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ตารางสรุปเนือ้หาโครงการจัดการกองทุนฯ ที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเตมิ 

ตารางสรุปเนือ้หาโครงการจัดการของกองทุนฯ ที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อสะท้อนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการให้เช่าเสาของบริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น 
จ ากัด (“AWC”) ที่กองทุนฯ ได้ลงทุนในสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกดิจากการที่ AWC ให้เช่าเสาโทรคมนาคมที่ AWC เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ (“เสา

โทรคมนาคมของ AWC”) แก่บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด (“BFKT”) 

โครงการจัดการกองทุนเดิม โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

1 แก้ไขเพิ่มเติมค าจ ากัดความดังต่อไปนีใ้นหัวข้อ “ค าจ ากัดความ” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้

 ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของ HSPA….. ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC HSPA….. 

 ใมม่ี สัญญาเช่าช่วงหน่ึงพืน้ที่บนเสาโทรคมนาคมของ AWC……..สญัญาเช่าช่วงหนึ่งพืน้ที่ต่อเสา
โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และ เสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (One Slot Basis) ซึง่เข้าท าระหวา่ง TUC และ BFKT 

 สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC……….สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ลงวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ระหวา่ง BFKT และ AWC รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ลงวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ระหวา่ง BFKT และ AWC ซึง่
ได้ถูกแก้ไขและแทนที่ ตามสญัญาแปลงหนีใ้หม่และแก้ไขและแทนที่ ระหว่าง BFKT AWC และ 
TUC รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม  

 สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่  1………..สญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ท าขึน้เพิ่มเติมส าหรับการเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ระหว่าง BFKT และ AWC ลงวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 
รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ท าขึน้เพิ่มเติมส าหรับการเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ระหว่าง BFKT และ AWC ลงวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ถกูแก้ไข
และแทนที่ตามสญัญาแปลงหนีใ้หมแ่ละแก้ไขและแทนที่ ระหว่าง BFKT AWC และ TUC รวมทัง้ที่
แก้ไขเพิ่มเติม  

 สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 …………สญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ท าขึน้เพิ่มเติมส าหรับการเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่

สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ท าขึน้เพิ่มเติมส าหรับการเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ระหวา่ง BFKT และ AWC ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึง่ได้ถกูแก้ไข
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ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ระหว่าง BFKT และ AWC ลงวนัที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

และแทนที่ตามสญัญาแปลงหนีใ้หมแ่ละแก้ไขและแทนที่ ระหว่าง BFKT AWC และ TUC รวมทัง้ที่
แก้ไขเพิ่มเติม  

 หนังสือข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA…..
หนงัสอืข้อตกลงเก่ียวกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA ระหวา่ง TUC 
TICC และ กองทนุ ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

หนังสือข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPAของ BFKT และ 
AWC…….หนงัสอืข้อตกลงเก่ียวกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPAของ BFKT และ 
AWC ระหวา่ง TUC TICC และ กองทนุ ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 เอกสารธุรกรรมส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 และ ครัง้ที่  3….(จ)หนงัสอื
ข้อตกลงเก่ียวกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA 

เอกสารธุรกรรมส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  2 และ ครั้งที่  3….(จ) หนังสือข้อตกลง
เก่ียวกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPAของ BFKT และ AWC 

2 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.1.1 (ก) “เสาโทรคมนาคม” ในหัวข้อ “2.1 “ภาพรวมของกองทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้ 

 กองทุนเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากกลุ่ม
ทรัพย์สนิ (portfolio) ประเภทเสาโทรคมนาคมจ านวน 12,682 เสา ประกอบด้วย เสาที่
กองทุนเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิจ านวน 6,350 เสา (ได้แก่ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคม
ของทรูและเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2) และเสาที่กองทนุมี
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจ านวน 6 ,332 เสา  (ได้แก่ เสาโทรคมนาคม
ของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 2) รวมทัง้กรรมสทิธ์ิใน
ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จ านวนหนึ่ง 
ภายหลงัจากวนัครบก าหนดสญัญา HSPA   

กองทนุเป็นเจ้าของหรือมีสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากกลุม่ทรัพย์สนิ (portfolio) 
ประเภทเสาโทรคมนาคมจ านวน 12,682 เสา ประกอบด้วย เสาท่ีกองทุนเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ
จ านวน 6,350 เสา (ได้แก่ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูและเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2) และเสาที่กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจ านวน 6,332 เสา  
(ได้แก่ เสาโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2) รวมทัง้กรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT จ านวนหนึ่งภายหลงัจากวนัครบก าหนดสญัญา HSPA และเสา
โทรคมนาคมของ AWC จ านวนหนึ่ง ภายหลงัจากวันครบก าหนดภายหลงัจากวันครบก าหนด
สญัญา HSPA  สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  1 และสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  2(
ตามล าดบั)  
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3 แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อและหมายเหตุในตารางสรุปทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทุน ในหัวข้อ “2.1 “ภาพรวมของกองทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้

 หัวข้อ  

สทิธิในการรับรายได้สทุธิ + สทิธิซือ้ก่อน (ทรัพย์สนิภายใต้ HSPA) 

หัวข้อ 

สทิธิในการรับรายได้สทุธิ + สทิธิซือ้ก่อน (ทรัพย์สนิภายใต้ HSPAของ BFKT และ AWC) 

 หมายเหตุ 

(1) ภายหลงัจากท่ีกองทุนได้รับกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม 
HSPA (ตามเง่ือนไขของสญัญาที่เก่ียวข้อง) ซึ่งปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการขายรายได้ที่
เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินดงักลา่วจนถึงวนัที่  3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลง
จะเช่าทรัพย์สินดงักล่าว โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวนัที่  15 กันยายน 
2576 ซึ่งคู่สญัญาที่เก่ียวข้องจะด าเนินการเจรจาและตกลงจ านวนทรัพย์สินที่จะเช่า
ต่อไป อย่างไรก็ดี จ านวนเงินสุทธิที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่า
จ านวนที่กองทุนได้รับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ที่เกิดจากการให้เช่า
ทรัพย์สินดงักลา่วให้แก่กองทนุ ทัง้นี ้เง่ือนไขการเช่าดงักลา่วขึน้อยู่กบัความส าเร็จใน
การลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทนุลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3  

 

 

หมายเหตุ 

(1) ภายหลงัจากท่ีกองทุนได้รับกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPAของ 
BFKT และ AWC (ตามเง่ือนไขของสญัญาที่เก่ียวข้อง) ซึง่ปัจจบุนัอยูใ่นระหวา่งการขายรายได้ทีเ่กิด
จากการให้เช่าทรัพย์สนิดงักลา่วจนถึงวนัท่ี 3 สงิหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สนิ
ดงักลา่ว โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวนัท่ี 15 กนัยายน 2576 ซึง่คูส่ญัญาที่เก่ียวข้องจะ
ด าเนินการเจรจาและตกลงจ านวนทรัพย์สินที่จะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จ านวนเงินสทุธิที่เกิดจาก
ทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าจ านวนที่กองทุนได้รับจาก BFKT และ AWC จากการขาย
รายได้ที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินดงักล่าวให้แก่กองทุน ทัง้นี ้เง่ือนไขการเช่าดงักล่าวขึน้อยู่กบั
ความส าเร็จในการลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทนุลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.3(ข)(4) “หนังสือข้อตกลงร่วมกัน (Letter of 
Agreement) ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ระหวา่ง 
TUC TICC และกองทุน ("หนังสือข้อตกลงร่วมกันที่เ ก่ียวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมของ BFKT และ AWC")” 
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4 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.2.1 (ก)(2)(2.1) “สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC รวมทัง้
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จ านวนหน่ึง ภายหลังจากวันครบก าหนดสัญญา HSPA สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  1 และสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  2 (ตามล าดับ)” ในหัวข้อ 2 2. 
“นโยบายการลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้

 หัวข้อ 

สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ 
BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC รวมทัง้กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ 
BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จ านวนหนึ่ง ภายหลังจากวันครบก าหนด
สญัญา HSPA สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 2 (ตามล าดบั) 

หัวข้อ 

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และ
เสาโทรคมนาคมของ AWC รวมทัง้กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT  และเสา
โทรคมนาคมของ AWC จ านวนหนึ่งภายหลงัจากวันครบก าหนดสญัญา HSPA สญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และสญัญา
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 (ตามล าดบั) 

 ย่อหน้าแรก 

กองทุนได้เข้าท าสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งต้นกับ BFKT และ 
AWC ซึ่ง BFKT เป็นผู้ ใช้ประโยชน์และดูแลรักษาทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT 
และใช้ประโยชน์และดแูลรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ่ง AWC ให้เช่าแก่ BFKT 
ตามสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ตอ่ไป โดย BFKT น าทรัพย์สนิโทรคมนาคม
ของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ไปให้เช่าแก่ กสท. โทรคมนาคม รวมทัง้
ด าเนินการดูแล จัดการ และบ ารุงรักษาทรัพย์สินดงักล่าว ภายใต้สญัญาเช่าเคร่ือง
และอปุกรณ์ HSPA และ กสท. โทรคมนาคม มีสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวบางประการในการ
ใช้ทรัพย์สินดงักล่าว ทัง้นี ้BFKT และ AWC โอนรายได้สุทธิในอัตราที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งต้น โดยเป็นอตัราหลงัจากหกัคา่ใช้จ่าย

ย่อหน้าแรก 

กองทุนได้เข้าท าสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งต้นกบั BFKT และ AWC ซึ่ง BFKT 
เป็นผู้ ใช้ประโยชน์และดแูลรักษาทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และใช้ประโยชน์และดแูลรักษา
เสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ่ง AWC ให้เช่าแก่ BFKT ตามสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
ตอ่ไป โดย BFKT น าทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ไปให้เช่าแก่ 
กสท. โทรคมนาคม รวมทัง้ด าเนินการดแูล จดัการ และบ ารุงรักษาทรัพย์สนิดงักลา่ว ภายใต้สญัญา
เช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA และ กสท. โทรคมนาคม มีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวบางประการในการใช้
ทรัพย์สินดงักล่าว ทัง้นี ้BFKT และ AWC โอนรายได้สทุธิในอตัราที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งต้นกบั BFKT โดยเป็นอตัราหลงัจากหกัคา่ใช้จ่ายโดยตรงที่เก่ียวข้อง
กับทรัพย์สินนีแ้ล้ว (รวมถึง ค่าเช่าที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าใช้จ่ายส าหรับสิทธิผ่านทาง 
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โดยตรงที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินนีแ้ล้ว (รวมถึง ค่าเช่าที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ค่าใช้จ่ายส าหรับสิทธิผ่านทาง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการและบ ารุงรักษา และค่า
ประกันภัย เป็นต้น) ที่เกิดขึน้ตัง้แต่และรวมถึงวันเร่ิมค านวณรายได้จนถึงวันครบ
ก าหนดสญัญา HSPA จากการให้เช่าดังกล่าว (รวมถึงเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ
เรียกร้อง ค าตดัสิน ค าพิพากษา คดีความที่ตดัสินให้แก่ BFKT และ AWC รวมทัง้การ
ด าเนินการหรือสทิธิอื่นใดซึง่ BFKT และ AWC มีสทิธิได้รับ ที่เกิดขึน้จาก หรือเก่ียวกบั
รายได้หรือสญัญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าวที่เกิดจากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคม (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึน้จาก 
หรือเก่ียวกบัสญัญาซึง่ก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วของ BFKT หรือ AWC ก่อนหน้าวนัเร่ิม
ค านวณรายได้ ไม่ว่า BFKT หรือ AWC จะได้ด าเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับ
ช าระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้าหรือภายหลงัวนัเร่ิมค านวณ
รายได้ก็ตาม)) ให้แก่กองทุนตามข้อก าหนด เง่ือนไข และวิธีการที่ระบุในสญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งต้นที่ท ากบั BFKT และ AWC ทัง้นี ้กองทนุไมม่ีสทิธิ
ในรายได้ใดๆ ที่เกิดจากการให้บริการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาโดย BFKT ตาม
สญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA ในส่วนที่เก่ียวกับทรัพย์สินโทรคมนาคมของ 
BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC และกองทุนไม่มีสิทธิในรายได้ใดๆ ที่เกิดจาก
การให้เช่าทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Active อนัรวมถึง Node B 
ซึง่ใช้ในการให้บริการ 3G ของ กสท. โทรคมนาคม บนคลืน่ความถ่ีในยา่นความถ่ี 850 
MHz ยกเว้นอปุกรณ์ระบบสื่อสญัญาณ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบั
การด าเนินงานระหว่างกองทนุ BFKT AWC และ กสท. โทรคมนาคม ในหวัข้อ 2.6.1 
(ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้เบือ้งต้น”  

 

คา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการและบ ารุงรักษา และคา่ประกนัภยั เป็นต้น) ที่เกิดขึน้ตัง้แตแ่ละรวมถึง
วนัเร่ิมค านวณรายได้จนถึงวนัครบก าหนดสญัญา HSPA จากการให้เช่าดงักลา่ว (รวมถึงเงินท่ีได้รับ
จากการใช้สิทธิเรียกร้อง ค าตดัสิน ค าพิพากษา คดีความที่ตดัสินให้แก่ BFKT และ AWC รวมทัง้
การด าเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง BFKT และ AWC มีสิทธิได้รับ ที่เกิดขึน้จาก หรือเก่ียวกับรายได้
หรือสญัญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วที่เกิดจากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม (โดยไม่
รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึน้จาก หรือเก่ียวกบัสญัญาซึ่งก่อให้เกิด
รายได้ดงักลา่วของ BFKT หรือ AWC ก่อนหน้าวนัเร่ิมค านวณรายได้ ไม่ว่า BFKT หรือ AWC จะได้
ด าเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับช าระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้าหรือ
ภายหลงัวนัเร่ิมค านวณรายได้ก็ตาม)) ให้แก่กองทุนตามข้อก าหนด เง่ือนไข และวิธีการที่ระบุใน
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้เบือ้งต้นท่ีท ากบั BFKT และ AWC ทัง้นี ้กองทนุไมม่ีสทิธิใน
รายได้ใดๆ ที่เกิดจากการให้บริการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาโดย BFKT ตามสญัญาเช่าเคร่ือง
และอปุกรณ์ HSPA ในสว่นที่เก่ียวกบัทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT  และเสาโทรคมนาคมของ 
AWC และกองทุนไม่มีสิทธิในรายได้ใดๆ ที่ เ กิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมประเภท Active อนัรวมถึง Node B ซึง่ใช้ในการให้บริการ 3G ของ กสท. โทรคมนาคม 
บนคลื่นความถ่ีในย่านความถ่ี 850 MHz ยกเว้นอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการด าเนินงานระหว่างกองทุน และ BFKT AWC และ กสท. 
โทรคมนาคม ในหวัข้อ 2.6.1(ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง BFKT และ
กองทนุลงวนัที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT”)” 2.6.1 
(ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้เบือ้งต้น” 
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 ย่อหน้าที่สอง 

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้เบือ้งต้นที่กองทนุได้เข้าท ากบั BFKT นัน้ 
BFKT ให้สิทธิแก่กองทนุในการซือ้ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT จ านวน 
1,435 เสา และ ระบบ FOC ของ BFKT โดยมีราคาใช้สิทธิจ านวน 10 ล้านบาท โดย
กองทนุสามารถใช้สิทธิดงักลา่วได้ เมื่อสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA สิน้สดุลง 
(ซึ่งปัจจุบันก าหนดไว้เป็นวนัที่  3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แต่อาจมีการขยายก าหนด
ระยะเวลาได้อีกอย่างน้อยห้าปี โดยการขยายระยะเวลาดงักล่าวจะมีผลเมื่อสญัญา
เช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA ได้รับการต่ออายุหรือขยายระยะเวลาตามข้อตกลงที่
ก าหนด) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัสทิธิในการซือ้ (call option) และ
ข้อปฏิบตัิของ BFKT เพื่อประโยชน์ของกองทนุ ในหวัข้อ 2.6.1(ก)(1) “สญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง BFKT และกองทนุลงวนัที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
(“สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT”)” โดยกองทนุมีความประสงค์จะใช้
สิทธิในการซือ้ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT และ ระบบ FOC ของ BFKT 
ดงักล่าว เมื่อถึงเวลาที่สามารถใช้สิทธิในการซือ้ดงักล่าวได้ ซึ่งเมื่อมีการใช้สิทธิซือ้
ดงักล่าวแล้ว BFKT จะโอนทรัพย์สินดงักล่าวให้แก่กองทุน และข้อตกลงในการโอน
รายได้ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ที่มีการโอนไปยงักองทนุแล้ว
นัน้จะสิน้สดุลง โดยภายหลงัจากท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิ กองทนุจะเป็นผู้ รับผิดชอบใน
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับทรัพย์สินตามจริงเองทัง้หมด ทัง้นี ้สิทธิในการซือ้ (call option) 
ดงักลา่ว ไมค่รอบคลมุถึงเสาโทรคมนาคมของ BFKT จ านวน 50 เสา (ตามที่ได้ระบใุน
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งต้น) ที่ตัง้อยู่บริเวณที่ดินซึ่งไม่มีความ

ย่อหน้าที่สอง 

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งต้นที่กองทุนได้เข้าท ากับ BFKT นัน้ BFKT ให้
สิทธิแก่กองทนุในการซือ้ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT จ านวน 1,435 เสา และ ระบบ 
FOC ของ BFKT โดยมีราคาใช้สทิธิจ านวน 10 ล้านบาท โดยกองทนุสามารถใช้สทิธิดงักลา่วได้ เมื่อ
สญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA สิน้สุดลง (ซึ่งปัจจุบนัก าหนดไว้เป็นวนัที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 
2568 แตอ่าจมีการขยายก าหนดระยะเวลาได้อีกอยา่งน้อยห้าปี โดยการขยายระยะเวลาดงักลา่วจะ
มีผลเมื่อสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ได้รับการตอ่อายหุรือขยายระยะเวลาตามข้อตกลงที่
ก าหนด) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัสทิธิในการซือ้ (call option) และข้อปฏิบตัิของ 
BFKT เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในหวัข้อ 2.6.1(ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
ระหว่าง BFKT และกองทุนลงวนัที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ BFKT”)” โดยกองทนุมีความประสงค์จะใช้สทิธิในการซือ้ (call option) เสาโทรคมนาคมของ 
BFKT และ ระบบ FOC ของ BFKT ดงักลา่ว เมื่อถึงเวลาที่สามารถใช้สิทธิในการซือ้ดงักลา่วได้ ซึ่ง
เมื่อมีการใช้สิทธิซือ้ดงักลา่วแล้ว BFKT จะโอนทรัพย์สินดงักลา่วให้แก่กองทนุ และข้อตกลงในการ
โอนรายได้ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT ที่มีการโอนไปยงักองทนุแล้วนัน้จะสิน้สดุ
ลง โดยภายหลังจากท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิ กองทุนจะเป็นผู้ รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับ
ทรัพย์สินตามจริงเองทัง้หมด ทัง้นี  ้สิทธิในการซือ้ (call option) ดังกล่าว ไม่ครอบคลุมถึงเสา
โทรคมนาคมของ BFKT จ านวน 50 เสา (ตามที่ได้ระบใุนสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
เบือ้งต้น) ท่ีตัง้อยู่บริเวณท่ีดินซึ่งไม่มีความชดัเจนในเร่ืองของความเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิหรืออาจ
ตกอยู่ภายใต้ข้อจ ากดัเก่ียวกบัการใช้พืน้ที่บางประการ และจะยงัอยู่ภายใต้ข้อตกลงเก่ียวกบัการ
โอนสิทธิรายได้ระหวา่งกองทนุกบั BFKT ต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปีหลงัจากวนัครบก าหนดสญัญา 



         
 เอกสารแนบ 1 

A38983450 

I-7 

โครงการจัดการกองทุนเดิม โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

ชดัเจนในเร่ืองของความเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิหรืออาจตกอยู่ภายใต้ข้อจ ากดัเก่ียวกบั
การใช้พืน้ที่บางประการ และจะยังอยู่ภายใต้ข้อตกลงเก่ียวกับการโอนสิทธิรายได้
ระหว่างกองทนุกบั BFKT ต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปีหลงัจากวนัครบก าหนดสญัญา 
HSPA นอกจากนี ้ตามข้อก าหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งต้น
ที่กองทุนท ากับ BFKT ยงัก าหนดให้คู่สญัญาสามารถตกลงซือ้ขายเสาโทรคมนาคม
ของ BFKT จ านวน ดงักล่าว โดยอ้างอิงราคาที่ได้จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมิน
ค่าที่คู่สญัญาร่วมกนัแต่งตัง้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 2.6.1(ก)(1) 
“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง BFKT และกองทุนลงวันที่  24 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT”)” ทัง้นี ้การที่
กองทุนใช้สิทธิในการซือ้ (call option) ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ดงักล่าวใน
อนาคต หรือการท่ีกองทนุตกลงซือ้ขายเสาโทรคมนาคมของ BFKT จ านวน 50 เสาโดย
อ้างอิงราคาที่ได้จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าที่กองทุนและ BFKT ร่วมกัน
แต่งตัง้ดงักลา่ว หรือการที่กองทนุมีสิทธิได้รับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากการ
ให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ที่เหลืออยู่ ภายหลงัวนัครบก าหนดสญัญา 
HSPA จะไม่ถือเป็นการได้มาเพิ่มเติมหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานของกองทุน ดงันัน้ กองทุนจึงไม่ต้องด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอน
เก่ียวกับการได้มาเพิ่มเติมหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานรวมทัง้
หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนเก่ียวกบัการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือความเห็นชอบจาก
ผู้ ดูแลผลประโยชน์ การท าธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เก่ียวข้องและการ
ประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานอีกครัง้ 

HSPA นอกจากนี ้ตามข้อก าหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งต้นที่กองทุนท า
กบั BFKT ยงัก าหนดให้คู่สญัญาสามารถตกลงซือ้ขายเสาโทรคมนาคมของ BFKT จ านวน 50 เสา
ดงักลา่ว โดยอ้างอิงราคาที่ได้จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าที่คู่สญัญาร่วมกันแต่งตัง้  โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.1(ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
ระหว่าง BFKT และกองทุนลงวนัที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ BFKT”)” อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงเก่ียวกบัทัง้นี ้การที่กองทนุใช้สิทธิในการซือ้ (call option) 
ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ดังกล่าวในอนาคต หรือการที่กองทุนตกลงซือ้ขายเสา
โทรคมนาคมของ BFKT จ านวน 50 เสาโดยอ้างอิงราคาที่ได้จากการประเมินคา่โดยผู้ประเมินคา่ที่
กองทนุและ BFKT ร่วมกนัแตง่ตัง้ดงักลา่ว หรือการที่กองทนุมีสิทธิได้รับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่
เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ที่เหลืออยู่ ภายหลงัวันครบก าหนดสญัญา 
HSPA เป็นสว่นหนึ่งของธุรกรรมที่ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ดงันัน้ การที่กองทนุใช้สิทธิใน
การซือ้ (call option) หรือเมื่อมีการโอนกรรมสทิธ์ิในเสาโทรคมนาคมจ านวน 50 เสาหรือเมื่อกองทนุ
ได้รับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมดงักลา่ว จะไมถื่อเป็นการ
ได้มาเพิ่มเติมหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทนุ ดงันัน้ กองทนุจึงไม่
ต้องด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนเก่ียวกบัการได้มาเพิ่มเติมหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานรวมทัง้หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนเก่ียวกบัการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือความ
เห็นชอบจากผู้ ดูแลผลประโยชน์ การท าธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เก่ียวข้องและการ
ประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานอีกครัง้ 
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ในสว่นของเสาโทรคมนาคมของ AWC นัน้ เมื่อครบก าหนดระยะเวลาของสญัญาเช่า
เสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ่งปัจจุบนัก าหนดไว้เป็นวนัที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แต่
อาจมีการขยายก าหนดระยะเวลาได้อีกอย่างน้อยห้าปี (ซึ่งการขยายระยะเวลา
ดังกล่าวจะมีผลเมื่อสัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ ได้รับการต่ออายุหรือขยาย
ระยะเวลาตามข้อตกลงที่ก าหนด) AWC จะมีหน้าท่ีต้องโอนกรรมสิทธ์ิในเสา
โทรคมนาคมของ AWC ให้แก่กองทนุตามข้อก าหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้เบือ้งต้นกับ AWC จ านวนอย่างน้อย 3 ,968 เสา ซึ่งภายหลังจากนัน้ 
ข้อตกลงเก่ียวกบัการโอนสิทธิรายได้ที่เก่ียวเนื่องกบัเสาโทรคมนาคมของ AWC จะสิน้
ผลลง ทัง้นี ้เสาโทรคมนาคมของ AWC จ านวน 392 เสา ตามที่ได้ระบไุว้ในสญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งต้นที่ตัง้อยู่บริเวณที่ดินซึ่งไม่มีความชดัเจนในเร่ือง
ของความเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิหรืออาจตกอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดเก่ียวกับการใช้พืน้ท่ี
บางประการจะไมถ่กูโอนมาให้แก่กองทนุภายหลงัจากที่ก าหนดระยะเวลาของสญัญา
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สิน้สดุลงและจะยงัอยูภ่ายใต้ข้อตกลงเก่ียวกบัการขาย
สิทธิรายได้ระหว่างกองทุนกับ AWC เป็นระยะเวลา 10 ปีหลงัจากวันครบก าหนด
สญัญา HSPA นอกจากนี ้ตามข้อก าหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
เบือ้งต้นที่กองทนุได้เข้าท ากบั AWC ยงัก าหนดให้คู่สญัญาสามารถตกลงซือ้ขายเสา
โทรคมนาคมของ AWC จ านวนดงักลา่ว โดยอ้างอิงราคาที่ได้จากการประเมินคา่โดยผู้
ประเมินค่าที่คู่สญัญาร่วมกันแต่งตัง้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 
2.6.1(ก)(2) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง AWC และกองทนุลง
วนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 (“สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC”)” ทัง้นี ้
กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดงักล่าวให้แก่กองทนุ
อย่างแน่นอน เนื่องจากหน้าที่ในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC จะเกิดขึน้ก็

ย่อหน้าที่สาม 

(ถกูลบออกทัง้ยอ่หน้า) 
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ต่อเมื่อเง่ือนไขตามสญัญาดงักล่าวได้ส าเร็จแล้ว ซึ่งยงัไม่แน่นอนว่าเง่ือนไขดงักลา่ว
นัน้จะส าเร็จหรือไม่ ทัง้นี ้การโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC อย่างน้อย 3,968 เสา 
ให้แก่กองทนุในอนาคต หรือการที่กองทนุมีสิทธิได้รับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิด
จากการให้เช่าทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ AWC ที่เหลอือยู ่หลงัครบก าหนดระยะเวลา
ของสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA แล้ว ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสทิธิ
รายได้เบือ้งต้นที่ท ากับ AWC หรือการที่กองทุนตกลงซือ้ขายเสาโทรคมนาคมของ 
AWC จ านวน 392 เสาโดยอ้างอิงราคาที่ได้จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าที่
กองทุนและ AWC ร่วมกันแต่งตัง้ดงักล่าวจะไม่ถือเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินของกองทนุ ดงันัน้ กองทนุจึงไม่ต้องด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอน
เก่ียวกับการได้มาเพิ่มเติมหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานรวมทัง้
หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนเก่ียวกบัการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือความเห็นชอบจาก
ผู้ ดูแลผลประโยชน์ การท าธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เก่ียวข้องและการ
ประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานอีกครัง้ 

 ย่อหน้าที่ 6 

ทัง้นี ้ทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสทิธิรายได้เบือ้งต้น
ไม่รวมถึงส่วนปรับปรุงของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้นที่อาจมี
การด าเนินการเพื่อเพิ่มศกัยภาพของทรัพย์สินดงักล่าวไม่ว่าโดย BFKT ในส่วนของ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT หรือโดย AWC ในส่วนของเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ยกตวัอย่างเช่น การปรับปรุงอปุกรณ์ระบบสื่อสญัญาณ ทัง้นี ้ตามสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้เบือ้งต้น นิติบคุคลผู้โอนได้ให้สทิธิแก่กองทนุในการได้รับ
ค าเสนอก่อน (right to receive a first offer) เพื่อซือ้ทรัพย์สินเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงสว่น
ปรับปรุงดังกล่าว และ/หรือรายได้ที่จะเกิดจากส่วนปรับปรุงเพิ่มเติมของทรัพย์สิน

ย่อหน้าที่ 6 

ทัง้นี ้ทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสทิธิรายได้เบือ้งต้นกบั BFKT ไม่
รวมถึงสว่นปรับปรุงของทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
เบือ้งต้นที่อาจมีการด าเนินการเพื่อเพิ่มศกัยภาพของทรัพย์สินดงักลา่วไมว่่าโดย BFKT ในสว่นของ
ทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT หรือโดย AWC ในสว่นของเสาโทรคมนาคมของ AWC ยกตวัอยา่ง
เช่น การปรับปรุงอุปกรณ์ระบบสื่อสญัญาณ ทัง้นี ้ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
เบือ้งต้นกบั BFKT นิติบคุคลผู้โอนนัน้ BFKT ได้ให้สทิธิแก่กองทนุในการได้รับค าเสนอก่อน (right to 
receive a first offer) เพื่อซือ้ทรัพย์สนิเพิ่มเติม ซึง่รวมถึงสว่นปรับปรุงดงักลา่ว และ/หรือรายได้ที่จะ
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โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้นนัน้ ในกรณีที่กลุม่ทรูพิจารณาจะขายทรัพย์สิน
หรือรายได้ที่จะเกิดจากทรัพย์สินเพิ่มเติมดงักล่าวนัน้ให้แก่บุคคลภายนอกกลุ่มทรู 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ 2.2.3 “การลงทุนในทรัพย์สินหลกั - 
ทรัพย์สินที่กองทนุลงทนุเพิ่มเติม” นอกจากนี ้ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้เบือ้งต้น กองทุนได้ให้สิทธิแก่นิติบุคคลผู้ โอนในการท าค าเสนอก่อน ( right of 
first offer) เพื่อซือ้ทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนซือ้จากกลุ่มทรูหากกองทุนจะขายหรือ
จ าหนา่ยโดยประการอื่นใดซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว 

เกิดจากสว่นปรับปรุงเพิ่มเติมของทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
เบือ้งต้นนัน้ ในกรณีที่กลุ่มทรูพิจารณาจะขายทรัพย์สินหรือรายได้ที่จะเกิดจากทรัพย์สินเพิ่มเติม
ดงักลา่วนัน้ให้แก่บคุคลภายนอกกลุม่ทรู โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หวัข้อ 2.2.3 “การ
ลงทนุในทรัพย์สนิหลกั - ทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุเพิ่มเติม” นอกจากนี ้ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ
และสทิธิรายได้เบือ้งต้นกบั BFKT กองทนุได้ให้สทิธิแก่ BFKTนิติบคุคลผู้โอนในการท าค าเสนอก่อน 
(right of first offer) เพื่อซือ้ทรัพย์สินอื่นใดที่กองทนุซือ้จากกลุม่ทรูหากกองทนุจะขายหรือจ าหนา่ย
โดยประการอื่นใดซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว 

 ย่อหน้าที่ 7 

นอกจากนี ้BFKT ยงัคงเป็นผู้ด าเนินงานและบ ารุงรักษาทรัพย์สินโทรคมนาคมของ 
BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ภายใต้สญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA 
และ สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC  ตามล าดบัต่อไป ซึ่งบริษัทจดัการเช่ือว่า
ท าให้มีการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
เบือ้งต้นที่เหมาะสม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการด าเนินงานและ
การบ ารุงรักษาทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้นใน 

ย่อหน้าที่ 7 

นอกจากนี ้BFKT ยงัคงเป็นผู้ด าเนินงานและบ ารุงรักษาทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสา
โทรคมนาคมของ AWC ภายใต้สัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA และ สัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC  ตามล าดบัต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการเช่ือว่าท าให้มีการด าเนินงานและการ
บ ารุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้นในส่วนของ BFKT ที่เหมาะสม โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมเบือ้งต้นใน หวัข้อ 2.3.2 (ข)(15) “การด าเนินงานและบ ารุงรักษา”  หวัข้อ 2.3.2 (ค)
(11) “การด าเนินงานและการบ ารุงรักษา” หัวข้อ 2.6.1(ข) “สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จดัการหลกัเดิม” และหวัข้อ 2.6.1(ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง BFKT 
และกองทุนลงวนัที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT”)” 
2.6.1 (ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้เบือ้งต้น” 

 



         
 เอกสารแนบ 1 

A38983450 

I-11 

โครงการจัดการกองทุนเดิม โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

5 เพิ่มเติมข้อ 2.2.1 (ก)(2)(2.2) “สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่ เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC รวมทัง้กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC 
จ านวนหน่ึง ภายหลังจากวันครบก าหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC” ในหัวข้อ 2 2. “นโยบายการลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้

 ไมม่ี 

 

(2.2) สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เชา่เสาโทรคมนาคมของ AWC รวมทัง้
กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC จ านวนหนึ่ง ภายหลงัจากวนัครบก าหนดสญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC 

กองทนุได้เข้าท าสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้เบือ้งต้นกบั AWC โดยมี 
TUC เป็นผู้ ใช้ประโยชน์และดแูลรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ่ง AWC ให้เช่าแก่  TUC ตาม
สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC  โดยเป็นการเช่าเสาโทรคมนาคมทัง้เสา (Whole Tower 
Basis) โดย TUC ให้ BFKT เช่าช่วงหนึ่งพืน้ที่ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC (One Slot Basis) 
ภายใต้สญัญาเช่าช่วงหนึ่งพืน้ที่บนเสาโทรคมนาคมของ AWC (ทัง้นี ้BFKT ยังตกลงรับผิดต่อ 
AWC โดยตรงในฐานะลกูหนีร่้วมกบั TUC ส าหรับค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ส าหรับหนึ่ง
พืน้ที่ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC (One Slot Basis) ที่ BFKT เช่าช่วงต่อจาก TUC) โดย BFKT 
ได้น าหนึ่งพืน้ที่ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC (One Slot Basis) ตามที่เช่าช่วงจาก TUC ดงักลา่ว 
ไปให้เช่าแก่  กสท. โทรคมนาคม ภายใต้สัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์  HSPA และ กสท. 
โทรคมนาคม มีสิทธิในการใช้ทรัพย์สินดงักลา่ว ทัง้นี ้AWC โอนรายได้สทุธิในอตัราที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ โดยเป็นอตัราหลงัจากหกัคา่ใช้จ่ายโดยตรงที่เก่ียวข้องกบั
ทรัพย์สินนีแ้ล้ว (รวมถึง ค่าเช่าที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าใช้จ่ายส าหรับสิทธิผ่านทาง 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและบ ารุงรักษา และค่าประกันภัย เป็นต้น) ที่เกิดขึน้ตัง้แต่และ
รวมถึงวนัเร่ิมค านวณรายได้จนถงึวนัครบก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC จากการให้
เช่าดงักลา่ว (รวมถึงเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง ค าตดัสิน ค าพิพากษา คดีความที่ตดัสิน
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ให้แก่ AWC รวมทัง้การด าเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึง่ AWC มีสิทธิได้รับ ที่เกิดขึน้จาก หรือเก่ียวกบั
รายได้หรือสญัญาซึง่ก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วที่เกิดจากทรัพย์สินดงักลา่ว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและ
เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึน้จาก หรือเก่ียวกบัสญัญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าว
ของ AWC ก่อนหน้าวนัเร่ิมค านวณรายได้ ไม่ว่า AWC จะได้ด าเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับ
ช าระตามสทิธิหรือการใช้สทิธิเรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้าหรือภายหลงัวนัเร่ิมค านวณรายได้ก็ตาม)) 
ให้แก่กองทนุตามข้อก าหนด เง่ือนไข และวิธีการท่ีระบใุนสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ที่
ท ากบั AWC โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการด าเนินงานระหวา่งกองทนุ และ AWC 
ในหวัข้อ 2.6.1(ก)(2) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหวา่ง AWC และกองทนุลงวนัท่ี 
24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 (“สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC”)” 

 ทัง้นี ้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ่ง
ปัจจบุนัก าหนดไว้เป็นวนัท่ี 3 สงิหาคม พ.ศ. 2568 (แตอ่าจมีการขยายก าหนดระยะเวลาได้อีกอยา่ง
น้อยห้าปี ซึง่การขยายระยะเวลาดงักลา่วจะมีผลเมือ่สญัญาเชา่เคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ได้รับการ
ต่ออายุหรือขยายระยะเวลาตามข้อตกลงที่ก าหนด) AWC จะมีหน้าท่ีต้องโอนกรรมสิทธ์ิในเสา
โทรคมนาคมของ AWC ให้แก่กองทุนตามข้อก าหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
เบือ้งต้นกบั AWC จ านวนอย่างน้อย 3,968 เสา ซึ่งภายหลงัจากนัน้ ข้อตกลงเก่ียวกบัการโอนสิทธิ
รายได้ที่เก่ียวเนื่องกับเสาโทรคมนาคมของ AWC จะสิน้ผลลง ทัง้นี ้เสาโทรคมนาคมของ AWC 
จ านวน 392 เสา ตามที่ได้ระบไุว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้เบือ้งต้นกบั AWC ที่ตัง้
อยู่บริเวณท่ีดินซึ่งไม่มีความชดัเจนในเร่ืองของความเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิหรืออาจตกอยู่ภายใต้
ข้อจ ากัดเก่ียวกับการใช้พืน้ที่บางประการจะไม่ถูกโอนมาให้แก่กองทุนภายหลังจากที่ก าหนด
ระยะเวลาของสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สิน้สดุลงและจะยงัอยูภ่ายใต้ข้อตกลงเก่ียวกบั
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การขายสิทธิรายได้ระหว่างกองทนุกบั AWC เป็นระยะเวลา 10 ปีหลงัจากวนัครบก าหนดสญัญา
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC นอกจากนี ้ตามข้อก าหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้เบือ้งต้นที่กองทุนได้เข้าท ากับ AWC ยังก าหนดให้คู่สัญญาสามารถตกลงซือ้ขายเสา
โทรคมนาคมของ AWC จ านวน 392 เสาดงักล่าว โดยอ้างอิงราคาที่ได้จากการประเมินค่าโดยผู้
ประเมินค่าที่คู่สญัญาร่วมกันแต่งตัง้  โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.1(ก)(2) 
“สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง AWC และกองทุนลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 
2556 (“สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC”)”  

ทัง้นี ้กองทนุไมส่ามารถรับรองได้วา่ AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดงักลา่วให้แก่
กองทุนอย่างแน่นอน เนื่องจากหน้าที่ในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC จะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อ
เง่ือนไขตามสญัญาดงักล่าวได้ส าเร็จแล้ว ซึ่งยงัไม่แน่นอนว่าเง่ือนไขดงักล่าวนัน้จะส าเร็จหรือไม่  
อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงเก่ียวกับการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC อย่างน้อย 3,968 เสา ให้แก่
กองทุนในอนาคต หรือการที่กองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่า
ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ AWC ที่เหลืออยู่ หลงัครบก าหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเคร่ืองและ
อปุกรณ์ HSPA แล้ว ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้เบือ้งต้นท่ีท ากบั AWC หรือการท่ี
กองทุนตกลงซือ้ขายเสาโทรคมนาคมของ AWC จ านวน 392 เสาโดยอ้างอิงราคาที่ได้จากการ
ประเมินค่าโดยผู้ประเมินคา่ที่กองทนุและ AWC ร่วมกนัแต่งตัง้ดงักลา่วเป็นสว่นหนึ่งของธุรกรรมที่
ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ดงันัน้ เมื่อมีการโอนเสาโทรคมนาคมดงักล่าวหรือเมื่อกองทนุ
ได้รับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมดงักลา่วจะไม่ถือเป็นการ
ได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของกองทนุอีก ดงันัน้ กองทนุจึงไมต้่องด าเนินการตามหลกัเกณฑ์
และขัน้ตอนเก่ียวกับการได้มาเพิ่มเติมหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานรวมทัง้
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หลักเกณฑ์และขัน้ตอนเก่ียวกับการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ การท าธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เก่ียวข้องและการประเมินค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานอีกครัง้ 

ทัง้นี ้ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
เบือ้งต้นที่ท ากับ AWC ไม่รวมถึงส่วนปรับปรุงของเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่อาจมีการ
ด าเนินการเพื่อเพิ่มศกัยภาพของทรัพย์สินดงักลา่วโดย AWC ยกตวัอยา่งเช่น การปรับปรุงอปุกรณ์
ระบบสื่อสญัญาณ ทัง้นี ้ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งต้นกบั AWC นัน้ AWC 
ได้ให้สิทธิแก่กองทุนในการได้รับค าเสนอก่อน (right to receive a first offer) เพื่อซือ้ทรัพย์สิน
เพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงส่วนปรับปรุงดงักล่าว และ/หรือรายได้ที่จะเกิดจากส่วนปรับปรุงเพิ่มเติมของ
ทรัพย์สินนัน้ ในกรณีที่กลุ่มทรูพิจารณาจะขายทรัพย์สินหรือรายได้ที่จะเกิดจากทรัพย์สินเพิ่มเติม
ดงักลา่วนัน้ให้แก่บคุคลภายนอกกลุม่ทรู โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หวัข้อ 2.2.3 “การ
ลงทนุในทรัพย์สนิหลกั - ทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุเพิ่มเติม” นอกจากนี ้ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ
และสิทธิรายได้เบือ้งต้นกบั AWC กองทนุได้ให้สิทธิแก่ AWC ในการท าค าเสนอก่อน (right of first 
offer) เพื่อซือ้ทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนซือ้จากกลุ่มทรูหากกองทนุจะขายหรือจ าหน่ายโดยประการ
อื่นใดซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว 

ในด้านการด าเนินงานและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน TUC เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่  AWC 
ในการด าเนินงานและบ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ  AWC ทัง้เสาภายใต้สัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC  โดย BFKT (ซึ่งเช่าช่วงหนึ่งพืน้ที่ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC (One Slot 
Basis) จาก TUC) มีหน้าที่ต่อ TUC ในการด าเนินงานและบ ารุงรักษาในสว่นพืน้ที่ที่ BFKT เช่าช่วง
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จาก TUC ดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการเช่ือว่าท าให้มีการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้นในสว่นของ AWC ที่เหมาะสม โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมเก่ียวกบัการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น
ในสว่นของ AWC ใน หวัข้อ 2.3.2 (ข)(15) “การด าเนินงานและบ ารุงรักษา” และหวัข้อ 2.6.1(ก)(2) 
“สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง AWC และกองทุนลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 
2556 (“สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC”)” 

6 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.2.1 (ก)(2)(2.3) “สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่ เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  1” ในหัวข้อ 2 2. 
“นโยบายการลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้

 หัวข้อ 

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 

หัวข้อ 

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 รวมทัง้กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ภายหลงั
จากวนัครบก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ครัง้ที่ 1 

 ย่อหน้าที่สอง 

.....โดยขณะนี ้AWC ได้ให้ BFKT เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 1 ตามสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1  โดยที่ BFKT ได้น า
เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  1 ดังกล่าวออกให้ กสท. 
โทรคมนาคม เช่าช่วงและด าเนินงานต่างๆ ที่ เ ก่ียวข้อง ตามสัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 นัน้ BFKT มีหน้าที่เก่ียวกบัการด าเนินงาน
และการบ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ทัง้นี ้AWC ได้

ย่อหน้าที่สอง 

......โดยขณะนี ้AWC ได้ให้ BFKT TUC เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 
ตามสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1  โดยเป็นการเช่าเสาโทรคมนาคมทัง้
เสา (Whole Tower Basis) โดย TUC ให้ BFKT เช่าช่วงหนึ่งพืน้ที่ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1  (One Slot Basis) ภายใต้สญัญาเช่าช่วงหนึ่งพืน้ที่บนเสาโทรคมนาคมของ 
AWC (ทัง้นี ้BFKT ยงัตกลงรับผิดต่อ AWC โดยตรงในฐานะลกูหนีร่้วมกบั TUC ส าหรับค่าเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ส าหรับหนึ่งพืน้ท่ีตอ่เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
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โอนรายได้อนัเกิดจากการให้ BFKT เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 1 หลงัหกัคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา ค่าเช่าพืน้ที่ ค่าประกนัภยั 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อนัเกิดจากการด าเนินงานที่เก่ียวกบัเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ให้แก่กองทนุตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุในสญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  1 โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการด าเนินการระหว่างกองทุน AWC BFKT และ กสท. 
โทรคมนาคม ในหวัข้อ 2.6.2(ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้ AWC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1” 

ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 (One Slot Basis) ที่ BFKT เช่าช่วงต่อจาก TUC)  โดยที่ BFKT ได้น าหนึ่ง
พืน้ที่ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1  (One Slot Basis) ตามที่เช่าช่วงจาก 
TUC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ดงักลา่วออกให้ กสท. โทรคมนาคม เช่า
ช่วงและด าเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ตามสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 
นัน้ BFKT มีหน้าที่เก่ียวกบัการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1  ทัง้นี ้AWC ได้โอนรายได้อนัเกิดจากการให้ BFKT TUC เช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 หลงัหกัค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา ค่าเช่าพืน้ที่ ค่า
ประกันภยั และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อนัเกิดจากการด าเนินงานที่เก่ียวกบัเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ให้แก่กองทนุตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการ
ด าเนินการระหวา่งกองทนุ และ AWC BFKT และ กสท. โทรคมนาคม ในหวัข้อ 2.6.2(ก)(1) “สญัญา
โอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1”  

 ย่อหน้าที่สาม 

เมื่อครบก าหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1
แล้ว AWC มีหน้าท่ีโอนกรรมสทิธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
1 จ านวน 338 เสา ให้แก่กองทนุตามข้อก าหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ซึ่งภายหลงัจากนัน้ ข้อตกลงเก่ียวกบัการโอน
สิทธิรายได้ที่เ ก่ียวเนื่องกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  1 
ดังกล่าวนัน้จะสิน้ผลลง และกองทุนจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคม
ดงักลา่ว ทัง้นี ้กองทนุไม่สามารถรับรองได้ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดงักลา่ว
ให้แก่กองทุนอย่างแน่นอน เนื่องจากหน้าที่ในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่

ย่อหน้าที่สาม 

เมื่อครบก าหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1แล้ว ซึ่ง
ปัจจบุนัก าหนดไว้เป็นวนัท่ี 3 สงิหาคม พ.ศ. 2568 (แตอ่าจมีการขยายก าหนดระยะเวลาได้อีกอยา่ง
น้อยห้าปี ซึง่การขยายระยะเวลาดงักลา่วจะมีผลเมือ่สญัญาเชา่เคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ได้รับการ
ตอ่อายหุรือขยายระยะเวลาตามข้อตกลงที่ก าหนด) AWC มีหน้าท่ีโอนกรรมสทิธ์ิในเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 จ านวน 338 เสา ให้แก่กองทนุตามข้อก าหนดในสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ซึ่งภายหลงัจากนัน้ ข้อตกลงเก่ียวกบัการ
โอนสิทธิรายได้ที่เก่ียวเนื่องกบัเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ดงักลา่วนัน้จะ
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ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 จะเกิดขึน้ก็ตอ่เมื่อเง่ือนไขตามสญัญาดงักลา่วได้ส าเร็จแล้ว ซึง่
ยังไม่แน่นอนว่าเง่ือนไขดังกล่าวนัน้จะส าเร็จหรือไม่  โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมเก่ียวกับหน้าที่ของ AWC ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ในหวัข้อ 2.6.2(ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สทิธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 

สิน้ผลลง และกองทนุจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมดงักลา่ว ทัง้นี ้กองทนุไมส่ามารถ
รับรองได้ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดงักล่าวให้แก่กองทนุอย่างแน่นอน เนื่องจากหน้าที่ใน
การโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 จะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อเง่ือนไขตามสญัญา
ดังกล่าวได้ส าเร็จแล้ว ซึ่งยังไม่แน่นอนว่าเง่ือนไขดังกล่าวนัน้จะส าเร็จหรือไม่  โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับหน้าที่ของ AWC ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ในหัวข้อ 2.6.2(ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1” อยา่งไรก็ตาม ข้อตกลงเก่ียวกบัการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC 
ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 เป็นสว่นหนึง่ของธุรกรรมที่ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ดงันัน้ เมื่อมี
การโอนเสาโทรคมนาคมดงักลา่วจะไม่ถือเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินของกองทนุอีก 
ดังนัน้ กองทุนจึงไม่ต้องด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนเก่ียวกับการได้มาเพิ่มเติมหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานรวมทัง้หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนเก่ียวกบัการขอมติจากผู้ ถือ
หน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ การท าธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบคุคลที่
เก่ียวข้องและการประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานอีกครัง้ 

 ไมม่ี เพิ่มเติมย่อหน้าที่สี่และห้า 

ทัง้นี ้ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ไม่รวมถึงส่วนปรับปรุงของเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่  1 ที่อาจมีการด าเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินดังกล่าวโดย  AWC 
ยกตวัอย่างเช่น การปรับปรุงอุปกรณ์ระบบสื่อสญัญาณ ทัง้นี ้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้  AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1  นัน้ AWC ได้ให้สิทธิแก่กองทุนในการได้รับค าเสนอก่อน 
(right to receive a first offer) เพื่อซือ้ทรัพย์สินเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงสว่นปรับปรุงดงักลา่ว และ/หรือ
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รายได้ที่จะเกิดจากส่วนปรับปรุงเพิ่มเติมของทรัพย์สินนัน้ ในกรณีที่กลุ่มทรูพิจารณาจะขาย
ทรัพย์สินหรือรายได้ที่จะเกิดจากทรัพย์สินเพิ่มเติมดงักลา่วนัน้ให้แก่บคุคลภายนอกกลุ่มทรู  โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ 2.2.3 “การลงทุนในทรัพย์สินหลกั - ทรัพย์สินที่กองทุน
ลงทุนเพิ่มเติม” นอกจากนี ้ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 1 กองทนุได้ให้สิทธิแก่ AWC ในการท าค าเสนอก่อน (right of first offer) เพื่อซือ้ทรัพย์สนิอื่น
ใดที่กองทนุซือ้จากกลุม่ทรูหากกองทนุจะขายหรือจ าหนา่ยโดยประการอื่นใดซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว 

ในด้านการด าเนินงานและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน TUC เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่  AWC 
ในการด าเนินงานและบ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ทัง้เสาภายใต้
สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 โดย BFKT (ซึ่งเช่าช่วงหนึ่งพืน้ที่ต่อเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 (One Slot Basis) จาก TUC) มีหน้าที่ตอ่ TUC ใน
การด าเนินงานและบ ารุงรักษาในสว่นพืน้ท่ีที่ BFKT เช่าช่วงจาก TUC ดงักลา่ว ซึง่บริษัทจดัการเช่ือ
วา่ท าให้มีการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ที่
เหมาะสม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1  ในหัวข้อ 2.3.2 (ข)(15) “การด าเนินงานและ
บ ารุงรักษา” และหัวข้อ 2.6.2 (ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุน
เพิม่เติม ครัง้ที่ 1” 
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7 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.2.1 (ก)(2)(2.4) “สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่ เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  2” ในหัวข้อ 2 2. 
“นโยบายการลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้

 หัวข้อ 

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  

หัวข้อ 

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 รวมทัง้กรรมสทิธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ  AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ภายหลงั
จากวนัครบก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

 ย่อหน้าที่สอง 

……...โดยขณะนี ้AWC ได้ให้ BFKT เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 ตามสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดยที่ BFKT ได้
น าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 ดังกล่าวออกให้ กสท. 
โทรคมนาคม เช่าช่วงและด าเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ตามสัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 นัน้  BFKT มีหน้าที่เก่ียวกบัการด าเนินงาน
และการบ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดย AWC จะ
โอนรายได้อนัเกิดจากการให้ BFKT เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 หลงัหกัคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา ค่าเช่าพืน้ที่ ค่าประกนัภยั 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อนัเกิดจากการด าเนินงานที่เก่ียวกบัเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ให้แก่กองทนุตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุในสญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ซึ่งกองทุนเข้าท ากับ 
AWC โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการด าเนินการระหว่างกองทุน 
AWC BFKT และ กสท. โทรคมนาคม ในหวัข้อ 2.6.3(ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สิน

ยอ่หน้าที่สอง 

……….โดยขณะนี ้AWC ได้ให้ TUC BFKT เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
2 ตามสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดยเป็นการเช่าเสาโทรคมนาคมทัง้
เสา (Whole Tower Basis) โดย TUC ให้ BFKT เช่าช่วงหนึ่งพืน้ที่ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  (One Slot Basis) ภายใต้สญัญาเช่าช่วงหนึ่งพืน้ที่บนเสาโทรคมนาคมของ 
AWC (ทัง้นี ้BFKT ยงัตกลงรับผิดต่อ AWC โดยตรงในฐานะลกูหนีร่้วมกบั TUC ส าหรับค่าเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ส าหรับหนึ่งพืน้ที่ตอ่เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (One Slot Basis) ที่ BFKT เช่าช่วงต่อจาก TUC)  โดยที่ BFKT ได้น าหนึ่ง
พืน้ที่ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (One Slot Basis) ตามที่เช่าช่วงจาก 
TUC ดังกล่าวเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 ดังกล่าวออกให้ กสท. 
โทรคมนาคม เช่าช่วงและด าเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  ทัง้นี ้ตามสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่  2 นัน้  BFKT มีหน้าที่ เ ก่ียวกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดย AWC จะโอนรายได้อนัเกิดจากการให้ BFKT 
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และสทิธิรายได้ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ระหวา่ง AWC และกองทนุ (“สญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2”)” 

TUC เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หลงัหกัค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
และบ ารุงรักษา ค่าเช่าพืน้ที่ ค่าประกนัภยั และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อนัเกิดจากการด าเนินงานที่เก่ียวกบั
เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ให้แก่กองทนุตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุ
ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ซึ่งกองทุนเข้าท ากับ 
AWC โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการด าเนินการระหวา่งกองทนุ และ AWC  BFKT 
และ กสท. โทรคมนาคม ในหวัข้อ 2.6.3(ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ระหว่าง AWC และกองทุน (“สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2”)” 

 ย่อหน้าที่สาม 

เมื่อครบก าหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
แล้ว  AWC มีหน้าท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 จ านวน 149 เสา ให้แก่กองทุนตามข้อก าหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ซึ่งภายหลงัจากนัน้ ข้อตกลงเก่ียวกบัการ
โอนสิทธิรายได้ที่เก่ียวเนื่องกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
ดังกล่าวนัน้จะสิน้ผลลง และกองทุนจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคม
ดงักลา่ว ทัง้นี ้กองทนุไม่สามารถรับรองได้ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดงักลา่ว
ให้แก่กองทุนอย่างแน่นอน เนื่องจากหน้าที่ในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 จะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อเง่ือนไขตามสัญญาดังกล่าวได้ส าเร็จ
ครบถ้วนแล้ว ซึ่งยงัไม่แน่นอนว่าเง่ือนไขดงักล่าวนัน้จะส าเร็จหรือไม่ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม ในหวัข้อ 2.6.3(ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ที่

ย่อหน้าที่สาม 

เมื่อครบก าหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 แล้ว ซึ่ง
ปัจจบุนัก าหนดไว้เป็นวนัท่ี 3 สงิหาคม พ.ศ. 2568 (แตอ่าจมีการขยายก าหนดระยะเวลาได้อีกอยา่ง
น้อยห้าปี ซึง่การขยายระยะเวลาดงักลา่วจะมีผลเมือ่สญัญาเชา่เคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ได้รับการ
ตอ่อายหุรือขยายระยะเวลาตามข้อตกลงที่ก าหนด) AWC มีหน้าท่ีโอนกรรมสทิธ์ิในเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 จ านวน 149 เสา ให้แก่กองทุนตามข้อก าหนดในสญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ซึ่งภายหลงัจากนัน้ ข้อตกลงเก่ียวกบั
การโอนสทิธิรายได้ที่เก่ียวเนื่องกบัเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ดงักลา่วนัน้
จะสิน้ผลลง และกองทุนจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมดังกล่าว ทัง้นี ้กองทุนไม่
สามารถรับรองได้ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดงักล่าวให้แก่กองทนุอย่างแน่นอน เนื่องจาก
หน้าที่ในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 จะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อเง่ือนไข
ตามสญัญาดงักลา่วได้ส าเร็จครบถ้วนแล้ว ซึ่งยงัไม่แน่นอนว่าเง่ือนไขดงักลา่วนัน้จะส าเร็จหรือไม่ 
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ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ระหวา่ง AWC และกองทนุ (“สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิ
รายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2”)” 

 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในหวัข้อ 2.6.3(ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ระหว่าง AWC และกองทุน (“สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2”)” อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงเก่ียวกับการโอนเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เป็นสว่นหนึ่งของธุรกรรมที่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ดงันัน้ 
เมื่อมีการโอนเสาโทรคมนาคมดังกล่าวจะไม่ถือเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ
กองทนุอีก ดงันัน้ กองทนุจึงไมต้่องด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนเก่ียวกบัการได้มาเพิม่เตมิ
หรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานรวมทัง้หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนเก่ียวกบัการขอมติจาก
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ การท าธุรกรรมระหวา่งกองทนุกบับคุคล
ที่เก่ียวข้องและการประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานอีกครัง้ 

 ไมม่ี เพิ่มเติมย่อหน้าที่สี่และห้า 

ทัง้นี ้ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ไม่รวมถึงส่วนปรับปรุงของเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่  2 ที่อาจมีการด าเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินดังกล่าวโดย  AWC 
ยกตวัอย่างเช่น การปรับปรุงอุปกรณ์ระบบสื่อสญัญาณ ทัง้นี ้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้  AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 นัน้ AWC ได้ให้สิทธิแก่กองทุนในการได้รับค าเสนอก่อน 
(right to receive a first offer) เพื่อซือ้ทรัพย์สินเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงสว่นปรับปรุงดงักลา่ว และ/หรือ
รายได้ที่จะเกิดจากส่วนปรับปรุงเพิ่มเติมของทรัพย์สินนัน้ ในกรณีที่กลุ่มทรูพิจารณาจะขาย
ทรัพย์สินหรือรายได้ที่จะเกิดจากทรัพย์สินเพิ่มเติมดงักลา่วนัน้ให้แก่บคุคลภายนอกกลุ่มทรู  โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ 2.2.3 “การลงทุนในทรัพย์สินหลกั - ทรัพย์สินที่กองทุน
ลงทุนเพิ่มเติม” นอกจากนี ้ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
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ครัง้ที่ 2 กองทนุได้ให้สิทธิแก่ AWC ในการท าค าเสนอก่อน (right of first offer) เพื่อซือ้ทรัพย์สนิอื่น
ใดที่กองทนุซือ้จากกลุม่ทรูหากกองทนุจะขายหรือจ าหนา่ยโดยประการอื่นใดซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว 

ในด้านการด าเนินงานและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน TUC เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่  AWC 
ในการด าเนินงานและบ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ทัง้เสาภายใต้
สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดย BFKT (ซึ่งเช่าช่วงหนึ่งพืน้ที่ต่อเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (One Slot Basis) จาก TUC) มีหน้าที่ตอ่ TUC ใน
การด าเนินงานและบ ารุงรักษาในสว่นพืน้ท่ีที่ BFKT เช่าช่วงจาก TUC ดงักลา่ว ซึง่บริษัทจดัการเช่ือ
วา่ท าให้มีการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ที่
เหมาะสม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ในหัวข้อ 2.3.2 (ข)(15) “การด าเนินงานและ
บ ารุงรักษา” และหัวข้อ 2.6.3 (ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2” 

8 แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ 2.2.2 ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ในหวัข้อ 2.2 “นโยบายการลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้

 ย่อหน้าที่ห้า 

ภายใต้หนงัสอืข้อตกลงร่วมกนัท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิโทรคมนาคม HSPA ทัง้นี ้ขึน้อยู่
กบัความส าเร็จของธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบั ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคม HSPA บางสว่น ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมของ 
BFKT ระบบ FOC ของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC 

ย่อหน้าที่ห้า 

ภายใต้หนงัสือข้อตกลงร่วมกันที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC HSPA 
ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความส าเร็จของธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับ ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA
ของ BFKT และ AWC บางส่วน ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมของ BFKT 
ระบบ FOC ของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
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ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดย
กองทุนจะรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวจาก BFKT และ AWC ภายหลังจากข้อตกลง
เก่ียวกบัการโอนสทิธิรายได้ที่เก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สนิดงักลา่วสิน้ผลลงตามสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ที่เก่ียวข้องระหวา่ง BFKT และ AWC ทัง้นี ้ระยะเวลาเช่า
ของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA ที่เก่ียวข้องจะสิน้สดุในวนัที่ 15 
กนัยายน 2576 ซึ่งคู่สญัญาที่เก่ียวข้องจะด าเนินการเจรจาและตกลงจ านวนทรัพย์สนิ
ที่จะเช่า ตลอดจนเง่ือนไขและข้อก าหนดในการเช่าตอ่ไป อยา่งไรก็ดี จ านวนเงินสทุธิที่
เกิดขึน้จากทรัพย์สนิดงักลา่วจะต้องไมน้่อยกวา่จ านวนท่ีกองทนุได้รับจาก BFKT และ 
AWC ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่เก่ียวข้อง กับกองทุน ในส่วนที่
เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินดงักลา่ว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในหวัข้อ 2.6.3(ข)
(4) “หนงัสอืข้อตกลงร่วมกนั (Letter of Agreement) ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA ระหว่าง TUC TICC และกองทุน ("หนังสือข้อตกลง
ร่วมกนัท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA")” 

 

ครัง้ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดยกองทุนจะรับโอนทรัพย์สิน
ดงักล่าวจาก BFKT และ AWC ภายหลงัจากข้อตกลงเก่ียวกับการโอนสิทธิรายได้ที่เก่ียวเนื่องกบั
ทรัพย์สินดงักลา่วสิน้ผลลงตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่เก่ียวข้องระหว่าง BFKT 
และ AWC ทัง้นี ้ระยะเวลาเช่าของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPAของ BFKT และ 
AWC ที่เก่ียวข้องจะสิน้สดุในวนัที่ 15 กันยายน 2576 ซึ่งคู่สญัญาที่เก่ียวข้องจะด าเนินการเจรจา
และตกลงจ านวนทรัพย์สินที่จะเช่า ตลอดจนเง่ือนไขและข้อก าหนดในการเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี 
จ านวนเงินสทุธิที่เกิดขึน้จากทรัพย์สินดงักลา่วจะต้องไม่น้อยกวา่จ านวนที่กองทนุได้รับจาก BFKT 
และ AWC ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่เก่ียวข้อง กบักองทนุ ในสว่นที่เก่ียวข้อง
กับทรัพย์สินดงักล่าว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในหวัข้อ 2.6.3(ข)(4) “หนงัสือข้อตกลง
ร่วมกนั (Letter of Agreement) ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPAของ 
BFKT และ AWC ระหวา่ง TUC TICC และกองทนุ ("หนงัสอืข้อตกลงร่วมกนัท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิ
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPAของ BFKT และ AWC")” 
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9 แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ 2.3.1 “ความเป็นมา” ในหัวข้อ ในหัวข้อ 2.3 “ชื่อ ที่ตัง้ ลักษณะ ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ประเภท 
และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้

 ย่อหน้าที่สาม 

(ค) สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดขึน้ตัง้แตแ่ละรวมถึงวนัเร่ิม
ค านวณรายได้จนถึงวนัครบก าหนดสญัญา HSPA ที่เกิดจากการให้เช่า
ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนีข้อง BFKT และ AWC  

(1) เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive อื่นท่ีเก่ียวข้องของ BFKT และ AWC และ  

(2)  ระบบใยแก้วน าแสงของ BFKT และอปุกรณ์ระบบสือ่สญัญาณ  

(รวมถึงเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง ค าตัดสิน ค าพิพากษา คดี
ความที่ตดัสินให้แก่ BFKT และ AWC รวมทัง้การด าเนินการหรือสิทธิอื่น
ใดซึ่ง BFKT และ AWC มีสิทธิได้รับ ที่เกิดขึน้จาก หรือเก่ียวกบัรายได้หรือ
สญัญาซึง่ก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่ว (โดยไมร่วมถึงสทิธิและเงินที่ได้รับจาก
การใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึน้จาก หรือเก่ียวกับรายได้หรือสัญญาซึ่ง
ก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วซึง่ BFKT หรือ AWC มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวนัเร่ิม
ค านวนรายได้ ไม่ว่า BFKT หรือ AWC จะได้ด าเนินการใช้สิทธิเรียกร้อง
หรือได้รับช าระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวก่อนหน้าหรือ
ภายหลงัวันเร่ิมค านวณรายได้ก็ตาม)) รวมทัง้ สิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน

ย่อหน้าที่สาม 

(ค) สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดขึน้ตัง้แตแ่ละรวมถึงวนัเร่ิมค านวณ
รายได้จนถึงวันครบก าหนดสัญญา HSPA ที่ เ กิดจากการให้เช่าทรัพย์สิน
ดงัตอ่ไปนีข้อง BFKT และ AWC 

(1) เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive 
อื่นท่ีเก่ียวข้องของ BFKT และ AWC และ  

(2)  ระบบใยแก้วน าแสงของ BFKT และอปุกรณ์ระบบสือ่สญัญาณ  

(รวมถึงเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง ค าตดัสิน ค าพิพากษา คดี
ความที่ตดัสินให้แก่ BFKT และ AWC รวมทัง้การด าเนินการหรือสิทธิ
อื่นใดซึ่ง BFKT และ AWC มีสิทธิได้รับ ที่เกิดขึน้จาก หรือเก่ียวกับ
รายได้หรือสญัญาซึง่ก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่ว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและ
เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึน้จาก หรือเก่ียวกับรายได้
หรือสญัญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวซึ่ง  BFKT หรือ AWC มีสิทธิ
ได้รับก่อนหน้าวันเร่ิมค านวนรายได้ ไม่ว่า BFKT หรือ AWC จะได้
ด าเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับช าระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้าหรือภายหลงัวนัเร่ิมค านวณรายได้ก็ตาม)) 
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โทรคมนาคมของ BFKT จ านวนหนึ่งโดยมีราคาใช้สิทธิเป็นเงินจ านวน 10 
ล้านบาท เมื่อสิน้สดุระยะเวลาของสญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA 
ในขณะที่ AWC มีหน้าท่ีต้องโอนกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC 
จ านวนหนึ่งมาให้กองทุนเมื่อสิน้สุดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ด้วยเช่นกนั 

รวมทัง้ สิทธิในการซือ้ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ  BFKT จ านวนหนึ่ง
โดยมีราคาใช้สิทธิเป็นเงินจ านวน 10 ล้านบาท เมื่อสิน้สดุระยะเวลา
ของสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ในขณะท่ี AWC มีหน้าที่ต้อง
โอนกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC จ านวนหนึ่งมาให้กองทนุ
เมื่อสิน้สดุระยะเวลาของสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ด้วย
เช่นกนั 

 ไมม่ี เพิ่มเติมหัวข้อ (ง) ในย่อหน้าที่ 3  

(ง) สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดขึน้จากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ AWC เป็นเจ้าของ ที่เกิดขึน้ตัง้แตแ่ละรวมถึงวนัเร่ิมค านวณรายได้
จนถึงวนัครบก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC (รวมถึงเงินที่ได้รับ
จากการใช้สิทธิ เรียกร้อง ค าตดัสิน ค าพิพากษา คดีความที่ตดัสินให้แก่ AWC 
รวมทัง้การด าเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับ ที่เกิดขึน้จาก หรือ
เก่ียวกบัรายได้หรือสญัญาซึง่ก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่ว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและ
เงินท่ีได้รับจากการใช้สทิธิเรียกร้องที่เกิดขึน้จาก หรือเก่ียวกบัรายได้หรือสญัญา
ซึง่ก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วซึง่ AWC มีสทิธิได้รับก่อนหน้าวนัเร่ิมค านวณรายได้ 
ไมว่า่ AWC จะได้ด าเนินการใช้สทิธิเรียกร้องหรือได้รับช าระตามสทิธิหรือการใช้
สิทธิเรียกร้องดังกล่าวก่อนหน้าหรือภายหลงัวันเร่ิมค านวณรายได้  ก็ตาม)) 
รวมทัง้กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC  จ านวนหนึ่ง ภายหลงัจากวนั
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ครบก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC  ซึ่งกองทุนจะรับโอนตาม
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC  

10 แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อและหมายเหตุในตารางสรุปทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทุน ในหัวข้อ 2.3.1 “ความเป็นมา” ในหัวข้อ ในหัวข้อ 2.3 “ชื่อ ที่ตัง้ 
ลักษณะ ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนจะ
ลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้

 หัวข้อ  

สทิธิในการรับรายได้สทุธิ + สทิธิซือ้ก่อน (ทรัพย์สนิภายใต้ HSPA) 

หัวข้อ 

สทิธิในการรับรายได้สทุธิ + สทิธิซือ้ก่อน (ทรัพย์สนิภายใต้ HSPAของ BFKT และ AWC) 

 หมายเหตุ 

(1) ภายหลงัจากท่ีกองทุนได้รับกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม 
HSPA (ตามเง่ือนไขของสญัญาที่เก่ียวข้อง) ซึ่งปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการขายรายได้ที่
เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินดงักลา่วจนถึงวนัที่  3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลง
จะเช่าทรัพย์สินดงักล่าว โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวนัที่  15 กันยายน 
2576 ซึ่งคู่สญัญาที่เก่ียวข้องจะด าเนินการเจรจาและตกลงจ านวนทรัพย์สินที่จะเช่า
ต่อไป อย่างไรก็ดี จ านวนเงินสุทธิที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่า
จ านวนที่กองทุนได้รับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ที่เกิดจากการให้เช่า
ทรัพย์สินดงักลา่วให้แก่กองทนุ ทัง้นี ้เง่ือนไขการเช่าดงักลา่วขึน้อยู่กบัความส าเร็จใน
การลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทนุลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3  

 

หมายเหตุ 

(1) ภายหลงัจากท่ีกองทุนได้รับกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPAของ 
BFKT และ AWC (ตามเง่ือนไขของสญัญาที่เก่ียวข้อง) ซึง่ปัจจบุนัอยูใ่นระหวา่งการขายรายได้ทีเ่กิด
จากการให้เช่าทรัพย์สนิดงักลา่วจนถึงวนัท่ี 3 สงิหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สนิ
ดงักลา่ว โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวนัท่ี 15 กนัยายน 2576 ซึง่คูส่ญัญาที่เก่ียวข้องจะ
ด าเนินการเจรจาและตกลงจ านวนทรัพย์สินที่จะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จ านวนเงินสทุธิที่เกิดจาก
ทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าจ านวนที่กองทุนได้รับจาก BFKT และ AWC จากการขาย
รายได้ที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินดงักล่าวให้แก่กองทุน ทัง้นี ้เง่ือนไขการเช่าดงักล่าวขึน้อยู่กบั
ความส าเร็จในการลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทนุลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.3(ข)(4) “หนังสือข้อตกลงร่วมกัน (Letter of 
Agreement) ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ระหวา่ง 
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 TUC TICC และกองทุน ("หนังสือข้อตกลงร่วมกันที่เ ก่ียวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมของ BFKT และ AWC")” 

 

11 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.3.2 (ข)(7) “จ านวนพืน้ที่รองรับและอัตราการเช่าใช้” ในหัวข้อ 2.3 “ชื่อ ที่ตัง้ ลักษณะ ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้

 ย่อหน้าแรก 

โดยทัว่ไป เสาโทรคมนาคมทัง้ที่ตัง้อยู่บนพืน้ดินและมีความสงูเกิน 32 เมตร และเสา
โทรคมนาคมที่ตัง้อยู่บนดาดฟ้า สามารถรองรับผู้ เช่าได้ตัง้แต่สองรายขึน้ไป ทัง้นี ้เสา
โทรคมนาคมส่วนใหญ่ของกองทุนสามารถรองรับผู้ เช่าได้ตัง้แต่สองรายขึน้ไป ทัง้นี ้
เมื่อสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวที่เก่ียวข้องบางประการกบัเสาโทรคมนาคมของ BFKT และ 
AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และ เสาโทรคมนาคมของ 
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 สิน้สดุลง พืน้ท่ีที่เสาโทรคมนาคมซึง่อยูใ่นทรัพย์สนิของ
กองทนุจะมีความสามารถในการรองรับโดยเฉลี่ยต่อเสาอยู่ที่  3.74 (โดยเป็นตวัเลขที่
ได้จากการน าจ านวนพืน้ที่รองรับมาหารด้วยจ านวนรวมของเสาโทรคมนาคม) และ 
หลงัจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 
กองทนุจะมีความสามารถในการรองรับโดยเฉลี่ยตอ่เสาอยูท่ี่  3.70 โดยอตัราสว่นการ
เช่าใช้พืน้ที่บนเสาโทรคมนาคมของกองทนุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.76 พืน้ที่ (slots) ต่อ
เสา ก่อนการลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และประมาณ 1.80 พืน้ที่ (slots) ต่อเสา หลงัการ
ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 (ทัง้นี ้บนสมมติฐานท่ีวา่อตัราการใช้พืน้ที่เทา่กบั 1 พืน้ท่ีตอ่เสา 
ส าหรับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคม

ย่อหน้าแรก 

โดยทัว่ไป เสาโทรคมนาคมทัง้ที่ตัง้อยู่บนพืน้ดินและมีความสงูเกิน 32 เมตร และเสาโทรคมนาคมที่
ตัง้อยู่บนดาดฟ้า สามารถรองรับผู้ เช่าได้ตัง้แต่สองรายขึน้ไป ทัง้นี ้เสาโทรคมนาคมสว่นใหญ่ของ
กองทุนสามารถรองรับผู้ เช่าได้ตัง้แต่สองรายขึน้ไป ทัง้นี ้เมื่อสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวที่เก่ียวข้องบาง
ประการกบัเสาโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 สิน้สดุลง พืน้ที่ที่เสาโทรคมนาคมซึง่
อยู่ในทรัพย์สินของกองทนุจะมีความสามารถในการรองรับโดยเฉลี่ยต่อเสาอยู่ที่  3.74 (โดยเป็นตวั
เลขที่ได้จากการน าจ านวนพืน้ที่รองรับมาหารด้วยจ านวนรวมของเสาโทรคมนาคม) และ หลงัจาก
การได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน เพิ่มเติม ครัง้ที่  3 กองทุนจะมี
ความสามารถในการรองรับโดยเฉลี่ยต่อเสาอยู่ที่  3.70 โดยอัตราส่วนการเช่าใช้พืน้ที่บนเสา
โทรคมนาคมของกองทนุเฉลีย่อยูท่ี่ประมาณ 1.76 พืน้ท่ี (slots) ตอ่เสา ก่อนการลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 
3 และประมาณ 1.80 พืน้ที่ (slots) ต่อเสา หลงัการลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 (ทัง้นี ้บนสมมติฐานท่ีวา่
อตัราการใช้พืน้ที่เท่ากบั 1 พืน้ที่ต่อเสา ส าหรับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคม
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ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 2 ตามข้อตกลงเก่ียวกบัสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวที่มีกบั กสท. โทรคมนาคม) 

ของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ตามข้อตกลงเก่ียวกบัสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวที่มีกบั กสท. โทรคมนาคม) 

 

12 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.3.2 (ข)(9) “ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักและผู้เช่าและบริหารจัดการพืน้ที่ ร่วม” ในหัวข้อ 2.3 “ชื่อ ที่ตัง้ ลักษณะ ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้

 ย่อหน้าที่สาม 

เสาโทรคมนาคม 6,332 เสาของกองทุนบางส่วน (ซึ่งรวมถึงเสาโทรคมนาคมของ 
BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
2) อยู่ภายใต้สิทธิบางประการในการใช้แต่เพียงผู้ เดียวซึ่ง BFKT ให้กับ กสท. 
โทรคมนาคม ตามความตกลงนี ้BFKT จึงอาจต้องได้รับความยินยอมจาก กสท. 
โทรคมนาคม ก่อนท่ีจะมีการให้เช่าพืน้ท่ีวา่งบนเสาที่เหลอืให้กบับคุคลอื่นได้ 

ย่อหน้าที่สาม 

เสาโทรคมนาคม 6,3321,485 เสาของกองทนุบางสว่น ซึง่คือเสาโทรคมนาคมของ BFKT(ซึง่รวมถึง
เสาโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเตมิ 
ครัง้ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2) อยู่
ภายใต้สิทธิบางประการในการใช้แตเ่พียงผู้ เดียวซึง่ BFKT ให้กบั กสท. โทรคมนาคม ตามความตก
ลงนี ้BFKT จึงอาจต้องได้รับความยินยอมจาก กสท. โทรคมนาคม ก่อนที่จะมีการให้เช่าพืน้ที่ว่าง
บนเสาที่เหลอืให้กบับคุคลอื่นได้  

 

13 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.3.2 (ข)(12) “เสาโทรคมนาคมของ AWC” ในหัวข้อ 2.3 “ชื่อ ที่ตัง้ ลักษณะ ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม 
ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้

 ถกูลบและแก้ไขทัง้หมด (12) เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  1 
และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

เสาโทรคมนาคมของ AWC  เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมจ านวน
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ทัง้สิน้ 4,847 เสา และทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive บางส่วนในกลุม่
ทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทนุ และกองทนุได้มาซึง่สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิด
จากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และ
เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ที่เกิดขึน้ตัง้แตแ่ละรวมถึงวนัเร่ิมค านวณรายได้
จนถึงวนัครบก าหนดสญัญา โดยจะสิน้สดุในวนัที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 (แต่อาจจะต้องมีการตอ่
อายสุญัญาดงักลา่วหาก กสท. โทรคมนาคม ตอ่อายสุญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA) (รวมถึง
เงินท่ีได้รับจากการใช้สทิธิเรียกร้อง ค าตดัสนิ ค าพิพากษา คดีความที่ตดัสนิให้แก่ AWC รวมทัง้การ
ด าเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับ ท่ีเกิดขึน้จาก หรือเก่ียวกับรายได้หรือสญัญาซึ่ง
ก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที่ เกิดขึน้จาก 
หรือเก่ียวกับรายได้หรือสญัญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าวซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวนัเร่ิม
ค านวณรายได้ ไมว่า่ AWC จะได้ด าเนินการใช้สทิธิเรียกร้องหรือได้รับช าระตามสทิธิหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้าหรือภายหลงัวนัเร่ิมค านวณรายได้ก็ตาม)) โดยขณะนี ้AWC ได้ให้ TUC 
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ตามสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สญัญา
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเตมิ 
ครัง้ที่ 2 โดยเป็นการเช่าเสาโทรคมนาคมทัง้เสา (Whole Tower Basis) โดย TUC ให้ BFKT เช่า
ช่วงหนึ่งพืน้ที่ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 
และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (One Slot Basis) ภายใต้สัญญาเช่า
ช่วงหนึ่งพืน้ที่บนเสาโทรคมนาคมของ AWC (ทัง้นี ้BFKT ยงัตกลงรับผิดตอ่ AWC โดยตรงในฐานะ
ลกูหนีร่้วมกบั TUC ส าหรับค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ส าหรับหนึ่งพืน้ที่ต่อเสา
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โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (One Slot Basis) ที่ BFKT เช่าช่วงต่อจาก TUC) โดยที่ BFKT 
ได้น าหนึ่งพืน้ที่ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 
และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (One Slot Basis) ตามที่เช่าช่วงจาก TUC 
ดงักลา่วออกให้ กสท. โทรคมนาคม เช่าช่วงและด าเนินงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

TUC เ ป็นผู้ รับผิดชอบต่อ  AWC ในการด า เนินงานและบ า รุง รักษาเสา
โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ทัง้เสา โดย BFKT (ซึง่เช่าช่วงหนึง่พืน้ท่ีตอ่เสาโทรคมนาคมของ 
AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (One Slot Basis) จาก TUC) มีหน้าที่ต่อ TUC ในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา
ในส่วนพืน้ที่ที่ BFKT เช่าช่วงจาก TUC ดงักล่าว และ TUC จะช าระค่าเช่าเป็นรายเดือนแก่ AWC 
ทุกเดือน นอกจากนี ้TUC จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการช าระค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเสา
โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ตัง้อยู ่ 

ทัง้นี ้AWC โอนรายได้อนัเกิดจากการให้ TUC เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หลงัหกัค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา ค่าเช่าพืน้ที่ ประกันภัย และ
อื่นๆ อนัเกิดจากการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ให้แก่กองทนุตาม
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ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ซึ่งกองทุนได้ เข้าท ากับ 
AWC โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการด าเนินการระหว่างกองทุน และ AWC ใน
หวัข้อ 2.6.1(ก)(2) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหวา่ง AWC และกองทนุ ลงวนัที่ 24 
ธันวาคม พ.ศ. 2556” หวัข้อ 2.6.2 (ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1”  และหวัข้อ 2.6.3 (ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2” และโปรดพิจารณารายละเอียดของเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ตาม
รายละเอียดด้านลา่ง 

 ไมม่ี เพิ่มหัวข้อย่อย (ก) 

(ก) เสาโทรคมนาคมของ AWC 

เสาโทรคมนาคมของ AWC ประกอบด้วย สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้
สทุธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมจ านวน 4,360 เสา และโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive อื่นที่เก่ียวข้อง จาก AWC โดยเป็นรายได้สทุธิที่เกิดขึน้ตัง้แต่และรวมถึงวนัเร่ิม
ค านวณรายได้จนถึงวนัครบก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC รวมทัง้กรรมสิทธ์ิในเสา
โทรคมนาคมอยา่งน้อยจ านวน 3,968 เสา และโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่น
ที่เก่ียวข้อง ภายหลงัจากวนัครบก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC และเป็นไปตาม
เง่ือนไขอื่นที่เก่ียวข้อง (อนึ่ง เสาโทรคมนาคมของ AWC จ านวน 392 เสาตัง้อยู่บริเวณที่ดินซึ่งไม่มี
ความชดัเจนในเร่ืองของความเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิหรืออาจตกอยู่ภายใต้ข้อจ ากดัเก่ียวกบัการใช้
พืน้ที่บางประการจะไม่ถกูโอนมาให้แก่กองทนุภายหลงัวนัครบก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคม
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ของ AWC และจะยงัอยูภ่ายใต้ข้อตกลงเก่ียวกบัการขายสทิธิรายได้ระหวา่งกองทนุกบั AWC ตอ่ไป
อีกเป็นระยะเวลา 10 ปี)  

เสาโทรคมนาคมของ AWC รองรับโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท 
Active ที่ใช้ในการให้บริการในยา่นความถ่ี 850 MHz   

14 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.3.2 (ข)(15) “การด าเนินงานและบ ารุงรักษา” ในหัวข้อ 2.3 “ชื่อ ที่ตัง้ ลักษณะ ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกจิการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม 
ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้

 ตามสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่
เก่ียวข้อง ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัจะเป็นผู้ รับผิดชอบเก่ียวกบัการด าเนินงานและ
การบ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคมที่ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัรายนัน้เช่า โดย BFKT 
จะเป็นผู้ รับผิดชอบเก่ียวกบัการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ 
BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
1และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2… 

ตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เก่ียวข้อง ผู้ เช่าและ
บริหารจดัการหลกัจะเป็นผู้ รับผิดชอบเก่ียวกบัการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคมที่
ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัรายนัน้เช่า โดย BFKT จะเป็นผู้ รับผิดชอบเก่ียวกบัการด าเนินงานและ
การบ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ BFKT และ TUC จะเป็นผู้ รับผิดชอบต่อในการด าเนินงาน
บ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1และ เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ทัง้เสา โดย BFKT (ซึ่งเช่าช่วงหนึ่งพืน้ที่ต่อเสา
โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1และ เสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 จาก TUC) มีหน้าที่ด าเนินงานและบ ารุงรักษาในส่วนพืน้ที่ที่ 
BFKT เช่าช่วงจาก TUC ดงักลา่ว… 
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15 แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ 2.5 “การบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของกองทุนรวมและการประกันรายได้” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้

 เนื่องจาก ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมจะมีผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั
เป็นผู้ ท าหน้าที่การบริหารจัดการตามธุรกิจปกติ (day-to-day) ตามสัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ โดยในสว่นของทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ผู้ เช่า
และบริหารจดัการหลกัเป็นผู้ท าหน้าที่การบริหารจดัการตามธุรกิจปกติ (day-to-day) 
ภายใต้สัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA และ ในส่วนของทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคม และทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัเป็นผู้ท าหน้าที่การบริหารจดัการตามธุรกิจปกติ 
(day-to-day) ภายใต้สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัที่ได้มีการแก้ไข
และแทนที่ โดยในส่วนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ภายใต้
สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA 

เนื่องจาก ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมจะมีผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัเป็นผู้ท าหน้าที่
การบริหารจดัการตามธุรกิจปกติ (day-to-day) ตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั
ที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ โดยในส่วนของทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT นัน้ BFKT เป็นผู้ท า
หน้าที่การบริหารจดัการตามธุรกิจปกติ (day-to-day) ภายใต้สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA 
ในส่วนของเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และ
เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัTUC เป็นผู้ท า
หน้าที่การบริหารจดัการตามธุรกิจปกติ (day-to-day) ภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ  AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (ตามล าดบั) เช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA และ ในส่วนของทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคม และทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 ผู้ เช่า
และบริหารจัดการหลักเป็นผู้ ท าหน้าที่การบริหารจัดการตามธุรกิจปกติ  (day-to-day) ภายใต้
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่  โดยในส่วนเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ภายใต้สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA 
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16 แก้ไขหมายเหตุท้ายตารางรายได้ค่าเช่า AWC รายเดือน ภายใต้หัวข้อ “การช าระรายได้สุทธิของ AWC” ภายใต้ข้อ 2.6.1 (ก)(2) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
ระหว่าง AWC และกองทุนลงวันที่  24 ธันวาคม พ.ศ. 2556  )“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC”)” ของหัวข้อ 2.6.1.”สาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้นและสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น ” ของโครงการจัดการ
กองทุน ดังนี ้

 หมายเหตุ รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนข้างต้นเป็นไปตามก าหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ซึ่งปัจจุบันจะครบก าหนดในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ในกรณีที่มีการ
ขยายก าหนดระยะเวลาของสญัญาเชา่เสาโทรคมนาคมของ AWC ดงักลา่ว รายได้คา่เชา่ AWC ราย
เดือนตอ่เสาในชว่งระยะเวลาที่มีการขยายจะสอดคล้องกบัคา่เชา่ภายใต้สญัญาเชา่เสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่คาดวา่จะได้รับจาก BFKT ในชว่งระยะเวลาที่มีการขยายดงักลา่ว 

หมายเหตุ รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนข้างต้นเป็นไปตามก าหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ซึ่งปัจจบุนัจะครบก าหนดในวนัที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ในกรณีที่มีการขยายก าหนดระยะเวลาของสญัญา
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ดังกล่าว รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนต่อเสาในช่วงระยะเวลาที่มีการขยายจะ
สอดคล้องกบัคา่เชา่ภายใต้สญัญาเชา่เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่คาดวา่จะได้รับจาก BFKT ในชว่งระยะเวลาที่มี
การขยายดงักลา่ว 

17 แก้ไขหมายเหตุท้ายตารางรายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  1 ภายใต้หัวข้อ “การช าระรายได้สุทธิของ AWC” ภายใต้ข้อ 2.6.2 (ก)(1) “สัญญาที่โอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  1 ของหัวข้อ 2.6.2 “สาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 1 และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้

 หมายเหตุ รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ข้างต้นเป็นไปตามก าหนด
ระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติมซึ่งปัจจุบันจะครบก าหนดในวนัที่ 3 
สิงหาคม พ.ศ. 2568 ในกรณีที่มีการขยายก าหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC เพิ่มเติมดังกล่าว รายได้ค่าเช่า  AWC รายเดือนที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  1 ต่อเสาในช่วง
ระยะเวลาที่มีการขยายจะสอดคล้องกบัคา่เชา่ภายใต้สญัญาเชา่เสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม
ที่คาดวา่จะได้รับจาก BFKT ในชว่งระยะเวลาที่มีการขยายดงักลา่ว 

หมายเหตุ รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ข้างต้นเป็นไปตามก าหนดระยะเวลาของสญัญา
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติมซึ่งปัจจุบันจะครบก าหนดในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ในกรณีที่มีการ
ขยายก าหนดระยะเวลาของสญัญาเชา่เสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติมดงักลา่ว รายได้คา่เชา่ AWC รายเดือนที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  1 ต่อเสาในช่วงระยะเวลาที่มีการขยายจะสอดคล้องกับค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติมที่คาดวา่จะได้รับจาก BFKT ในชว่งระยะเวลาที่มีการขยายดงักลา่ว 

 

18 แก้ไขหมายเหตุท้ายตารางรายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 ภายใต้หัวข้อ “การช าระรายได้สุทธิของ AWC” ภายใต้ข้อ 2.6.3 (ก)(1) “สัญญาที่โอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 ของหัวข้อ 2.6.3 “สาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้
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 หมายเหตุ รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ข้างต้นเป็นไปตามก าหนด
ระยะเวลาของสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ซึ่งปัจจบุนัจะครบก าหนดใน
วนัที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ในกรณีที่มีการขยายก าหนดระยะเวลาของสญัญาเชา่เสาโทรคมนาคม
ของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ดงักล่าว รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ต่อเสา
ในช่วงระยะเวลาที่มีการขยายจะสอดคล้องกับค่าเช่าภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2 ที่คาดวา่จะได้รับจาก BFKT ในชว่งระยะเวลาที่มีการขยายดงักลา่ว 

หมายเหตุ รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ข้างต้นเป็นไปตามก าหนดระยะเวลาของสญัญา
เชา่เสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2 ซึง่ปัจจบุนัจะครบก าหนดในวนัที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ในกรณีที่มี
การขยายก าหนดระยะเวลาของสญัญาเชา่เสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2 ดงักลา่ว รายได้คา่เชา่ AWC 
รายเดือนที่ลงทนุเพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2 ตอ่เสาในชว่งระยะเวลาที่มีการขยายจะสอดคล้องกบัคา่เชา่ภายใต้สญัญาเชา่เสา
โทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2 ที่คาดวา่จะได้รับจาก BFKT ในชว่งระยะเวลาที่มีการขยายดงักลา่ว 

19 แก้ไขหัวข้อ 2.6.3(ข)(4) หนังสือข้อตกลงร่วมกัน (Letter of Agreement) ที่ เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA ระหว่าง TUC TICC และกองทุน ("
หนังสือข้อตกลงร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA") ของหัวข้อ 2.6.3 “สาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 2 และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2” ของโครงการจัดการ
กองทุน ดังนี ้

 ชื่อสัญญา 

หนังสือข้อตกลงร่วมกัน (Letter of Agreement) ที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA ระหว่าง TUC TICC และกองทุน ("หนังสือข้อตกลง
ร่วมกนัท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA ") 

 

ชื่อสัญญา 

หนังสือข้อตกลงร่วมกัน  (Letter of Agreement) ที่ เ ก่ียวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคม HSPA ของ BFKT และ AWC ระหว่าง TUC TICC และกองทุน ("หนังสือข้อตกลง
ร่วมกนัท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA ของ BFKT และ AWC") 

 

  ข้อตกลงกระท าการ…….ขึน้อยู่กับการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคม ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 TUC และ TICC ตกลง
จะเช่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA ซึ่ง
ปัจจบุนัอยูภ่ายใต้โครงการขายรายได้ ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วเป็น
ทรัพย์สินในปัจจุบันของ BFKT และ AWC ซึ่งปัจจุบัน BFKT 
และ AWC อยู่ระหว่างการขายรายได้ที่เกิดจากการให้เช่า
ทรัพย์สนิดงักลา่ว (AWC ขายรายได้ที่ตนได้รับจาก BFKT และ 

ข้อตกลงกระท าการ……..ขึน้อยูก่บัการได้มาซึง่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคม HSPA ของ BKFT และ AWC ซึง่ปัจจบุนัอยูภ่ายใต้โครงการ
ขายรายได้ ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วเป็นทรัพย์สินในปัจจุบนัของ BFKT และ 
AWC ซึ่งปัจจุบนั BFKT และ AWC อยู่ระหว่างการขายรายได้ที่เกิดจาก
การให้เช่าทรัพย์สนิดงักลา่ว (AWC ขายรายได้ที่ตนได้รับจาก BFKT และ 
BFKT ขายรายได้ที่ตนได้รับจาก กสท) ให้แก่กองทุน และทรัพย์สิน
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BFKT ขายรายได้ที่ตนได้รับจาก กสท) ให้แก่กองทุน และ
ทรัพย์สินดงักล่าวจะมีการโอนโดย AWC และ BFKT (ต่อเมื่อ
กองทนุใช้สิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน (call option)) มายงักองทนุ
ในอนาคตภายหลังจากวันที่ สัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ 
HSPA สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1  และสญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่  2 สิน้สุดลงตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ที่เก่ียวข้อง (ซึ่งรวมถึงสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ
และสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2)  ทัง้นี  ้มี
ระยะเวลาการเช่าตัง้แต่วันที่ สญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ 
HSPA สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และสญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 สิน้สดุ ไปจนถึงวนัที่ 
15 กันยายน พ.ศ.2576 ซึ่งคู่สญัญาที่เก่ียวข้องจะด าเนินการ
เจรจาและตกลงจ านวนทรัพย์สินที่จะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี 
จ านวนเงินสทุธิที่เกิดขึน้จากทรัพย์สินดงักล่าวจะต้องไม่น้อย
กว่าจ านวนท่ีกองทนุได้รับจาก BFKT และ AWC ตามโครงการ
ขายรายได้ในทรัพย์สนิดงักลา่ว 

ดงักลา่วจะมีการโอนโดย AWC และ BFKT (ตอ่เมื่อกองทนุใช้สทิธิในการ
ซือ้ทรัพย์สิน (call option)) มายังกองทุนในอนาคตภายหลงัจากวันที่ 
สญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1  และ
สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 สิน้สดุลงตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ที่เก่ียวข้อง (ซึ่งรวมถึงสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2) ทัง้นี ้มีระยะเวลาการเช่าตัง้แต่วันที่ 
สญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติมครัง้ที่  1 และ
สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 สิน้สดุ ไปจนถึง
วนัที่ 15 กนัยายน พ.ศ.2576 ซึ่งคู่สญัญาที่เก่ียวข้องจะด าเนินการเจรจา
และตกลงจ านวนทรัพย์สินที่จะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จ านวนเงินสทุธิที่
เกิดขึน้จากทรัพย์สินดงักล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าจ านวนที่กองทุนได้รับ
จาก BFKT และ AWC ตามโครงการขายรายได้ในทรัพย์สนิดงักลา่ว 

 กฎหมายที่ ใช้บังคับ….หนังสือข้อตกลงร่วมกันที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA อยูภ่ายใต้บงัคบัของกฎหมายไทย 

 

กฎหมายที่ ใช้บังคับ……หนังสือข้อตกลงร่วมกันที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคม HSPAของ BFKT และ AWC อยูภ่ายใต้บงัคบัของกฎหมาย
ไทย 
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 เขตอ านาจศาล • ศาลไทยมีเขตอ านาจแตเ่พียงผู้ เดียวในการพิจารณาคดี ตดัสิน
คดีความ หรือกระบวนพิจารณาใดๆ และระงบัข้อพิพาทที่อาจ
เกิดขึน้จาก หรือเ ก่ียวเนื่องกับหนังสือข้อตกลงร่วมกันที่
เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA 

เขตอ านาจศาล…..• ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณาคดี ตดัสินคดีความ 
หรือกระบวนพิจารณาใดๆ และระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึน้จาก หรือ
เก่ียวเนื่องกบัหนงัสือข้อตกลงร่วมกนัที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคม HSPAของ BFKT และ AWC 

 


