมท่ี่ใกล้เคียงกบัอตัราคา่เช่าในตลาดมากยิ่งขึน้ ซึ่งอาจท าให้
ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ มีแนวโน้มที่จะเช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ในสว่นที่ยงั
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ไมไ่ด้มีการเช่าใช้โดยกลุม่ทรูเพิ่มมากขึน้ รวมถึงในกรณีที่การลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 
3 เป็นผลส าเร็จ กลุม่ทรูตกลงจะขยายระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุฯ ลงทนุและกลุม่ท
รู เ ช่ า อยู่ ใ น ปั จจุบันจ ากก าหนดระยะ เ วลา เ ดิ มออกไป  โดยกา รแ ก้ ไ ข ข้ อสัญญาดังกล่ า ว จะท า ใ ห้ 
กองทนุฯ มีกระแสรายได้จากค่าเช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุฯ ลงทนุอยู่ในปัจจุบนัยาวนานขึน้ ซึ่ง
เป็นประโยชน์แก่กองทุนฯ และผู้ ถือหน่วยลงทุน นอกจากนี ้กลุ่มทรูอาจเข้าท าข้อตกลงเพื่อจะเช่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีปัจจบุนัอยูใ่นระหวา่งการโอนสทิธิรายได้ซึง่กองทนุฯ จะได้กรรมสทิธ์ิในอนาคต ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไข
ตามที่จะได้ตกลงกนัตอ่ไป 




