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ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

กองทนุฯ จะลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 โดยทรัพย์สินดงักล่าว
ประกอบด้วย  

(ก) กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมจ านวนประมาณ 788 เสา และโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive อื่นท่ีเก่ียวข้อง จาก บริษัท ทรู มฟู เอช ยนูิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (“TUC”) 

(ข) กรรมสิทธ์ิใน FOC ซึ่งในปัจจบุนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขตพืน้ที่ตา่งจงัหวดั รวม
ระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร) จาก TUC 

(ค) กรรมสิทธ์ิใน FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัด ระยะทาง
ประมาณ 315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 40,823 คอร์กิโลเมตร) และระยะทางประมาณ 617 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
37,505 คอร์กิโลเมตร) ตามล าดบั จาก บริษัท เรียล มฟู จ ากดั (“RMV”) 

(ง) กรรมสิทธ์ิใน FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั ระยะทางประมาณ 2,797 กิโลเมตร (หรือประมาณ 109,704 คอร์
กิโลเมตร จาก บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (“TICC”) 

รวมเรียกวา่ “ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 4” 

ทัง้นี ้ TUC RMV และ TICC เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“ทรู”) ซึ่ง ณ วนัที่ 
31 ธันวาคมพ.ศ. 2561 ทรูถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ร้อยละ 99.74 และร้อย
ละ 100.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของทัง้สามบริษัทดงักลา่วตามล าดบั โดยทรู และ RMV เป็นผู้ ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนฯ โดย ณ วนัที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทรูถือหน่วยลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 25.79 และ 
RMV ถือหนว่ยลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 4.21 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุฯ ตามล าดบั   

 

(1) ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่กองทุนฯ จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

(ก) บททั่วไป 

กองทุนฯ จะลงทุนในกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ TUC จ านวนประมาณ 788 เสา และ
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นท่ีเก่ียวข้อง โดย กองทนุฯ จะจดัหาประโยชน์จากเสาโทรคมนาคม
ของ TUC ดงักลา่ว ด้วยวิธีการตามที่กฎหมายอนญุาต อนัรวมถึง การน าพืน้ท่ีบนเสาโทรคมนาคม ออกให้เช่าแก่บคุคล
อื่น ซึ่งรวมถึงการน าพืน้ที่บนเสาโทรคมนาคม บางส่วนออกให้เช่าแก่ TUC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของทรู โดยการเข้าท า
สญัญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการหลกั  กับ TUC (เป็นระยะเวลาประมาณ ไม่เกิน 14 ปี หรือ
จนกระทัง่สิน้สดุอายใุบอนุญาตที่มีก าหนดเวลายาวที่สดุของ TUC หรือ 15 กันยายน 2576) ทัง้นี ้TUC ซึ่งเป็นผู้ เช่า
และบริหารจัดการหลกัของกองทุนฯ จะใช้พืน้ที่บนเสาโทรคมนาคมเพื่อให้บริการในธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนที่ ซึ่งเสา
โทรคมนาคม ดงักลา่วรองรับอปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active ที่ใช้ในการให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที่ โดยปัจจบุนั 
TUC ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีในหลายยา่นความถ่ี รวมถึง 900 MHz 1800 MHz และ 2100 MHz 

(ข) รายละเอียดและความครอบคลุมของเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่กองทุนฯ จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 4  
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เสาโทรคมนาคม  ของ TUC ที่กองทุนฯ จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  4 จ านวนประมาณ 788 เสา 
ประกอบด้วยเสาที่ตัง้อยู่บนพืน้ดินจ านวนประมาณ 749 เสา และเสาที่ตัง้อยูบ่นดาดฟ้าจ านวนประมาณ 39 เสา โดย
เสาโทรคมนาคมดงักลา่วสว่นใหญ่ถกูสร้างขึน้ไม่เกิน 1 ปี และโดยทัว่ไปเสาโทรคมนาคมมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 
30 ปี และสามารถขยายอายกุารใช้งานออกไปได้โดยไมจ่ ากดัด้วยการดแูลและบ ารุงรักษาเป็นประจ า 

(ค) สิทธิในการใช้ที่ดินหรือทรัพย์สินที่เป็นที่ตัง้เสาโทรคมนาคม 

เสาโทรคมนาคม ของ TUC ที่กองทุนฯ จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 นี ้ตัง้อยู่บนที่ดิน ดาดฟ้าอาคาร 
หรืออสงัหาริมทรัพย์อื่นซึง่ TUC เป็นผู้ เช่ามาจากผู้ให้เช่าหลายราย  

(ง) การด าเนินงานและบ ารุงรักษา 

TUC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัของเสาโทรคมนาคม มีหน้าที่เก่ียวกบัการด าเนินงาน
และการบ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่กองทนุฯ จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ตามสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ TUC 

 

(2) ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับ FOC ซึ่ งใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ TUC และ FOC ซึ่ งใช้
รองรับเทคโนโลยรีะบบ FTTx ของ RMV และ TICC ตามล าดับ (รวมกันเรียกว่า “ใยแก้วน าแสง”) ที่กองทุนฯ 
จะลงทุนเพิ่มเติม  

(ก) บททั่วไป 

กองทนุฯ จะลงทนุใน (1) กรรมสทิธ์ิใน FOC ซึง่ในปัจจบุนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที่ใน
เขตพืน้ที่ต่างจังหวดั รวมระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร) จาก TUC (2) 
กรรมสิทธ์ิใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั ระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 40,823 คอร์กิโลเมตร) และระยะทางประมาณ 617 กิโลเมตร (หรือประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร) 
ตามล าดับ จาก RMV (3) กรรมสิทธ์ิใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ที่ต่างจงัหวดั ระยะทางประมาณ 2,797 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
109,704 คอร์กิโลเมตร) จาก TICC ทัง้นี ้กองทุนฯ จะจัดหาประโยชน์จากใยแก้วน าแสงดงักล่าวด้วยวิธีการตามที่
กฎหมายอนุญาต อนัรวมถึง การน าใยแก้วน าแสงออกให้เช่าแก่บุคคลอื่น ซึ่งการน า FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัด บางส่วนออกให้เช่าแก่ TUC และการน า FOC ซึ่งใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx บางส่วนออกให้เช่าแก่ TICC ซึ่งทัง้ TUC และ TICC เป็นบริษัทย่อยของทรู โดยการเข้าท า
สญัญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจดัการหลกั กบั TUC และ TICC ทัง้นี ้TUC และ TICC ซึง่เป็นผู้ เช่าและ
บริหารจัดการหลกัของกองทุนฯ จะใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ และธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์  

(ข) รายละเอียดและคุณสมบัติของใยแก้วน าแสง 

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

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

(ค) รายละเอียดและความครอบคลุมของใยแก้วน าแสงที่กองทุนฯ จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

ใยแก้วน าแสงที่กองทนุฯ จะเข้าลงทนุ ประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้วขนาด 24 ถึง 216 แกน (core) 
มีระยะทางรวมประมาณ 5,524 กิโลเมตร (หรือประมาณ 295,726 คอร์กิโลเมตร) ใยแก้วน าแสงที่กองทนุฯ จะลงทนุ
เพิ่มเติมสว่นใหญ่ได้ผ่านการใช้งานมาและถกูสร้างขึน้ประมาณ 2-3 ปี โดยผู้ เช่ียวชาญทางเทคนิคได้ให้ข้อมลูวา่สาย
เคเบิลใยแก้วที่ได้รับการบ ารุงรักษาที่ดีจะมีอายกุารใช้งานสงูถึงอยา่งน้อย 50 ปี  

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

ในเบือ้งต้น TUC และ TICC เช่าใช้ความจปุระมาณร้อยละ 80 ของความสามารถในการใช้งานได้
ทัง้หมด (capacity) ของใยแก้วน าแสงที่กองทนุฯ จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ค่าเช่าจาก TUC และ TICC จะเป็นแหลง่
รายได้ทัง้หมดที่มาจากใยแก้วน าแสง ที่กองทนุฯ จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 จนกว่าจะมีผู้ เช่ารายอื่น ผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และผู้ ให้บริการข้อมลูและเสียงรายอื่น ๆ มาเช่าใยแก้วน าแสงสว่นประมาณร้อยละ 20 ที่เหลือของกอง
ทนุฯ เพิ่มเติม โดยในเบือ้งต้นใยแก้วน าแสงสว่นท่ีเหลอืจากการเช่าโดย TUC และ TICC  

(จ) สิทธิแห่งทาง (Right of Way) 

เอกสารเก่ียวกบัสทิธิแหง่ทางส าหรับใยแก้วน าแสงที่กองทนุฯ จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 เป็นการ
ให้สทิธิแหง่ทางโดยนิติกรรมสญัญาที่หนว่ยงานด้านสาธารณปูโภคได้ให้ไว้ในช่ือของ TUC (ส าหรับ FOC ซึง่ในปัจจบุนั
ใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่) และ TICC (ส าหรับ FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx) อย่างไรก็ดี ใย
แก้วน าแสงบางส่วนที่กองทุนฯ จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมเป็นครัง้ที่ 4 ยงัอยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อให้หน่วยงานด้าน
สาธารณปูโภคออกเอกสารเก่ียวกบัสิทธิแหง่ทางซึง่เป็นไปตามหลกัปฏิบตัิในภาคอตุสาหกรรมโทรคมนาคมที่เก่ียวกบั
ใยแก้วน าแสง 

(ฉ) การด าเนินงานและบ ารุงรักษา 

TUC และ TICC ในฐานะผู้ เช่าจะเป็นผู้มีหน้าที่ด าเนินการและบ ารุงรักษา FOC ซึง่ในปัจจบุนัใช้ใน
ธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ และ FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ที่กองทุนฯ จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 
โดยจะต้องปฏิบตัิตามมาตรฐานที่จะได้ก าหนดไว้ในสญัญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจดัการหลกั ซึง่เช่ือ
วา่จะท าให้มีการด าเนินงานและบ ารุงรักษาส าหรับใยแก้วน าแสงที่กองทนุฯ จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ที่เหมาะสม
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สรุปภาพรวมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่เดิมภายหลังกองทุนฯ เข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
เพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และ 3 และทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนฯ จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 

ภาพรวมเปรียบเทียบทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทนุฯ ลงทนุอยูเ่ดิมภายหลงักองทนุฯ เข้าลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 
2 และ 3 และทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทนุฯ จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 มีดงันี ้

ตารางที่ 1 ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุฯ ภายหลงักองทนุฯ เข้าลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และ 3 

รูปแบบการ
ลงทุน 

สิทธิในการได้รับรายได้สุทธิและ
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินเม่ือเข้าเงื่อนไข 

กรรมสิทธ์ิ 
สิทธิการเช่าระยะยาวและสิทธิในการซือ้

ทรัพย์สินเมื่อเข้าเงื่อนไข 
จ านวนทรัพย์สินรวม 

นิติบุคคลที่เข้า
ท าธุรกรรมกับ
กองทุนฯ 

AWC BFKT TRUE TICC TUC TMV AWC 
 

TICC  

เสาโทรคมนาคม 4,847 เสา  1,485 เสา 6,000 เสา - ประมาณ 2,939 
เสา  

  - ประมาณ  
15,271 เสา 

ใยแก้วน าแสง 
และอุปกรณ์
ระบบส่ือ
สัญญาณ 

- 9,169 ลิง้ค์ และ 
FOC จ านวน 

47,250 กิโลเมตร 
(680,400 คอร์
กิโลเมตร) 

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

FOC จ านวน 
ประมาณ 9,130 
กิโลเมตร (หรือ

ประมาณ 314,600 
คอร์กิโลเมตร) 

FOC หลกั จ านวน 
ประมาณ 1,088 
กิโลเมตร (หรือ

ประมาณ 235,018 
คอร์กิโลเมตร) และ 

FOC (FTTx) 
จ านวน ประมาณ 
5,933 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 
220,428 คอร์
กิโลเมตร)3   

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

 

FOC ในระบบ FTTx 
จ านวน ประมาณ 
13,542 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 
700,000 คอร์
กิโลเมตร) 

 

9,169 ลิง้ค์ และใยแก้ว
น าแสง จ านวน 
ประมาณ 90,036 
กิโลเมตร (หรือ

ประมาณ 2,576,873  
 คอร์กิโลเมตร) 

ระบบบรอด
แบนด์ในเขต
พืน้ที่ต่างจังหวัด 

- - - 1.2 ล้านพอร์ท 
และ FOC จ านวน 
6,114 กิโลเมตร 

    1.2 ล้านพอร์ท และ 
FOC จ านวน 6,114 
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รูปแบบการ
ลงทุน 

สิทธิในการได้รับรายได้สุทธิและ
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินเม่ือเข้าเงื่อนไข 

กรรมสิทธ์ิ 
สิทธิการเช่าระยะยาวและสิทธิในการซือ้

ทรัพย์สินเมื่อเข้าเงื่อนไข 
จ านวนทรัพย์สินรวม 

(198,085 คอร์
กิโลเมตร) 

กิโลเมตร (198,085 
คอร์กิโลเมตร) 

 

 

ตารางที่ 2 ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุฯ ภายหลงักองทนุฯ เข้าลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

รูปแบบการ
ลงทุน 

สิทธิในการได้รับรายได้สุทธิและ
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินเม่ือเข้า

เงื่อนไข 
กรรมสิทธ์ิ 

สิทธิการเช่าระยะยาวและสิทธิใน
การซือ้ทรัพย์สินเมื่อเข้าเงื่อนไข 

จ านวนทรัพย์สิน
รวม 

นิติบุคคลที่เข้า
ท าธุรกรรมกับ
กองทุนฯ 

AWC BFKT TRUE TICC TUC TMV RMV AWC 
 

TICC  

เสา
โทรคมนาคม 

4,847 เสา  1,485 เสา 6,000 เสา - ประมาณ 2,939 
เสา และ 

ประมาณ 788 
เสา/1 

   - ประมาณ  
16,059 เสา 

ใยแก้วน าแสง 
และอุปกรณ์
ระบบส่ือ
สัญญาณ 

- 9,169 ลิง้ค์ และ 
FOC จ านวน
ประมาณ 

47,250 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 
680,400 คอร์
กิโลเมตร) 

- FOC จ านวน
ประมาณ 5,112 
กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 

122,974 คอร์
กิโลเมตร) และ 
FOC (FTTx) 

จ านวนประมาณ 
2,797 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 

FOC จ านวน 
ประมาณ 9,130 
กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 

314,600 คอร์
กิโลเมตร) และ 
FOC จ านวน
ประมาณ 1,795 
กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 

FOC หลกั 
จ านวน ประมาณ 
1,088 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 
235,018 คอร์
กิโลเมตร) และ 
FOC (FTTx) 

จ านวน ประมาณ 
5,933 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 

FOC (FTTx) 
จ านวนประมาณ 

932 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 
78,328 คอร์
กิโลเมตร)/3  

FOC จ านวน
ประมาณ 7,981 
กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 

303,453 คอร์
กิโลเมตร) 

 

FOC (FTTx) 
จ านวน ประมาณ 
13,542 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 
700,000 คอร์
กิโลเมตร) 

 

9,169 ลิง้ค์ และใย
แก้วน าแสง จ านวน 
ประมาณ 95,560 
กิโลเมตร (หรือ

ประมาณ 2,872,599  
 คอร์กิโลเมตร) 



  เอกสารแนบ 3 

 

III - 7 

รูปแบบการ
ลงทุน 

สิทธิในการได้รับรายได้สุทธิและ
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินเม่ือเข้า

เงื่อนไข 
กรรมสิทธ์ิ 

สิทธิการเช่าระยะยาวและสิทธิใน
การซือ้ทรัพย์สินเมื่อเข้าเงื่อนไข 

จ านวนทรัพย์สิน
รวม 

109,704 คอร์
กิโลเมตร)/4 

107,694 คอร์
กิโลเมตร)/2 

220,428 คอร์
กิโลเมตร)   

ระบบบรอด
แบนด์ในเขต
พืน้ที่
ต่างจังหวัด 

- - - 1.2 ล้านพอร์ท 
และ FOC 

จ านวนประมาณ 
6,114 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 
198,085 คอร์
กิโลเมตร)  

     1.2 ล้านพอร์ท และ 
FOC จ านวน
ประมาณ 6,114 
กิโลเมตร (หรือ

ประมาณ 198,085 
คอร์กิโลเมตร) 

 

หมายเหต:ุ การพิจารณาเข้าลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 นัน้ 

1. กองทนุฯ จะพิจารณาลงทนุในกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมจ านวนประมาณ 788 เสา และโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อ่ืนที่เก่ียวข้อง จาก TUC 

2. กองทนุฯ จะพิจารณาลงทนุในกรรมสิทธ์ิใน FOC ซึง่ในปัจจบุนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขตพืน้ที่ตา่งจงัหวดั รวมระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร) จาก 
TUC  

3.  กองทนุฯ จะพิจารณาลงทนุในกรรมสิทธ์ิใน FOC ซึง่ในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในเขตพืน้ที่
ตา่งจงัหวดั ระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 40,823 คอร์กิโลเมตร) และระยะทางประมาณ 617 กิโลเมตร (หรือประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร) ตามล าดบั จาก RMV  

4. กองทนุฯ จะพิจารณาลงทนุในกรรมสิทธ์ิใน FOC ซึ่งในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ที่ต่างจงัหวดั ระยะทางประมาณ 2,797 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร) จาก TICC 

 


