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สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาที่ส าคัญที่เกี่ยวกับ 
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 
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1 สัญญาซือ้ขายทรัพย์สินระหว่าง TUC และกองทุน (“สัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุน

เพิ่มเติมครัง้ที่ 4”)  

คู่สัญญา ..................................  • TUC ในฐานะผู้ขาย และ 

• กองทนุ ในฐานะผู้ซือ้ 

ทรัพย์สินที่ซือ้ขาย ...................  • ภายใต้เง่ือนไขความส าเร็จครบถ้วนของเง่ือนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดที่
ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 4 TUC จะต้องขายและโอนให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องซือ้
และรับโอนกรรมสิทธ์ิ ณ วนัที่ก าหนดให้เป็นวนัท าการโอนและสง่
มอบทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  4 เสร็จสิน้ 
(“วันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่  4 เสร็จสิน้”) (ก) เสาโทรคมนาคม จ านวนประมาณ 788 
เสา และโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่
เก่ียวข้อง และ (ข) FOC ความยาวประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวดั (“ทรัพย์สินที่ขายของ 
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  4”) 

 

เงื่อนไขบังคับก่อน ..................  • เง่ือนไขบงัคบัก่อนที่ต้องส าเร็จครบถ้วนในวนัหรือก่อนวนัที่ท าการ
โอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  4 เสร็จสิน้ 
รวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) (ก) TUC ได้รับอนุมัติ และได้รับมอบ
อ านาจให้ด าเนินการทัง้หมดที่เก่ียวข้องที่ต้องได้รับส าหรับการเข้า
ท าและปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของตนตามสญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิ
ของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 แล้ว (ข) มีการลงนามและท าให้
สมบูรณ์ซึ่งเอกสารธุรกรรมส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 (ค) 
กองทุนได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการเข้าท าสญัญาซือ้ขาย
ทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  4 ตามประกาศ ทน. 
1/2554 (ง) การเพิ่มทุนครัง้ที่ 2 ของกองทุนได้รับการจดทะเบียน
ถูกต้องตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ (จ) ไม่มีเหตุการณ์ที่ส่งผล
กระทบในทางลบอย่างร้ายแรงเกิดขึน้นบัจากวนัท าสญัญาซือ้ขาย
ทรัพย์สนิของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4  

• หากมิได้มีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนให้ส าเร็จ หรือมิได้มีการ
ยกเว้นเง่ือนไขบังคับก่อนภายใน 14 วันท าการหลังจากวันท า
สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  4 TUC 
หรือกองทนุอาจบอกเลิกสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 (ทัง้นี ้การท่ีเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีเก่ียวข้องไม่ส าเร็จ
ครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจากการท าผิดภาระผูกพันของคู่สญัญา
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ฝ่ายนัน้แต่เพียงฝ่ายเดียว) โดย  TUC หรือกองทุนต่างไม่มีสิทธิ
เรียกร้องต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายตามสัญญาดังกล่าว เว้นแต่สิทธิ
เรียกร้องที่เกิดขึน้จากการกระท าผิดภาระผูกพนัในการปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขบงัคบัก่อนที่เก่ียวข้องและการท าให้ธุรกรรมตามสญัญาซือ้
ขายทรัพย์สนิของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 สมบรูณ์และมีผล 

ราคาซือ้ขาย ............................  • ราคาซือ้ขายส าหรับทรัพย์สนิท่ีขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที ่
4 (“ราคาซือ้ขายทรัพย์สิน TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  4”) 
เป็นไปตามจ านวนที่ระบุไว้ในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  4 โดยกองทุนต้องช าระราคาซือ้ขายเต็ม
จ านวนในวนัท่ีท าการโอนทรัพย์สินท่ีขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 4 เสร็จสิน้  

กรรมสิทธ์ิและความเสี่ยง .......  • กรรมสิทธ์ิและความเสี่ยงภัยในความสูญเสียหรือเสียหายใน
ทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 จะตกเป็นของ
กองทนุในวนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิที่ขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 4 เสร็จสิน้ เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นในสญัญาซือ้ขาย
ทรัพย์สนิของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4  

• ณ วนัที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
4 เสร็จสิน้ TUC ให้ค ารับรองและรับประกันแก่ผู้ ซือ้ว่าทรัพย์สินที่
ขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 ที่เก่ียวข้องซึง่จะถกูขายและ
โอนให้แก่ผู้ ซือ้นัน้เป็นทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมายของ TUC 
และปราศจากภาระติดพนัใด ๆ ทัง้ปวง 

ภาระหน้าที่หลักของ TUC ......  • หลงัจากวนัที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 4 เสร็จสิน้ (“วันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ เกี่ยวข้องเสร็จ
สิน้”) TUC จะด าเนินการตอ่ไปนี ้โดยคา่ใช้จ่ายของ TUC เอง 

• TUC จะด าเนินการให้กองทนุ ผู้ เช่าทรัพย์สนิท่ีขายของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  4 ที่ เ ก่ียวข้องที่ เ ป็น FOC ผู้ จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคม และบุคคลที่ได้รับการแต่งตัง้มีสิทธิ
เข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทางที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินนัน้ตาม
เง่ือนไขและข้อก าหนดของสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC 
ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 

• ในกรณีที่ไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สญัญาเก่ียวกับ
สิทธิการเช่าในที่ดิน และ/หรือ ทรัพย์สินให้กบักองทนุได้ TUC 
จะด าเนินการให้กองทนุ ผู้ เช่าทรัพย์สิน TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 4 ที่เก่ียวข้องที่เป็นเสาโทรคมนาคม ผู้จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคม และบคุคลที่ได้รับการแตง่ตัง้มีสทิธิเข้าไปและใช้
สถานท่ีตัง้ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนินัน้ 
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• ในกรณีของสญัญาอื่น ๆ ที่เก่ียวกับทรัพย์สินที่ขายของ TUC  
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 ซึ่งไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลง
คู่สญัญาให้แก่กองทนุได้ TUC จะด าเนินการให้กองทนุได้รับ
สทิธิและผลประโยชน์ของ TUC ตามสญัญาอื่น ๆ นัน้ 

• TUC จะด าเนินการต่อไปนีเ้ป็นระยะเวลาเก้าเดือนหลงัจาก
วนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องเสร็จสิน้ 

(ก) ให้ข้อมลูและช่วยเหลือกองทนุตามที่กองทนุต้องการตาม
สมควรเก่ียวกบัทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 4 ที่ได้สง่มอบและโอนสทิธิให้กองทนุแล้วในวนัท่ีท า
การโอนทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องเสร็จสิน้ (“ทรัพย์สิน TUC ที่
โอนแล้ว”) และ  

(ข) พยายามตามสมควรเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้บริการ
ตามที่กองทุนต้องการตามสมควร (โดยค่าใช้จ่ายของ 
TUC) เพื่อให้กองทนุสามารถใช้งานทรัพย์สิน TUC ที่โอน
แล้วได้ในสาระส าคญัในลกัษณะเดียวกบัที่มีการใช้ก่อน
วนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องเสร็จสิน้ และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเก่ียวกบัทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว และ
ให้กองทนุเข้าตรวจสอบเอกสารนัน้ตามสมควร 

ภาระหน้าที่ เพิ่ มเติมของ  TUC ที่
เกี่ ยวข้องกับเสาโทรคมนาคมที่
โอน .........................................  

• นบัจากวนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องเสร็จสิน้ หาก (ก) สถาน
ที่ตัง้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นที่เก่ียวกบัทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว 
ถกูยึดไป ถกูควบคมุ หรือถกูด าเนินการโดยประการอื่นใดท าให้ไม่
เหมาะสมตอ่การใช้งานโดยผู้ เช่าอนัเนื่องมาจากการเข้าถึงหรือการ
ใช้สถานที่ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนนัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดย
กองทนุหรือผู้ซึง่เช่าใช้ทรัพย์สนิ TUC ที่โอนแล้วซึง่ไมใ่ช่นิติบคุคลใน
กลุม่ทรูไม่ได้มีสว่นในการนัน้ โดยที่สญัญาเก่ียวกบัสิทธิการเช่าใน
ที่ดิน และ/หรือ ทรัพย์สินที่เก่ียวกับทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วได้มี
การโอนสิทธิให้แก่ หรือ แปลงคู่สญัญาเป็นกองทุนแล้ว  หรือ (ข) 
ก่อนการโอนสทิธิการเช่าให้แก่ หรือ แปลงคูส่ญัญาให้กองทนุ มีการ
คดัค้านความสมบรูณ์ ความชอบด้วยกฎหมาย หรือสิทธิในการใช้
สถานที่ตามสิทธิการเช่าของทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว ซึ่งคือเสา
โทรคมนาคมใด ๆ โดยกองทนุหรือผู้ซึ่งเช่าใช้ทรัพย์สิน TUC ที่โอน
แล้วซึง่ไมใ่ช่นิติบคุคลในกลุม่ทรูไมไ่ด้มีสว่นในการนัน้ หรือ (ค) TUC 
ไม่สามารถด าเนินการให้กองทุน  ผู้ เ ช่ า  ผู้ จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคม และบคุคลที่ได้รับการแต่งตัง้เข้าถึงหรือใช้สถานที่ได้ 
(“สถานที่  TUC ที่ ได้รับผลกระทบ”) ท าให้ผู้ เช่าหรือกองทุนไม่
สามารถเข้าถึง ด าเนินงาน และ/หรือใช้ทรัพย์สนิ TUC ที่โอนแล้วซึง่
คือเสาโทรคมนาคมได้  
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TUC จะต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ด้วยคา่ใช้จ่ายของ TUC เอง 

(ก) จัดหาหรือได้มาซึ่งสถานที่ใหม่ตามที่คู่สญัญาตกลงกันว่า
เทียบเท่ากบัสถานที่ TUC ที่ได้รับผลกระทบ (โดยคู่สญัญา
จะต้องด าเนินการโดยสมเหตสุมผล) โดยพิจารณาถึง 

(i) สถานท่ีตัง้ 

(ii) ขอบเขตการให้บริการโครงข่ายของผู้ เช่าที่จะได้จาก
สถานท่ีใหมน่ัน้ 

(iii) ความจุและขนาดพืน้ที่ส าหรับติดตัง้ทรัพย์สิน TUC ที่
โ อนแ ล้ ว ซึ่ ง คื อ เสา โท รคมนาคม  และอุปกรณ์
โทรคมนาคมอื่น ๆ ของผู้ เช่า ณ สถานท่ีใหมน่ัน้ และ 

(ข) ย้ายทรัพย์สนิ TUC ที่โอนแล้ว (ที่เป็นเสาโทรคมนาคม) ที่ตัง้
อยู่ในสถานที่ TUC ที่ได้รับผลกระทบ หรือจัดหาอุปกรณ์
และทรัพย์สินใหม่ที่มีคณุภาพ ลกัษณะจ าเพาะ และความจุ
อยา่งน้อยเทา่กบัทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วนัน้ ที่จะติดตัง้ใน
สถานที่ใหม่ และด าเนินการให้แน่ใจว่ามีสมรรถนะ ความจ ุ
และขนาดพืน้ท่ีเพียงพอส าหรับทรัพย์สนิ TUC ทีโ่อนแล้วนัน้ 
หรืออุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที่จะย้ายมาและติดตัง้ใน
สถานที่ใหม่นัน้ ให้เหมือนกบัที่เคยตัง้อยู่ในสถานที่ TUC ที่
ได้รับผลกระทบก่อนที่สถานที่นัน้จะกลายเป็นสถานที่ TUC 
ที่ได้รับผลกระทบ 

• ในกรณีที่ TUC ไมส่ามารถย้ายทรัพย์สนิ TUC ที่โอนแล้ว (ที่เป็นเสา
โทรคมนาคม) หรือเปลีย่นทดแทนโดยทรัพย์สนิใหม ่และไมส่ามารถ
ด าเนินการแก้ไขตามที่กองทนุต้องการตามสมควรภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที ่4 TUC จะต้องด าเนินการดงันี ้

(ก) ซือ้ และ/หรือ จัดให้มีการซือ้ทรัพย์สิน  TUC ที่โอนแล้วที่
เก่ียวข้องนัน้ ซึ่งตัง้อยู่หรือติดตัง้ในสถานที่  TUC ที่ได้รับ
ผลกระทบ (“ทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบ”) ในราคา
ที่เท่ากับราคาซึ่งกองทุนช าระให้แก่ TUC ส าหรับทรัพย์สิน 
TUC ที่ได้รับผลกระทบนัน้ (“ราคาซือ้ขายทรัพย์สิน TUC 
ที่ได้รับผลกระทบ”) พร้อมทัง้ช าระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 
7.5 ต่อปีนบัจากวนัโอนทรัพย์สินที่เก่ียวข้องเสร็จสิน้จนถึง
วันที่  TUC ช า ระราคาส าห รับท รัพย์สิน  TUC ที่ ไ ด้ รับ
ผลกระทบดงักลา่วแก่กองทนุ 

(ข) ช าระต้นทนุและค่าใช้จ่ายทัง้หมดเก่ียวกบัการขายและโอน
ทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบให้แก่กองทุน รวมถึงเงิน
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รายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน  TUC ที่ได้ รับผลกระทบซึ่งผู้ เช่า
ทรัพย์สินที่ TUC ได้รับผลกระทบนัน้ไม่ช าระให้แก่กองทุน 
เนื่องจากผู้ เช่าดงักลา่วไมส่ามารถใช้ทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับ
ผลกระทบนัน้ได้  จนถึงวันที่  TUC ช าระราคาซื อ้ขาย
ทรัพย์สนิ TUC ที่ได้รับผลกระทบให้แก่กองทนุ และ 

(ค) ช าระเงินซึ่งเป็นต้นทนุ ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ความสญูเสีย 
สิทธิเรียกร้อง และภาระผูกพนัทัง้หมดที่เกิดหรือจะเกิดกบั
กองทนุอนัเกิดจากหรือเป็นผลมาจากการใช้ทรัพย์สิน TUC 
ที่ได้รับผลกระทบ การเช่าและย้ายสถานที่ของทรัพย์สิน 
TUC ที่ได้รับผลกระทบ และสิทธิเรียกร้องของผู้ เช่าที่เรียก
เอากบักองทนุเนื่องจากผู้ เช่าไม่สามารถใช้ทรัพย์สิน TUC ที่
ได้รับผลกระทบนัน้ได้  

• ภายใต้บังคับของการที่  TUC ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน
เก่ียวกับการซือ้คืนทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบตามที่อธิบาย
มาข้างต้น กองทุนจะช าระเงินค่าเช่าทัง้หมดที่เก่ียวกับทรัพย์สิน 
TUC ที่ได้รับผลกระทบที่กองทุนได้รับจากผู้ เช่าทรัพย์สินดงักล่าว
ตามสญัญาเช่าหลกัให้แก่ TUC พร้อมด้วยดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 
7.5 ต่อปี นับจากวันที่กองทุนรับเงินค่าเช่าจากผู้ เช่าทรัพย์สิน
ดงักล่าวแต่ละครัง้ตามสญัญาเช่าหลกัจนกระทัง่และรวมถึงวันที่
กองทุนช าระคืนเงินค่าเช่านัน้ให้แก่ TUC ทัง้นี ้จะต้องไม่เกินราคา
ส าหรับทรัพย์สนิ TUC ที่ได้รับผลกระทบที่เก่ียวข้อง 

• ภาระผกูพนัของ TUC เก่ียวกบัการย้ายสถานที่และซือ้คืนทรัพย์สนิ 
TUC ที่ได้รับผลกระทบที่ตัง้อยู่ในสถานที่ (หรือตัง้อยู่บางส่วนใน
สถานท่ี)  ซึง่ได้มีการโอนให้แก่ หรือ แปลงคูส่ญัญาเป็นกองทนุแล้ว 
ซึ่งทรัพย์สิน  TUC ที่ โอนแล้วแต่ถูกยึดไป ถูกควบคุม หรือถูก
ด าเนินการโดยประการอื่นใดท าให้ไมเ่หมาะสมต่อการใช้งานโดยผู้
เช่าอันเนื่องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานที่นัน้ไม่ชอบด้วย
กฎหมายโดยไมไ่ด้เกิดจากการกระท าของกองทนุให้ก าหนดไว้เพียง
ห้าปีหลังจากวันที่มีการโอนสิทธิหรือแปลงคู่สัญญาที่เก่ียวกับ
สถานท่ีที่เก่ียวข้องดงักลา่วเป็นกองทนุ 

สิทธิในการซือ้เป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของกองทุน ........  

• นบัจากวนัที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 4 เสร็จสิน้ TUC ให้สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิได้ที่จะได้รับ
ข้อเสนอเป็นรายแรกในการซือ้สิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ 
การลงทุนเ ก่ียวกับทรัพย์สินที่ เ ป็นโครงสร้างพืน้ฐานกิจการ
โทรคมนาคมของ TUC หรือนิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (ยกเว้น
ทรัพย์สนิท่ีขายของ TUC) ซึง่กองทนุสามารถลงทนุได้ตามกฎหมาย
และกฎระเบียบของส านกังานก.ล.ต. (“ทรัพย์สิน TUC เพิ่มเติม”) 
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จนถึงวนัดงัต่อไปนีแ้ล้วแตว่นัใดจะถึงก่อน (ก) วนัครบห้าปีนบัจาก
วนัที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 
เสร็จสิน้หรือวันที่กองทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนครัง้ที่  2 ตามพ.ร.บ. 
หลักทรัพย์ แล้วแต่วันใดจะครบก าหนดทีหลัง และ (ข) วันที่ผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นถือหน่วยลงทุนที่กองทุนออก
มากกว่าที่ทรูถืออยู่ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขัน้ตอน
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) หาก  TUC และ/หรือ นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (“ ผู้ขาย
ทรัพย์สินเพิ่มเติม”) ต้องการขายทรัพย์สิน TUC เพิ่มเติม
แก่บุคคลภายนอก TUC ต้องด าเนินการและจัดการให้นิติ
บคุคลอื่นในกลุม่ทรูนัน้ต้องออกหนงัสือข้อเสนอ (“หนังสือ
ข้อเสนอ”) สง่ให้กองทนุโดยมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้
ในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
4 ทัง้นี ้รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง เง่ือนไขและข้อก าหนดของ
การเช่าทรัพย์สนิ TUC เพิ่มเติม (หากมี)  

(ข) หากกองทุนต้องการซือ้ทรัพย์สิน TUC เพิ่มเติมนัน้ กองทนุ
ต้องแจ้งผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรว่า
ต้องการซือ้ทรัพย์สิน TUC เพิ่มเติมดังกล่าว (“ทรัพย์สิน 
TUC ที่จะโอน”) ตามข้อก าหนดที่ระบุในหนงัสือข้อเสนอ 
(“หนังสือตอบรับ”) ภายใน 10 วันท าการนับจากวันที่
กองทุนได้รับหนังสือข้อเสนอหรือระยะเวลานานกว่านัน้
ตามที่ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมอาจตกลง  จากนัน้ ภายใน
สามเดือนนับจากวันที่ของหนังสือตอบรับ กองทุนต้อง
พยายามอยา่งเต็มที่เพื่อให้ได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ที่จ าเป็นในการซือ้ทรัพย์สิน TUC ที่จะโอน และ TUC ต้อง
ด าเนินการ และ/หรือ จดัการให้นิติบคุคลอื่นในกลุม่ทรูรายที่
เก่ียวข้องพยายามอยา่งเต็มที่ให้ได้รับความยินยอมหรือการ
อนุมัติทัง้หมดที่จ าเป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
สญัญาส าหรับการขายทรัพย์สิน TUC ที่จะโอน  เมื่อได้รับ
ความยินยอมและการอนมุตัิที่เก่ียวข้องทัง้หมดแล้ว กองทนุ
และผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเข้าท าสญัญาและท าการซือ้
ขายและโอนทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนให้เสร็จสิน้ภายในสาม
เดือนหลังจากกองทุนและผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมได้รับ
ความยินยอมและการอนมุตัิดงักลา่วทัง้หมดแล้ว 

(ค) หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ่มเติมภายในเวลาที่ก าหนด (ข) กองทุนหรือผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ่มเติมไม่ได้รับความยินยอมและการอนุมัติที่
จ าเป็นทัง้หมดที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาสามเดือนนบั
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จากวนัที่ของหนงัสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สญัญาไม่สามารถ
ด าเนินการให้การซือ้ขายและโอนทรัพย์สิน TUC ที่จะโอน
เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาสามเดือนนบัจากวนัที่ได้รับความ
ยินยอมและการอนุมัติที่จ าเป็นทัง้หมดที่เก่ียวข้อง ผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ่มเติมมีสิทธิขายทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนให้
บคุคลภายนอกในข้อก าหนดและเง่ือนไขเดียวกนัหรือดีกวา่ 
(ส าหรับผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม) ที่ก าหนดในหนังสือ
ข้อเสนอภายในระยะเวลาหกเดือนหลงัจากนัน้  หากผู้ขาย
ทรัพย์สินเพิ่มเติมยงัไมส่ามารถขายทรัพย์สิน TUC ที่จะโอน
ให้บุคคลภายนอกได้ภายในระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว 
และต่อมาผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมต้องการขายทรัพย์สิน 
TUC ที่จะโอนอีกครัง้ ให้กองทนุมีสทิธิในการซือ้เป็นรายแรก
อีกครัง้ โดยให้ด าเนินการตามขัน้ตอนในลกัษณะเดียวกนัจน
ครบถ้วน 

สิทธิในการซือ้เป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของ TUC ...........  

• หากกองทนุได้ซือ้ทรัพย์สนิ TUC ที่จะโอนและภายหลงัต้องการขาย
ทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนดงักลา่วแก่บคุคลภายนอก กองทนุจะต้อง
ท าหนงัสอืข้อเสนอสง่ให้ TUC โดยต้องระบ ุ(ก) ราคาที่กองทนุเสนอ
ขาย และ (ข) เง่ือนไขและข้อก าหนดที่ส าคญัของการขายทรัพย์สนิ 
TUC ที่จะโอนดังกล่าวที่กองทุนเสนอ  เมื่อ TUC ได้รับหนังสือ
ดงักลา่วแล้ว TUC จะมีสิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนเป็น
รายแรกโดยมีเง่ือนไขและข้อก าหนดตามที่ได้ระบุไว้ในสญัญาซือ้
ขายทรัพย์สนิของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 

• TUC อาจโอนสิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนดงักลา่วให้แก่
นิติบคุคลอื่นในกลุม่ทรูได้โดยไมจ่ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจาก
กองทนุ 

การจ ากดัความรับผิดของ  
TUC .........................................  

นบัจากวนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องเสร็จสิน้  

• TUC ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดที่เก่ียวกบัทรัพย์สิน TUC ที่โอน
แล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิภายในสองปีนบั
จากวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่เ ก่ียวข้องเสร็จสิน้ เว้นแต่สิทธิ
เรียกร้องที่เกิดจากเร่ืองส าคัญบางเร่ืองที่ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้
ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  4 ซึ่งไม่มีก าหนด
ระยะเวลาสิน้สุดในการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิ (นอกจากที่
กฎหมายก าหนด)  เร่ืองดงักลา่วรวมถึงค ารับรองของ TUC ในเร่ือง
อ านาจหน้าท่ีและความสามารถ กรรมสิทธ์ิของ TUC ในทรัพย์สนิท่ี
ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  4 และการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงกระท าการท่ีส าคญั 



  เอกสารแนบ 7 

 

VII - 9 

• ความรับผิดของ TUC เก่ียวกับการท าผิดสัญญาใด  ๆ ภายใต้
สญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 ทัง้หมด
รวมแล้วจะไม่เกินราคาซือ้ขายทรัพย์สิน TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที ่4 ในสว่นท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 4 ทัง้นี ้TUC ต้องรับผิดต่อความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง 
ภาษี (ยกเว้นภาษีมลูคา่เพิ่ม) อากรแสตมป์ ภาระผกูพนั และต้นทนุ
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ที่เกิดขึน้หรือเป็นผลจากการเข้าท า การใช้
สิทธิ การบงัคบัสิทธิตามสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 

ประกันภยั ...............................  

 

TUC ตกลงที่จะ 

• จัดให้มีการประกันภยัที่เก่ียวกบัทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่  4 ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูตาม
ข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของ TUC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 จนกวา่กองทนุจะท าประกนัภยัที่เก่ียวข้อง 

• จัดหากรมธรรม์ประกันภัยที่เก่ียวข้องส าหรับทรัพย์สินที่ขายของ 
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 ในนามของกองทุน โดยกองทุนจะ
รับผิดชอบในเบีย้ประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยดงักล่าว 
และ  

• ไม่เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกันภยัที่เก่ียวข้องของ
กลุม่ทรูเก่ียวกบัทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทุนก่อน 
โดยกองทนุจะไมใ่ห้ความยินยอมโดยไมม่ีเหตอุนัควรไมไ่ด้ 

การชดเชยความเสียหาย ........  • TUC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และตวัแทน
ของบุคคลดงักล่าว ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี 
อากรแสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด และต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่น
ตามสมควรที่เกิดขึน้ เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง สญัญา หรือค า
รับประกนั หรือการผิดค ารับรองใดของ TUC ภายใต้สญัญาซือ้ขาย
ทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 เว้นแต่เป็นความผิด
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดยกองทนุ 
บริษัทจดัการ หรือตวัแทนของกองทนุหรือบริษัทจดัการ ทัง้นี ้โดยไม่
จ ากัดสิทธิอื่นใดของกองทุนที่มีตามสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ 
TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 หรือตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัใด ๆ  

• กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ TUC และตัวแทนของ TUC ใน
ความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับ
ผิดที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่ง
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รวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่นตามสมควรที่เกิดขึน้ 
เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง สญัญา หรือค ารับประกนั หรือการผิด
ค ารับรองใดของกองทนุภายใต้สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดย TUC หรือตวัแทนของ TUC 
ทัง้นี  ้โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใดของ  TUC ที่มีตามสัญญาซือ้ขาย
ทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 หรือตามกฎหมายที่ใช้
บงัคบัใด ๆ 

การโอนสิทธิ ...........................  • TUC และ กองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรือโอนโดย
ประการอื่นใดซึ่งผลประโยชน์ทัง้หมดหรือบางส่วนของสญัญาซือ้
ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 โดยมิได้รับความ
ยินยอมล่วงหน้าจากคู่สญัญาอีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อักษร ทัง้นี ้
เว้นแต่มีข้อก าหนดในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 ให้กระท าได้ 

กฎหมายที่ใช้บังคับ .................  • สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 ให้ใช้
บงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล .......................  • ให้ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณาตดัสินคดี
ความ หรือการด าเนินกระบวนการพิจารณา และการยตุิข้อพิพาทที่
เกิดขึน้จากหรือเก่ียวข้องกับสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4  

 

สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 ฉบบัลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปข้อก าหนด
และเง่ือนไขหลกันี ้แตจ่ะไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญั 
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2 สัญญาซือ้ขายทรัพย์สินระหว่าง RMV และกองทุน (“สัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุน

เพิ่มเติมครัง้ที่ 4”) 

คู่สัญญา ..................................  • RMV ในฐานะผู้ขาย และ 

• กองทนุ ในฐานะผู้ซือ้ และ 

• TUC ในฐานะผู้ที่จะเข้ารับหน้าที่ของ RMV ในฐานะผู้ขายภายใต้
สญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของ RMV ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 เมื่อเกิด
เหตกุารณ์ตามที่ก าหนดไว้ 

ทัง้นี ้TUC ตกลงจะเข้ารับสิทธิและหน้าที่ตา่ง ๆ ที่ RMV มีอยู่ต่อกองทนุ
ภายใต้สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 เมื่อ
การโอนกิจการทัง้หมดของ RMV ให้แก่ TUC ได้เกิดขึน้แล้วโดยเสร็จ
สมบรูณ์ โดย TUC ตกลงจะปฏิบตัิหน้าที่ของผู้ขาย ซึ่งยงัคงมีอยูภ่ายใต้
สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 ณ วนัที่การ
โอนกิจการทัง้หมดของ RMV ให้แก่ TUC เสร็จสมบรูณ์แทนที่ RMV ทกุ
ประการ 

ทรัพย์สินที่ซือ้ขาย ..................  • ภายใต้เง่ือนไขความส าเร็จครบถ้วนของเง่ือนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดที่
ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของ RMV ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 4 RMV จะต้องขายและโอนให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องซือ้
และรับโอนกรรมสิทธ์ิ ณ วนัที่ก าหนดให้เป็นวนัท าการโอนและส่ง
มอบทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  4 เสร็จสิน้ 
(“วันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 4 เสร็จสิน้”) (ก) FOC ความยาวโดยประมาณ 315 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 40,823 คอร์กิโลเมตร)  ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 
(ข) FOC ความยาวโดยประมาณ 617 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
37,505 คอร์กิโลเมตร) ซึง่ในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx 
ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต
พืน้ที่ต่างจังหวดั (“ทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 4”)  

เงื่อนไขบังคับก่อน ..................  • เง่ือนไขบงัคบัก่อนที่ต้องส าเร็จครบถ้วนในวนัหรือก่อนวนัที่ท าการ
โอนทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  4 เสร็จสิน้ 
รวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) (ก) RMV ได้รับอนุมัติ และได้รับมอบ
อ านาจให้ด าเนินการทัง้หมดที่เก่ียวข้องที่ต้องได้รับส าหรับการเข้า
ท าและปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของตนตามสญัญาซือ้ขายทรัพย์สิน
ของ RMV ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 แล้ว (ข) มีการลงนามและท าให้
สมบูรณ์ซึ่งเอกสารธุรกรรมส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  4 (ค) 
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กองทุนได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการเข้าท าสญัญาซือ้ขาย
ทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  4 ตามประกาศ ทน. 
1/2554 (ง) การเพิ่มทุนครัง้ที่ 2 ของกองทุนได้รับการจดทะเบียน
ถูกต้องตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ (จ) ไม่มีเหตุการณ์ที่ส่งผล
กระทบในทางลบอย่างร้ายแรงเกิดขึน้นบัจากวนัท าสญัญาซือ้ขาย
ทรัพย์สนิของ RMV ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4  

• หากมิได้มีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนให้ส าเร็จ หรือมิได้มีการ
ยกเว้นเง่ือนไขบงัคบัก่อนภายใน 14 วนัท าการหลงัจากวนัท าสญัญา
ซือ้ขายทรัพย์สินของ  RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  4 RMV หรือ
กองทุนอาจบอกเลิกสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ  RMV ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 (ทัง้นี ้การที่เง่ือนไขบงัคบัก่อนที่เก่ียวข้องไม่ส าเร็จ
ครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจากการท าผิดภาระผกูพนัของคูส่ญัญาฝ่าย
นัน้แต่เพียงฝ่ายเดียว) โดย RMV หรือกองทนุต่างไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายตามสัญญาดังกล่าว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่
เกิดขึน้จากการกระท าผิดภาระผูกพันในการปฏิบัติตามเง่ือนไข
บังคับก่อนที่เก่ียวข้องและการท าให้ธุรกรรมตามสัญญาซือ้ขาย
ทรัพย์สนิของ RMV ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 สมบรูณ์และมีผล 

ราคาซือ้ขาย ............................  • ราคาซือ้ขายส าหรับทรัพย์สนิท่ีขายของ RMV ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
4 (“ราคาซือ้ขายทรัพย์สิน RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  4”) 
เป็นไปตามจ านวนที่ระบไุว้ในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ RMV ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 โดยกองทนุต้องช าระราคาซือ้ขายเต็มจ านวน
ในวนัที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
4 เสร็จสิน้  

กรรมสิทธ์ิและความเสี่ยง .......  • กรรมสิทธ์ิและความเสี่ยงภัยในความสูญเสียหรือเสียหายใน
ทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  4 จะตกเป็นของ
กองทนุในวนัที่ธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับการขายและโอนเสร็จสิน้ เว้น
แตจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของ RMV ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4  

• ณ วนัที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
4 เสร็จสิน้ RMV ให้ค ารับรองและรับประกันแก่ผู้ ซือ้ว่าทรัพย์สินที่
ขายของRMV ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 ที่เก่ียวข้องซึง่จะถกูขายและ
โอนให้แก่ผู้ซือ้นัน้เป็นทรัพย์สนิโดยชอบด้วยกฎหมายของ RMV และ
ปราศจากภาระติดพนัใด ๆ ทัง้ปวง 

ภาระหน้าที่หลักของ RMV .....  • นับจากวนัที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 4 เสร็จสิน้ (“วันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ เกี่ยวข้องเสร็จ
สิน้”)  RMV จะด าเนินการตอ่ไปนี ้โดยคา่ใช้จ่ายของ RMV เอง 
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• RMVจะด าเนินการให้กองทนุ ผู้ เช่าทรัพย์สินที่ขายของ RMV 
ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 ซึ่งหมายถึง FOC ผู้จดัการทรัพย์สิน
โทรคมนาคม และบคุคลที่ได้รับการแตง่ตัง้มีสทิธิเข้าถึงและใช้
สิทธิแห่งทางที่เ ก่ียวข้องกับทรัพย์สินนัน้ตามเง่ือนไขและ
ข้อก าหนดของสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ  RMV ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 4  

• ในกรณีของสญัญาอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัทรัพย์สินที่ขายของ RMV 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 ซึ่งไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลง
คู่สญัญาให้แก่กองทนุได้ RMV จะด าเนินการให้กองทนุได้รับ
สทิธิและผลประโยชน์ของ RMV ตามสญัญาอื่น ๆ นัน้ 

• RMV จะด าเนินการต่อไปนีเ้ป็นระยะเวลาเก้าเดือนหลงัจาก
วนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องเสร็จสิน้ 

(ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที่กองทุนต้องการ
ตามสมควรเก่ียวกับทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 ที่ได้ส่งมอบและโอนสิทธิให้กองทุน
แล้วในวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่เ ก่ียวข้องเสร็จสิน้ 
(“ทรัพย์สิน RMV ที่โอนแล้ว”) และ 

(ข) พยายามตามสมควรเพื่อให้ความช่วยเหลือและ
ให้บริการตามที่กองทุนต้องการตามสมควร  (โดย
ค่าใช้จ่ายของ  RMV) เพื่อให้กองทุนสามารถใช้งาน
ทรัพย์สิน RMV ที่โอนแล้วได้ในสาระส าคญัในลกัษณะ
เดียวกับที่มีการใช้ก่อนวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่
เก่ียวข้องเสร็จสิน้ และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับทรัพย์สิน RMV ที่โอนแล้ว 
และให้กองทนุเข้าตรวจสอบเอกสารนัน้ตามสมควร 

สิทธิในการซือ้เป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของกองทุน ........  

• นับจากวนัที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 4 เสร็จสิน้ RMV ให้สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิได้ที่จะได้รับ
ข้อเสนอเป็นรายแรกในการซือ้สิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ 
การลงทุนเ ก่ียวกับทรัพย์สินที่ เ ป็นโครงสร้างพื น้ฐานกิจการ
โทรคมนาคมของ RMV หรือนิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (ยกเว้น
ทรัพย์สนิท่ีขายของ RMV ) ซึง่กองทนุสามารถลงทนุได้ตามกฎหมาย
และกฎระเบียบของส านกังาน ก.ล.ต. (“ทรัพย์สิน RMV เพิ่มเติม”) 
จนถึงวนัดงัต่อไปนีแ้ล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน (ก) วนัครบห้าปีนบัจาก
วนัที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 
เสร็จสิน้หรือวันที่กองทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนครัง้ที่ 2 ตามพ.ร.บ. 
หลักทรัพย์ แล้วแต่วันใดจะครบก าหนดทีหลัง และ (ข) วันที่ผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นถือหน่วยลงทุนที่กองทุนออก
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มากกว่าที่ทรูถืออยู่ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขัน้ตอน
ดงัตอ่ไปนี ้  

(1) หาก  RMV และ/หรือ นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู  ( “ ผู้ขาย
ทรัพย์สินเพิ่มเติม”) ต้องการขายทรัพย์สิน RMVเพิ่มเติม
แก่บุคคลภายนอก RMV ต้องด าเนินการและจัดการให้นิติ
บุคคลอื่นในกลุ่มทรูนัน้ต้องออกหนงัสือข้อเสนอ (“หนังสือ
ข้อเสนอ”) สง่ให้กองทนุโดยมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้
ในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
4 ทัง้นี ้รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง เง่ือนไขและข้อก าหนดของ
การเช่าทรัพย์สนิ RMV เพิ่มเติม (หากมี)  

(2) หากกองทุนต้องการซือ้ทรัพย์สิน RMV เพิ่มเติมนัน้ กองทุน
ต้องแจ้งผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรว่า
ต้องการซือ้ทรัพย์สิน RMV เพิ่มเติมดังกล่าว (“ทรัพย์สิน 
RMV ที่จะโอน”) ตามข้อก าหนดที่ระบุในหนงัสือข้อเสนอ 
(“หนังสือตอบรับ”) ภายใน 10 วันท าการนับจากวันที่
กองทุนได้รับหนังสือข้อเสนอหรือระยะเวลานานกว่านัน้
ตามที่ผู้ขายทรัพย์สนิเพิ่มเติมอาจตกลง  จากนัน้ ภายในสาม
เดือนนบัจากวนัที่ของหนงัสือตอบรับ กองทุนต้องพยายาม
อย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทนุที่จ าเป็น
ในการซือ้ทรัพย์สนิ RMV ที่จะโอน และ RMV ต้องด าเนินการ 
และ/หรือ จัดการให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูรายที่เก่ียวข้อง
พยายามอย่างเต็มที่ให้ได้รับความยินยอมหรือการอนุมัติ
ทัง้หมดที่จ าเป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ และสัญญา
ส าหรับการขายทรัพย์สิน RMV ที่จะโอน เมื่อได้รับความ
ยินยอมและการอนุมตัิที่เก่ียวข้องทัง้หมดแล้ว กองทุนและ
ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเข้าท าสญัญาและท าการซือ้ขาย
และโอนทรัพย์สนิ RMV ที่จะโอนให้เสร็จสิน้ภายในสามเดอืน
หลังจากกองทุนและผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมได้รับความ
ยินยอมและการอนมุตัิดงักลา่วทัง้หมดแล้ว 

(3) หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ่มเติมภายในเวลาที่ก าหนด (ข) กองทนุหรือผู้ขายทรัพย์สนิ
เพิ่มเติมไม่ได้รับความยินยอมและการอนุมัติที่จ าเ ป็น
ทัง้หมดที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาสามเดือนนบัจากวนัที่
ของหนงัสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สญัญาไมส่ามารถด าเนินการ
ให้การซือ้ขายและโอนทรัพย์สิน  RMV ที่จะโอนเสร็จสิน้
ภายในระยะเวลาสามเดือนนบัจากวนัที่ได้รับความยินยอม
และการอนุมตัิที่จ าเป็นทัง้หมดที่เก่ียวข้อง ผู้ ขายทรัพย์สิน
เ พิ่ ม เ ติ ม มี สิ ท ธิ ข า ย ท รั พ ย์ สิ น  RMV ที่ จ ะ โ อ น ใ ห้
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บคุคลภายนอกในข้อก าหนดและเง่ือนไขเดียวกนัหรือดีกว่า 
(ส าหรับผู้ขายทรัพย์สนิเพิ่มเติม) ที่ก าหนดในหนงัสอืข้อเสนอ
ภายในระยะเวลาหกเดือนหลงัจากนัน้  หากผู้ขายทรัพย์สิน
เพิ่มเติมยังไม่สามารถขายทรัพย์สิน  RMV ที่จะโอนให้
บุคคลภายนอกได้ภายในระยะเวลาหกเดือนดงักล่าว และ
ต่อมาผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมต้องการขายทรัพย์สิน RMV ที่
จะโอนอีกครัง้ ให้กองทนุมีสิทธิในการซือ้เป็นรายแรกอีกครัง้ 
โดยให้ด าเนินการตามขัน้ตอนในลักษณะเดียวกันจน
ครบถ้วน 

สิทธิในการซือ้เป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของRMV ............  

• หากกองทนุได้ซือ้ทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนและภายหลงัต้องการขาย
ทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนดงักลา่วแก่บคุคลภายนอก กองทนุจะต้อง
ท าหนงัสอืข้อเสนอสง่ให้ RMV โดยต้องระบ ุ(ก) ราคาที่กองทนุเสนอ
ขาย และ (ข) เง่ือนไขและข้อก าหนดที่ส าคญัของการขายทรัพย์สิน 
RMV ที่จะโอนดังกล่าวที่กองทุนเสนอ  เมื่อ  RMV ได้รับหนังสือ
ดงักลา่วแล้ว RMV จะมีสิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนเป็น
รายแรกโดยมีเง่ือนไขและข้อก าหนดตามที่ได้ระบุไว้ในสญัญาซือ้
ขายทรัพย์สนิของ RMV ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 

• RMV อาจโอนสิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนดงักลา่วให้แก่
นิติบคุคลอื่นในกลุม่ทรูได้โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจาก
กองทนุ 

การจ ากดัความรับผิดของ 
RMV ........................................  

นบัจากวนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องเสร็จสิน้  

• RMV ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเก่ียวกับทรัพย์สิน  RMV ที่โอน
แล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิภายในสองปีนบั
จากวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ เ ก่ียวข้องเสร็จสิน้ เว้นแต่สิทธิ
เรียกร้องที่เกิดจากเร่ืองส าคญับางเร่ืองที่ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขาย
ทรัพย์สินของ  RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  4 ซึ่งไม่มีก าหนด
ระยะเวลาสิน้สุดในการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิ (นอกจากที่
กฎหมายก าหนด)  เร่ืองดงักลา่วรวมถึงค ารับรองของ RMV ในเร่ือง
อ านาจหน้าท่ีและความสามารถ กรรมสิทธ์ิของ RMV ในทรัพย์สินท่ี
ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  4 และการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงกระท าการท่ีส าคญั 

• ความรับผิดของ  RMV เ ก่ียวกับการท าผิดสัญญาใด  ๆ  ภายใต้
สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 ทัง้หมด
รวมแล้วจะไม่เกินราคาซือ้ขายทรัพย์สิน RMV ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที ่4 ในสว่นท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีขายของ RMV ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 4 ทัง้นี ้ RMV ต้องรับผิดต่อความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง 
ภาษี (ยกเว้นภาษีมลูค่าเพิ่ม) อากรแสตมป์ ภาระผกูพนั และต้นทนุ
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คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ที่เกิดขึน้หรือเป็นผลจากการเข้าท า การใช้สทิธิ 
การบังคับสิทธิตามสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ  RMV ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 

ประกันภยั ...............................  RMV ตกลงที่จะ 

• จัดให้มีการประกันภยัที่เก่ียวกับทรัพย์สินที่ขายของ  RMV ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่  4 ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูตาม
ข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 จนกวา่กองทนุจะท าประกนัภยัที่เก่ียวข้อง 

• จัดหากรมธรรม์ประกันภัยที่เก่ียวข้องส าหรับทรัพย์สินที่ขายของ  
RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  4 ในนามของกองทุน โดยกองทุนจะ
รับผิดชอบในเบีย้ประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว 
และ  

• ไม่เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที่เก่ียวข้องของ
กลุ่มทรูเก่ียวกบัทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อักษรจากกองทุนก่อน 
โดยกองทนุจะไมใ่ห้ความยินยอมโดยไมม่ีเหตอุนัควรไมไ่ด้ 

การชดเชยความเสียหาย ........  • RMV ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และตวัแทน
ของบุคคลดงักล่าว ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี 
อากรแสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด และต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่น
ตามสมควรที่เกิดขึน้ เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง สญัญา หรือค า
รับประกนั หรือการผิดค ารับรองใดของ RMV ภายใต้สญัญาซือ้ขาย
ทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 เว้นแต่เป็นความผิด
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดยกองทนุ 
บริษัทจดัการ หรือตวัแทนของกองทนุหรือบริษัทจดัการ ทัง้นี ้โดยไม่
จ ากัดสิทธิอื่นใดของกองทุนที่มีตามสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ 
RMV ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 หรือตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัใด ๆ 

• กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ RMV และตัวแทนของ RMV ใน
ความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับ
ผิดที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่ง
รวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่นตามสมควรที่ เกิดขึน้ 
เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง สญัญา หรือค ารับประกนั หรือการผิด
ค ารับรองใดของกองทนุภายใต้สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ RMV ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  4 เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดย RMV หรือตวัแทนของ RMV 
ทัง้นี  ้โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใดของ  RMV ที่มีตามสัญญาซือ้ขาย
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ทรัพย์สนิ ของ RMV ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 หรือตามกฎหมายที่ใช้
บงัคบัใด ๆ 

การโอนสิทธิ ...........................  • RMV และกองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรือโอนโดย
ประการอื่นใดซึ่งผลประโยชน์ทัง้หมดหรือบางส่วนของสญัญาซือ้
ขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 โดยมิได้รับความ
ยินยอมล่วงหน้าจากคู่สญัญาอีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อักษร ทัง้นี ้
เ ว้นแต่มี ข้อก าหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน  RMV ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที ่4 ให้กระท าได้ 

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................  • สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  4 ให้ใช้
บงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล .......................  • ให้ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณาตดัสินคดี
ความ หรือการด าเนินกระบวนการพิจารณา และการยตุิข้อพิพาทท่ี
เกิดขึน้จากหรือเก่ียวข้องกับสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ  RMV ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4  

 

สญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของ RMV ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 ฉบบัลงนามอาจแตกตา่งไปจากสรุปข้อก าหนด

และเง่ือนไขหลกันี ้แตจ่ะไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญั 
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3 สัญญาซือ้ขายทรัพย์สินระหว่าง TICC และกองทุน (“สัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุน

เพิ่มเติมครัง้ที่ 4”) 

คู่สัญญา ..................................  • TICC ในฐานะผู้ขาย และ 

• กองทนุ ในฐานะผู้ซือ้ 

ทรัพย์สินที่ซือ้ขาย ..................  • ภายใต้เง่ือนไขความส าเร็จครบถ้วนของเง่ือนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดที่
ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้
ที่ 4 TICC จะต้องขายและโอนให้แก่กองทนุ และกองทุนจะต้องซือ้
และรับโอนกรรมสิทธ์ิ ณ วนัท่ีก าหนดให้เป็นวนัท าการโอนและส่ง
มอบทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 เสร็จสิน้ 
(“วันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่  4 เสร็จสิน้”) FOC ความยาวประมาณ 2,797 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร)  ซึ่งปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ที่ต่างจังหวดั (“ทรัพย์สินที่ขายของ 
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4”) 

เงื่อนไขบังคับก่อน ..................  • เง่ือนไขบงัคบัก่อนที่ต้องส าเร็จครบถ้วนในวนัหรือก่อนวนัที่ท าการ
โอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 เสร็จสิน้ 
รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง (ก) TICC ได้รับอนมุตัิและได้รับมอบอ านาจ
ให้ด าเนินการทัง้หมดที่เก่ียวข้องที่ต้องได้รับส าหรับการเข้าท าและ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนตามสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ 
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  4 แล้ว (ข) มีการลงนามและท าให้
สมบูรณ์ซึ่งเอกสารธุรกรรมส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  4 (ค) 
กองทุนได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการเข้าท าสญัญาซือ้ขาย
ทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ตามประกาศ ทน. 
1/2554 (ง) การเพิ่มทุนครัง้ที่ 2 ของกองทุนได้รับการจดทะเบียน
ถูกต้องตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ (จ) ไม่มีเหตุการณ์ที่ส่งผล
กระทบในทางลบอย่างร้ายแรงเกิดขึน้นบัจากวนัท าสญัญาซือ้ขาย
ทรัพย์สนิของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

• หากมิได้มีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนให้ส าเร็จ หรือมิได้มีการ
ยกเว้นเง่ือนไขบงัคบัก่อนภายใน 14 วนัท าการหลงัจากวนัท าสญัญา
ซือ้ขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  4 TICC หรือ
กองทุนอาจบอกเลิกสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 4 (ทัง้นี ้การที่เง่ือนไขบงัคบัก่อนที่เก่ียวข้องไม่ส าเร็จ
ครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจากการท าผิดภาระผกูพนัของคูส่ญัญาฝ่าย
นัน้แต่เพียงฝ่ายเดียว) โดย TICC หรือกองทนุต่างไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายตามสัญญาดังกล่าว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่
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เกิดขึน้จากการกระท าผิดภาระผูกพันในการปฏิบัติตามเง่ือนไข
บังคับก่อนที่เก่ียวข้องและการท าให้ธุรกรรมตามสัญญาซือ้ขาย
ทรัพย์สนิของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4สมบรูณ์และมีผล 

ราคาซือ้ขาย ............................  • ราคาซือ้ขายส าหรับทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 4 (“ราคาซือ้ขายทรัพย์สิน TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  4”) 
เป็นไปตามจ านวนที่ระบุไว้ในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TICC ที่
ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 โดยกองทนุต้องช าระราคาซือ้ขายเต็มจ านวน
ในวนัที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
4 เสร็จสิน้ 

กรรมสิทธ์ิและความเสี่ยง .......  • กรรมสิทธ์ิและความเสี่ยงภัยในความสูญเสียหรือเสียหายใน
ทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 จะตกเป็นของ
กองทนุในวนัที่ธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับการขายและโอนเสร็จสิน้ เว้น
แตจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของ TICC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 

• ณ วนัที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
4 เสร็จสิน้ TICC ให้ค ารับรองและรับประกันแก่ผู้ ซือ้ว่าทรัพย์สินที่
ขายของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 ที่เก่ียวข้องซึง่จะถกูขายและ
โอนให้แก่ผู้ ซือ้นัน้เป็นทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมายของ TICC 
และปราศจากภาระติดพนัใด ๆ ทัง้ปวง 

ภาระหน้าที่หลักของ TICC .....  • นบัจากวนัที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 4 เสร็จสิน้ (“วันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ เกี่ยวข้องเสร็จ
สิน้”)  TICC จะด าเนินการตอ่ไปนี ้โดยคา่ใช้จ่ายของ TICC เอง 

• TICC จะด าเนินการให้กองทนุ ผู้ เช่าทรัพย์สินที่ขายของ TICC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  4 ซึ่งคือ FOC ผู้ จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคม และบคุคลที่ได้รับการแตง่ตัง้มีสิทธิเข้าถึงและใช้
สิทธิแห่งทางที่ เ ก่ียวข้องกับทรัพย์สินนัน้ตามเง่ือนไขและ
ข้อก าหนดของสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 4  

• ในกรณีของสญัญาอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีขายของ TICC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 ซึ่งไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลง
คู่สญัญาให้แก่กองทนุได้ TICC จะด าเนินการให้กองทนุได้รับ
สทิธิและผลประโยชน์ของ TICC ตามสญัญาอื่น ๆ นัน้ 

• TICC จะด าเนินการต่อไปนีเ้ป็นระยะเวลาเก้าเดือนหลงัจาก
วนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องเสร็จสิน้ 

(ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที่กองทุนต้องการตาม
สมควรเก่ียวกบัทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
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ครัง้ที่ 4 ที่ได้สง่มอบและโอนสิทธิให้กองทนุแล้วในวนัที่ท า
การโอนทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องเสร็จสิน้ (“ทรัพย์สิน TICC ที่
โอนแล้ว”) และ 

(ข) พยายามตามสมควรเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้บริการ
ตามที่กองทุนต้องการตามสมควร (โดยค่าใช้จ่ายของ 
TICC) เพื่อให้กองทนุสามารถใช้งานทรัพย์สนิ TICC ที่โอน
แล้วได้ในสาระส าคญัในลกัษณะเดียวกับที่มีการใช้ก่อน
วนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องเสร็จสิน้ และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเก่ียวกบัทรัพย์สิน TICC ที่โอนแล้ว และ
ให้กองทนุเข้าตรวจสอบเอกสารนัน้ตามสมควร 

 

สิทธิในการซือ้เป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของกองทุน ........  

• นบัจากวนัที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 4 เสร็จสิน้ TICC ให้สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิได้ที่จะได้รับ
ข้อเสนอเป็นรายแรกในการซือ้สิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ 
การลงทุนเ ก่ียวกับทรัพย์สินที่ เ ป็นโครงสร้างพื น้ฐานกิจการ
โทรคมนาคมของ TICC หรือนิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (ยกเว้น
ทรัพย์สินที่ขายของ TICC ) ซึ่งกองทุนสามารถลงทุนได้ตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของส านกังาน ก.ล.ต. (“ทรัพย์สิน TICC 
เพิ่มเติม”) จนถึงวนัดงัต่อไปนีแ้ล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน (ก) วนัครบ
ห้าปีนับจากวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่  4 เสร็จสิน้หรือวันที่กองทุนจดทะเบียนเพิ่มทุน 
ครัง้ที่ 2 ตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ แล้วแต่วนัใดจะครบก าหนดทีหลงั 
และ (ข) วนัท่ีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นถือหนว่ยลงทนุที่
กองทุนออกมากกว่าที่ทรูถืออยู่ โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

(1) หาก TICC และ/หรือ นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (“ ผู้ขาย
ทรัพย์สินเพิ่มเติม”) ต้องการขายทรัพย์สิน TICC เพิ่มเติม
แก่บคุคลภายนอก  TICC ต้องด าเนินการและจดัการให้นิติ
บคุคลอื่นในกลุม่ทรูนัน้ต้องออกหนงัสือข้อเสนอ (“หนังสือ
ข้อเสนอ”) สง่ให้กองทนุโดยมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้
ในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
4 ทัง้นี ้รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง เง่ือนไขและข้อก าหนดของ
การเช่าทรัพย์สนิ TICC เพิ่มเติม (หากมี) 

(2) หากกองทนุต้องการซือ้ทรัพย์สิน TICC เพิ่มเติมนัน้ กองทนุ
ต้องแจ้งผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นลายลกัษณ์อักษรว่า
ต้องการซือ้ทรัพย์สิน TICC เพิ่มเติมดงักล่าว (“ทรัพย์สิน 
TICC ที่จะโอน”) ตามข้อก าหนดที่ระบุในหนงัสือข้อเสนอ 
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(“หนังสือตอบรับ”) ภายใน 10 วันท าการนับจากวันที่
กองทุนได้รับหนังสือข้อเสนอหรือระยะเวลานานกว่านัน้
ตามที่ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมอาจตกลง  จากนัน้ ภายใน
สามเดือนนับจากวันที่ของหนังสือตอบรับ กองทุนต้อง
พยายามอยา่งเต็มที่เพื่อให้ได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ที่จ าเป็นในการซือ้ทรัพย์สิน TICC ที่จะโอน และ TICC ต้อง
ด าเนินการ และ/หรือ จดัการให้นิติบคุคลอื่นในกลุม่ทรูรายที่
เก่ียวข้องพยายามอยา่งเต็มที่ให้ได้รับความยินยอมหรือการ
อนุมัติทัง้หมดที่จ าเป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
สญัญาส าหรับการขายทรัพย์สิน TICC ที่จะโอน เมื่อได้รับ
ความยินยอมและการอนมุตัิที่เก่ียวข้องทัง้หมดแล้ว กองทนุ
และผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเข้าท าสญัญาและท าการซือ้
ขายและโอนทรัพย์สนิ TICC ที่จะโอนให้เสร็จสิน้ภายในสาม
เดือนหลังจากกองทุนและผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมได้รับ
ความยินยอมและการอนมุตัิดงักลา่วทัง้หมดแล้ว 

(3) หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ่มเติมภายในเวลาที่ก าหนด (ข) กองทุนหรือผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ่มเติมไม่ได้รับความยินยอมและการอนุมัติที่
จ าเป็นทัง้หมดที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาสามเดือนนบั
จากวนัที่ของหนงัสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สญัญาไม่สามารถ
ด าเนินการให้การซือ้ขายและโอนทรัพย์สิน TICC ที่จะโอน
เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาสามเดือนนบัจากวนัท่ีได้รับความ
ยินยอมและการอนุมัติที่จ าเป็นทัง้หมดที่เก่ียวข้อง ผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ่มเติมมีสิทธิขายทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนให้
บคุคลภายนอกในข้อก าหนดและเง่ือนไขเดียวกนัหรือดีกวา่ 
(ส าหรับผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม) ที่ก าหนดในหนังสือ
ข้อเสนอภายในระยะเวลาหกเดือนหลงัจากนัน้ หากผู้ขาย
ทรัพย์สินเพิ่มเติมยังไม่สามารถขายทรัพย์สิน TICC ที่จะ
โอนให้บคุคลภายนอกได้ภายในระยะเวลาหกเดือนดงักลา่ว 
และต่อมาผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมต้องการขายทรัพย์สิน 
TICC ที่จะโอนอีกครัง้ ให้กองทุนมีสิทธิในการซือ้เป็นราย
แรกอีกครัง้ โดยให้ด าเนินการตามขัน้ตอนในลักษณะ
เดียวกนัจนครบถ้วน 

สิทธิในการซือ้เป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของ TICC ..........  

• หากกองทนุได้ซือ้ทรัพย์สนิ TICC ที่จะโอนและภายหลงัต้องการขาย
ทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนดงักลา่วแก่บคุคลภายนอก กองทนุจะต้อง
ท าหนงัสอืข้อเสนอสง่ให้ TICC โดยต้องระบ ุ(ก) ราคาที่กองทนุเสนอ
ขาย และ (ข) เง่ือนไขและข้อก าหนดที่ส าคญัของการขายทรัพย์สิน 
TICC ที่จะโอนดังกล่าวที่กองทุนเสนอ  เมื่อ TICC ได้รับหนังสือ
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ดงักลา่วแล้ว TICC จะมีสิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนเป็น
รายแรกโดยมีเง่ือนไขและข้อก าหนดตามที่ได้ระบุไว้ในสญัญาซือ้
ขายทรัพย์สนิของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 

• TICC อาจโอนสทิธิในการซือ้ทรัพย์สนิ TICC ที่จะโอนดงักลา่วให้แก่
นิติบคุคลอื่นในกลุม่ทรูได้โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจาก
กองทนุ 

การจ ากดัความรับผิดของ TICC  นบัจากวนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องเสร็จสิน้  

• TICC ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเก่ียวกบัทรัพย์สิน TICC ที่โอน
แล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิภายในสองปีนบั
จากวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ เ ก่ียวข้องเสร็จสิน้ เว้นแต่สิทธิ
เรียกร้องที่เกิดจากเร่ืองส าคญับางเร่ืองที่ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขาย
ทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  4 ซึ่งไม่มีก าหนด
ระยะเวลาสิน้สุดในการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิ (นอกจากที่
กฎหมายก าหนด) เร่ืองดงักลา่วรวมถึงค ารับรองของ TICC ในเร่ือง
อ านาจหน้าท่ีและความสามารถ กรรมสทิธ์ิของ TICC ในทรัพย์สินที่
ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  4 และการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงกระท าการท่ีส าคญั 

• ความรับผิดของ TICC เก่ียวกับการท าผิดสัญญาใด ๆ ภายใต้
สญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 ทัง้หมด
รวมแล้วจะไมเ่กินราคาซือ้ขายทรัพย์สิน TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 4 ในสว่นท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีขายของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 4 ทัง้นี ้ TICC ต้องรับผิดต่อความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง 
ภาษี (ยกเว้นภาษีมลูค่าเพิ่ม) อากรแสตมป์ ภาระผกูพนั และต้นทนุ
คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ที่เกิดขึน้หรือเป็นผลจากการเข้าท า การใช้สทิธิ 
การบังคับสิทธิตามสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 

 

ประกันภยั ...............................  TICC ตกลงที่จะ 

• จัดให้มีการประกนัภยัที่เก่ียวกับทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่  4 ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูตาม
ข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 จนกวา่กองทนุจะท าประกนัภยัที่เก่ียวข้อง 

• จัดหากรมธรรม์ประกันภัยที่เก่ียวข้องส าหรับทรัพย์สินที่ขายของ 
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 ในนามของกองทุน โดยกองทุนจะ
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รับผิดชอบในเบีย้ประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว 
และ  

• ไม่เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที่เก่ียวข้องของ
กลุม่ทรูเก่ียวกบัทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อักษรจากกองทุนก่อน 
โดยกองทนุจะไมใ่ห้ความยินยอมโดยไมม่ีเหตอุนัควรไมไ่ด้ 

การชดเชยความเสียหาย ........  • TICC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และตวัแทน
ของบุคคลดงักล่าว ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี 
อากรแสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด และต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่น
ตามสมควรที่เกิดขึน้ เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง สญัญา หรือค า
รับประกนั หรือการผิดค ารับรองใดของ TICC ภายใต้สญัญาซือ้ขาย
ทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 เว้นแต่เป็นความผิด
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดยกองทนุ 
บริษัทจดัการ หรือตวัแทนของกองทนุหรือบริษัทจดัการ ทัง้นี ้โดยไม่
จ ากัดสิทธิอื่นใดของกองทุนที่มีตามสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ 
TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 หรือตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัใด ๆ 

• กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ TICC และตวัแทนของ TICC ใน
ความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับ
ผิดที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่ง
รวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่นตามสมควรที่ เกิดขึน้ 
เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง สญัญา หรือค ารับประกนั หรือการผิด
ค ารับรองใดของกองทนุภายใต้สญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของ TICC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดย TICC หรือตวัแทนของ TICC 
ทัง้นี  ้โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใดของ TICC ที่มีตามสัญญาซือ้ขาย
ทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 หรือตามกฎหมายที่ใช้
บงัคบัใด ๆ 

การโอนสิทธิ ...........................  • TICC และ กองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรือโอนโดย
ประการอื่นใดซึ่งผลประโยชน์ทัง้หมดหรือบางส่วนของสญัญาซือ้
ขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 โดยมิได้รับความ
ยินยอมล่วงหน้าจากคู่สญัญาอีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อักษร ทัง้นี ้
เว้นแต่มีข้อก าหนดในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 ให้กระท าได้ 

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................  • สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 ให้ใช้
บงัคบัตามกฎหมายไทย 



  เอกสารแนบ 7 

 

VII - 24 

เขตอ านาจศาล .......................  • ให้ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณาตดัสินคดี
ความ หรือการด าเนินกระบวนการพิจารณา และการยตุิข้อพิพาทท่ี
เกิดขึน้จากหรือเก่ียวข้องกับสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TICC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 

 

สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 ฉบบัลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปข้อก าหนด
และเง่ือนไขหลกันี ้แตจ่ะไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญั 
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4 สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ครัง้ที่ 2 ระหว่าง 

TUC และ กองทุน "สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลักเสา

โทรคมนาคม ครัง้ที่ 2")  

คู่สัญญา ..................................  • TUC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการ และ 

• กองทนุ ในฐานะผู้ให้เช่า 

วันมีผลใช้บังคับของข้อสัญญาที่
แก้ไขและแทนที่ .....................  

• ข้อสัญญาที่เ ก่ียวข้องกับเสาโทรคมนาคมที่ TUC จะขายให้แก่
กองทนุ ภายใต้การลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 (“เสาโทรคมนาคมของ 
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  4”) ภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม ค รั ง้ที่  2 จะมีผลบังคับใช้ เมื่ อการซื อ้ขายเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 เสร็จสมบรูณ์ ("วัน
มีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  4")  

ทรัพย์สินที่เช่า ........................  • ทรัพย์สินที่ TUC เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการภายใต้สญัญา
แก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัเสา
โทรคมนาคม ครัง้ที่ 2 ได้แก่ 

(ก) พืน้ท่ี (slots) บนเสาโทรคมนาคม และ   

(ข) ทรัพย์สินสิ่ งอ านวยความสะดวกประเภท Passive ที่
เก่ียวข้องกบัเสาโทรคมนาคมบางเสา 

(รวมเรียกวา่ "ทรัพย์สินที่เช่า") 

• ทรัพย์สินที่เช่า ประกอบไปด้วยทรัพย์สินดงัต่อไปนีเ้ป็นอย่างน้อย  
("ทรัพย์สินขัน้ต ่าที่เช่า") 

(ก) ทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูซึ่งเป็นส่วน
หนึง่ของทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น  

(i) พื น้ที่  ( slots) จ านวน  6,619 พื น้ที่  ( slots) บนเสา
โทรคมนาคม 3,000 เสา เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2558  

(ii) พื น้ที่  (slots) จ านวน 13,993 พื น้ที่  (slots) บนเสา
โทรคมนาคม 6,000 เสา เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2559 และ  

(iii) พื น้ที่  (slots) จ านวน 15,249 พื น้ที่  (slots) บนเสา
โทรคมนาคม 6,000 เสา เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2560  
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(ข) ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 

พืน้ที่ (slots) จ านวน 700 พืน้ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 
350 เสา เร่ิมตัง้แตว่นัที ่28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

(ค) ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 

พืน้ท่ี (slots) จ านวน 5,178 พืน้ท่ี (slots) บนเสาโทรคมนาคม 
2,589 เสา เร่ิมตัง้แตว่นัที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  

(ง) ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 4 

หากการโอนขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 4 โดย TUC ให้แก่กองทุน เสร็จสมบูรณ์ พืน้ที่ (slots) 
จ านวน 1,576 พืน้ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 788 เสา 
เร่ิมตัง้แตว่นัมีผลใช้บงัคบัของการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 

 

อัตราค่าเช่า .............................  • อัตราค่าเช่าส าหรับทรัพย์สินที่เช่า จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้(“อัตราค่าเช่าเพิ่มเติม”)  

(ก) ประเภทที่ 1: เสาโทรคมนาคมที่ตัง้บนพืน้ดิน: 15,020.90 
บาท ตอ่เดือน ตอ่พืน้ท่ี (slot) 

(ข) ประเภทที่ 2: เสาโทรคมนาคมที่ตัง้บนดาดฟ้า: 13,719.69 
บาท ตอ่เดือน ตอ่พืน้ท่ี (slot) และ 

(ค) ประเภทที่ 3: โครงข่าย IBC/DAS: 23,299.55 บาท ต่อเดือน 
ตอ่พืน้ท่ี (slot)  

โดยมีเง่ือนไขว่า TUC จะมีสิทธิได้รับอตัราค่าเช่าจากการเป็นผู้ เช่า
และบริหารจดัการดัง้เดิมตามที่ระบไุว้ด้านลา่งนี ้ส าหรับทรัพย์สินที่
เช่าจากกองทุนทัง้หมด ตราบเท่าที่ ไม่น้อยไปกว่าร้อยละ 50 ของ
เงินสดสุทธิของกองทุนที่กองทุนได้มาจากทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมที่รับโอนหรือได้สิทธิการเช่าระยะยาวหรือรับ
โอนสทิธิในรายได้และรายได้ของกองทนุ ได้รับมาจากกลุม่ทรู  

(ก) ประเภทที่ 1: เสาโทรคมนาคมที่ตัง้บนพืน้ดิน: 11,265.68
บาท ตอ่เดือน ตอ่พืน้ท่ี (slot) 

(ข) ประเภทที่ 2: เสาโทรคมนาคมที่ตัง้บนดาดฟ้า: 10,289.77
บาท ตอ่เดือน ตอ่พืน้ท่ี (slot) และ 
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(ค) ประเภทที่ 3: โครงข่าย IBC/DAS: 17,474.66 บาท ต่อเดือน 
ตอ่พืน้ท่ี (slot)  

• หาก TUC หรือผู้ เช่าและบริหารจัดการดัง้เดิมรายใดต้องการเช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการพืน้ท่ี (slots) เพิ่มเติมไมว่า่ในเวลาใดๆ 
TUC หรือผู้ เช่าและบริหารจดัการดัง้เดิมนัน้จะได้รับอตัราคา่เช่าจาก
การเป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการดัง้เดิมส าหรับอตัราค่าเช่าดงักล่าว 
เว้นแต่เป็นกรณีเช่าช่วงที่ระบใุนข้อ (3) ของสิทธิการเช่าช่วงภายใต้
หวัข้อ "การโอนสทิธิเรียกร้อง" ด้านลา่ง  

• การปรับอตัราเพิ่มขึน้รายปี (annual escalation) ในอตัราคงที่ท่ีร้อย
ละ 2.7 ต่อปี ให้ใช้กับอตัราค่าเช่าดงัที่ระบุไว้ด้านบนนีต้ัง้แต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2563 

การช าระค่าเช่า .......................  • ส าหรับทรัพย์สนิจากทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมของทรู 

(ก) TUC จะช าระค่าเช่าส าหรับการเช่า ด าเนินการ และบริหาร
ทรัพย์สินที่เช่าเป็นการล่วงหน้า โดยจะช าระภายในวนัที่ 7 
ของทุกเดือนหรือวนัท าการถัดไป เร่ิมตัง้แต่เดือน มกราคม 
พ.ศ. 2557 โปรดพิจารณาจ านวนค่าเช่าสทุธิล่วงหน้ารายปี
ในตารางแนบท้ายสรุปข้อก าหนดและเง่ือนไขหลักของ
สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จดัการหลกัเสาโทรคมนาคม ครัง้ที่ 2 

(ข) TUC จะช าระค่าเช่าให้แก่กองทุนล่วงหน้าเป็นรายเดือน
ส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินขัน้ต ่า
ที่เช่า (Minimum Leased Properties) ส าหรับทรัพย์สินจาก
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ซึ่งจะเป็นระยะเวลาหนึง่ปี
ล่วงหน้าส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการพืน้ที่ 
(slot) บนเสาโทรคมนาคมกลุ่มแรกจ านวน 3,000 เสาที่ส่ง
มอบในปี พ.ศ. 2557 และเป็นระยะเวลาสองปีล่วงหน้า
ส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการพืน้ที่ (slot) บน
เสาโทรคมนาคมกลุม่ที่สองจ านวน 3,000 เสาที่สง่มอบในปี 
พ.ศ. 2558  

(ค) ภายหลงัจากครบก าหนดอายุสญัญาเร่ิมต้น ( initial term) 
การช าระค่าเช่าที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินที่เช่าจากทรัพย์สิน
เสาโทรคมนาคมของทรู จะเป็นการช าระล่วงหน้าเป็นราย
เดือนในวันที่ 7 (หรือวันท าการถัดไป) ของทุกเดือนตาม
จ านวนที่แท้จริงของพืน้ท่ี (slots) ที่เช่า (โดยไมต้่องช าระหนึง่
หรือสองปีลว่งหน้า) 
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• ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 
และ ทรัพย์สนิจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
4 

(ก) TUC จะช าระค่าเช่า ส าหรับการเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จัดการทรัพย์สินที่เช่าล่วงหน้าเป็นรายเดือน โดยจะช าระ
ภายในวนัท่ี 7 ของทกุเดือนหรือวนัท าการถดัไป  

ระยะเวลาของการเช่าด าเนินการ
และบริหารจัดการ ..................  

• ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินที่เช่า 
มีดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ทรัพย์สนิจากทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมของทรู ทรัพย์สนิจาก
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
3: จนถึง 15 กนัยายน พ.ศ. 2576  

(ข) ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 4(ในกรณีที่มีการซือ้ภายใต้สญัญาซือ้ขายทรัพย์สิน
ของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 ที่เก่ียวข้องเสร็จสมบรูณ์): 
จนถึง 15 กนัยายน พ.ศ. 2576  

• ส าหรับทรัพย์สินที่ได้มาจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู อย่าง
น้อยสองปี ก่อนสิน้สดุระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหาร
จดัการในขณะนัน้ (ซึง่คือ วนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2576) TUC และ/
หรือผู้ เช่าและบริหารจัดการดัง้เดิมอื่น ๆ จะแจ้งกองทุนในกรณีที่  
TUC และ/หรือผู้ เช่าและบริหารจดัการดัง้เดิมอื่น ๆ ต้องการจองสทิธิ
การต่ออายรุะยะเวลาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการส าหรับการ
เช่าอย่างน้อย หนึ่งพืน้ที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมแต่ละเสาจาก
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาของ
การเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 
2576 และ TUC และ/หรือผู้ เช่าและบริหารจัดการดัง้เดิมอื่น ๆ จะ
ช าระค่าธรรมเนียมการจองดงักลา่วให้แก่กองทนุเป็นรายเดือน โดย
กองทุนจะต้องกันพืน้ที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมหนึ่งพืน้ที่ (slot) 
ดงักลา่วไว้ส าหรับการตอ่อายกุารเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการ
โดย TUC และ/หรือผู้ เช่าและบริหารจัดการดัง้เดิมอื่น  ๆ  โดยอตัรา
คา่ธรรมเนียมการจองดงักลา่วจะมีจ านวนดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ส าหรับปี พ.ศ.2575 ในจ านวนที่เทา่กบัคา่เช่าส าหรับการเชา่ 
ด า เนินการและบริหารจัดการหนึ่งพื น้ที่  ( slot) บนเสา
โทรคมนาคมจ านวน 3,000 เสาในอตัราคา่เช่าส าหรับปี พ.ศ.
2575 (โดยค านวณจากค่าเช่าจากการเป็นผู้ เช่าและบริหาร
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จัดการดัง้เดิม (หากมีสิทธิได้รับ) และการปรับอตัราเพิ่มขึน้
รายปี (annual escalation) ที่ร้อยละ 2.7 ตอ่ปี) และ 

(ข) ส าหรับปี พ.ศ. 2576 ในจ านวนที่เท่ากับค่าเช่าส าหรับการ
เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหนึ่งพืน้ที่ (slot) บนเสา
โทรคมนาคมจ านวน 6,000 เสาในอตัราคา่เช่าส าหรับปี พ.ศ. 
2576 (โดยค านวณจากค่าเช่าจากการเป็นผู้ เช่าและบริหาร
จัดการดัง้เดิม (หากมีสิทธิได้รับ) และการปรับอตัราเพิ่มขึน้
รายปี (annual escalation) ที่ร้อยละ 2.7 ตอ่ปี)  

• ส าหรับทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 และเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 อย่างน้อยสองปี
ก่อนสิน้สดุระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการใน
ขณะนัน้ TUC และ/หรือ ผู้ เช่าและบริหารจดัการดัง้เดิมอื่น ๆ จะแจ้ง
กองทุนหาก TUC และ/หรือ ผู้ เช่าและบริหารจัดการดัง้เดิมอื่น  ๆ 
ต้องการจองสิทธิการต่ออายรุะยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและ
บริหารจัดการ ส าหรับการเช่าอย่างน้อย หนึ่งพืน้ที่ (slot) บนเสา
โทรคมนาคมแต่ละเสาจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หรือเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 หรือเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 ใน
อตัราตลาดที่ตกลงร่วมกันภายใต้ส่วนลดค่าเช่าจากการเป็นผู้ เช่า
ดัง้เดิม (หากมีสทิธิได้รับ)  

• กองทุนจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่า เช่าที่ดินส าหรับการเช่าที่ดินที่
ทรัพย์สนิท่ีเช่าตัง้อยู ่โดย  

(ก) ในระหว่างระยะเวลาการเช่า TUC จะเป็นผู้ช าระค่าเช่าที่ดิน
และภาษีทรัพย์สินที่เก่ียวข้องส าหรับการเช่าที่ดินที่ทรัพย์สนิ
ที่เช่าตัง้อยู่ซึ่ง (๑) ส าหรับทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู 
ความตกลงดังกล่าวได้สะท้อนอยู่ในจ านวนค่าเช่าสุทธิ
ลว่งหน้ารายปีในตารางแนบท้ายสรุปข้อก าหนดและเง่ือนไข
หลกัของสญัญาแก้ไขและแทนท่ีสญัญาเช่า ด าเนินการ และ
บริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม ครัง้ที่ 2 และ (๒) ส าหรับ
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 และเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 ความตกลง
ดงักล่าวได้สะท้อนอยู่ในจ านวนค่าเช่ารายเดือนสทุธิ โดยมี
เง่ือนไขในแต่ละกรณีว่า หากกฎหมายภาษีทรัพย์สินใหม่มี
ผลใช้บงัคบั คู่สญัญาจะร่วมกนัหารือโดยสจุริตซึง่หน้าที่และ
การจัดสรรภาระภาษีเก่ียวกับภาษีทรัพย์สินหรือภาษีอื่นที่
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คล้ายคลงึกนัภายใต้กฎหมายใหม่ดงักลา่วอนัเก่ียวเนื่องกบั
ทรัพย์สนิท่ีเช่า และ 

(ข) ส าหรับช่วงการตอ่อายกุารเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการ 
(หลังจากวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576) กองทุนจะเป็นผู้
ช าระคา่เช่าที่ดินและภาษีทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องส าหรับการเชา่
ที่ดินท่ีทรัพย์สนิท่ีเช่าตัง้อยู ่ 

ผู้เช่าและบริหารจัดการ 
เพิ่มเติม ...................................  

• ภายใต้ข้อก าหนดของสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ 
และบริหารจัดการหลกัเสาโทรคมนาคม ครัง้ที่ 2 กองทุนมีสิทธิให้
เช่าแก่บคุคลใด ๆ และให้บคุคลใด ๆ ด าเนินการและบริหารจดัการ
ทรัพย์สนิใด ๆ นอกเหนือไปจากทรัพย์สนิท่ีเช่า หรือ พืน้ท่ี (slot) และ
ทรัพย์สินสิ่งอ านวยความสะดวกที่จัดสรรให้ TUC และผู้ เช่าและ
บริหารจัดการดัง้เดิมอื่น ๆ ไปแล้ว ทัง้นี ้เป็นไปตามสิทธิของ TUC 
ตามที่ระบดุ้านลา่งนี ้

• หากกองทุนประสงค์จะให้เช่าแก่ผู้ เช่าและบริหารจัดการที่เป็น
บคุคลภายนอก และให้ผู้ เช่าและบริหารจดัการท่ีเป็นบคุคลภายนอก 
ด าเนินการและบริหารจดัการ หรือ ด าเนินการเจรจาตกลงเร่ืองการ
ให้เช่า ด าเนินการและบริหารจดัการพืน้ท่ี (slot) ที่ยงัว่างอยู ่กองทนุ
ต้องยื่นค าเสนอในการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการดงักล่าว
ให้แก่  TUC ก่อน และ TUC มีสิทธิตอบรับค าเสนอในการเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการเช่นว่า โดยเ ง่ือนไขในการเช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการที่ให้แก่ TUC นัน้ต้องไม่เป็นเง่ือนไขที่
ด้อยกว่าที่เสนอให้แก่บคุคลภายนอก (รวมทัง้ หากผู้ เช่าและบริหาร
จดัการที่เป็นบคุคลภายนอกมีสิทธิได้รับสว่นลดใด  ๆ  TUC จะได้รับ
สว่นลดดงักลา่วด้วยเช่นกนั)  

• หากเมื่อใดก็ตามกองทนุได้เข้าท าสญัญากบัผู้ เช่าและบริหารจดัการ
ที่ เป็นบุคคลภายนอก เพื่อเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิประเภทเดียวกนักบัทรัพย์สนิท่ีเช่าภายใต้สญัญาแก้ไขและ
แทนที่สัญญาเช่ า  ด า เนินการ และบริหารจัดการหลัก เสา
โทรคมนาคม ครัง้ที่ 2 และมีเง่ือนไขที่เป็นคณุมากกวา่ที่ให้แก่ TUC 
TUC มีสิทธิให้กองทุนด าเนินการแก้ไขสัญญาแก้ไขและแทนที่
สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม ครัง้
ที่ 2 เพื่อให้ TUC ได้รับเง่ือนไขที่เป็นคณุดงักลา่วนัน้  

• ในกรณีที่อัตราค่าเช่าที่ให้เช่าแก่ผู้ เช่าและบริหารจัดการที่ เป็น
บคุคลภายนอกต ่ากว่าอตัราคา่เช่าเพิ่มเติม กองทนุจะต้องช าระเงิน
ให้แก่ TUC เป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งระหวา่ง (ก) คา่เช่าตามอตัรา
ค่าเช่าเพิ่มเติม กับ (ข) ค่าเช่าตามอตัราค่าเช่าจริงที่กองทุนได้รับ
จากผู้ เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก ส าหรับจ านวน
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พื น้ ที่  ( slot) ที่ ยั ง ว่ า ง อยู่ ที่ ผู้ เ ช่ า และบ ริ หา ร จัด กา รที่ เ ป็ น
บุคคลภายนอกเช่าจากกองทุน ภายใน 15 วนัหลงัจากวนัสดุท้าย
ของแต่ละเดือนที่กองทนุได้รับค่าเช่าจากผู้ เช่าและบริหารจดัการที่
เป็นบุคคลภายนอกส าหรับเดือนดงักล่าว อย่างไรก็ดี เว้นแต่ได้รับ
ความยินยอมลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก TUC กองทนุตกลง
ที่จะไม่ให้เช่าพืน้ที่ (slot) ที่ยงัว่างอยูใ่นอตัราคา่เช่าที่ให้สว่นลดเกิน
กวา่ ร้อยละ 12.5 ของอตัราคา่เช่าเพิ่มเติมในขณะนัน้ (โดยค านงึถึง
การปรับอตัราเพิ่มขึน้ในอตัราคงที่ท่ีร้อยละ 2.7 ตอ่ปี)  

การบ ารุงรักษา การด าเนินการและ
บริหารจัดการ .........................  

• กองทุนไม่มีหน้าที่ใด  ๆ  ในการด าเนินการบริหารจัดการโครงข่าย
หรือบริหารจดัการทรัพย์สิน ทัง้นี ้TUC มีหน้าที่ความรับผิดชอบ (ไม่
ว่าจะด าเนินการด้วยตนเอง หรือ ผ่านบุคคลอื่นใดที่ TUC แต่งตัง้) 
ในการบ ารุงรักษา การด าเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินที่เช่า 
และเสาโทรคมนาคมที่เก่ียวข้อง ตลอดจนพืน้ที่ซึ่งทรัพย์สินที่เช่า
ตัง้อยู่ให้เป็นไปตามระดบัมาตรฐานการบริการที่ระบุไว้ในสญัญา
แก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัเสา
โทรคมนาคม ครัง้ที่ 2 และตามหลกัเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนด 

สิทธิในการติดตัง้อุปกรณ์ .......  • TUC มีสิทธิในการติดตัง้ คงไว้ และประกอบการที่เก่ียวข้องกับ
อปุกรณ์ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) อปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active 

(ข) ทรัพย์สินสิ่งอ านวยความสะดวกประเภท Passive ไม่ว่ามีไว้
ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ เพื่อประโยชน์ของผู้ เช่า
ช่วง และ 

(ค) อปุกรณ์อื่น ๆ ที่จ าเป็นหรือต้องมีเพื่อการบ ารุงรักษาภายใต้
สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จดัการหลกัเสาโทรคมนาคม ครัง้ที่ 2 

ที่ตัง้อยู่บนทรัพย์สินที่เช่า หรือบนพืน้ที่ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าตัง้อยู่ และ
อยู่ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุในสญัญาแก้ไขและแทนที่
สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม ครัง้
ที่ 2 

การใช้ทรัพย์สนิที่เช่าและ 
พืน้ที่ ........................................  

• TUC ตกลงวา่จะใช้ ด าเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สนิท่ีเช่าและ
พืน้ที่ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุในสญัญาแก้ไขและแทนที่
สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม ครัง้
ที่ 2 เง่ือนไขดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การตกลงว่าจะไม่
ด าเนินการหรืออนุญาตให้มีการด าเนินการใด ๆ ซึ่งจะเป็นการ
รบกวนหรือสร้างความร าคาญต่อกองทุนหรือผู้ เช่าและบริหาร
จัดการเพิ่มเติม จะรักษาพืน้ที่ที่ทรัพย์สินที่เช่าตัง้อยู่ให้สะอาดหรือ



  เอกสารแนบ 7 

 

VII - 32 

อยู่ในสภาพเหมาะสมส าหรับการท างาน จะใช้มาตรการป้องกนัที่
เหมาะสมทัง้ปวงเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความเสียหายแก่พืน้ที่ที่
ทรัพย์สินที่เช่า อาคารหรือสิ่งปลกูสร้างตัง้อยู ่จะด าเนินการให้แนใ่จ
ว่าอุปกรณ์และทรัพย์สินสิ่งอ านวยความสะดวกที่ติดตัง้ และ/หรือ 
คงไว้ในทรัพย์สินที่เช่าหรือพืน้ที่ที่ทรัพย์สินที่เช่าตัง้อยู่เป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง จะไม่ใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อวตัถุประสงค์อื่นใด
นอกเหนือ ไปจากกิจการโทรคมนาคม  และ /ห รือ  กิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ (หากได้รับการอนุญาตตาม
กฎหมายให้ด าเนินการได้) จะแจ้งให้กองทุนทราบในทันทีที่ท าได้
หลงัจากรู้ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ น า้ท่วม กรณีฉุกเฉิน หรืออุบตัิเหตุ 
ใด ๆ ท่ีกระทบตอ่พืน้ท่ีที่ทรัพย์สนิท่ีเช่าตัง้อยู่ 

การย้ายเสาโทรคมนาคม 
ในกรณีที่ไม่มีการต่ออายุ 
การเช่าที่ดนิที่ทรัพย์สนิที่เช่าตัง้อยู่
 ................................................  

• TUC จะเป็นผู้ รับผิดชอบการย้ายเสาโทรคมนาคมซึ่งเก่ียวเนื่องกบั
ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
3 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 จากที่ดิน
ที่ทรัพย์สินที่เช่าตัง้อยู่ไปยังที่ดินใหม่หากไม่สามารถต่ออายุหรือ
ขยายระยะเวลาการเช่าของที่ดินที่ทรัพย์สินที่เช่าตัง้อยู่ได้ ด้วย
คา่ใช้จ่ายของ TUC เอง 

• กองทุนจะช าระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเป็นจ านวน  6,778,200 
บาทให้แก่ TUC ("ค่าตอบแทนส าหรับการย้ายทรัพย์สิน ") 
ส าหรับหน้าที่ของ TUC อนัเก่ียวเนื่องกับการย้ายเสาโทรคมนาคม
ของทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 
การปรับอตัราเพิ่มขึน้รายปี (annual escalation) ในอตัราคงที่ท่ีร้อย
ละ 2.7 ต่อปี จะใช้กับค่าตอบแทนประเภทนีต้ัง้แต่เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

ประกันภยั ...............................  • ผู้ ใ ห้ เช่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดให้มีและคงไว้ซึ่ง
ประกนัภยัส าหรับทรัพย์สินที่เช่า (รวมถึง ประกนัภยัประเภทความ
รับผิดตอ่บคุคลภายนอก และความคุ้มครองทางประกนัภยัอื่นใด) ที่
เพียงพอและเป็นไปตามหลกัปฏิบตัิในอตุสาหกรรมส าหรับทรัพย์สิน
ที่เช่า รวมทัง้มีหน้าที่ต้องช าระเบีย้ประกนัภยั  

• TUC มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจดัให้มีและคงไว้ซึ่งประกนัภยั
ส าหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมที่  TUC ติดตัง้  หรือ น าไปไว้บน
ทรัพย์สินที่เช่าใด ๆ (รวมถึง ประกันภัยประเภทความรับผิดต่อ
บคุคลภายนอก และความคุ้มครองทางประกนัภยัอื่นใด) ที่เพียงพอ
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และเป็นไปตามหลักปฏิบัติ ในอุตสาหกรรมส าหรับอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภทเดียวกนั  

ความรับผิดชดใช้ ....................  • กองทนุ และ TUC ต่างตกลงที่จะรับผิดชดใช้คา่สินไหมทดแทนและ
ค่าเสียหายทัง้ปวงให้แก่อีกฝ่าย อนัเป็นผลมาจากการผิดค ารับรอง 
ค ารับประกัน และข้อปฏิบตัิของตนภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่
สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม ครัง้
ที่ 2 โดยมีข้อยกเว้นตา่ง ๆ ตามหลกัปฏิบตัิในอตุสาหกรรม 

การโอนสิทธิเรียกร้อง .............  • กองทุน และ TUC ต่างสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของตน
ภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จัดการหลกัเสาโทรคมนาคม ครัง้ที่ 2 นี ้ให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อ
ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายก่อน  

• TUC สามารถให้เช่าช่วงพืน้ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตนเช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญา
เช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัเสาโทรคมนาคม ครัง้ที่ 2 
โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
กองทนุก่อน ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ทรัพย์สนิขัน้ต ่าที่เช่าให้แก่ บคุคลใด ๆ  

(ข) พืน้ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม (นอกเหนือจากทรัพย์สิน
ขัน้ต ่าที่ TUC เช่า ด าเนินการและบริหารจดัการ) ให้แก่ (ก) ผู้
เช่าและบริหารจดัการดัง้เดมิอื่นใด (ข) ทรู หรือ บริษัทยอ่ยใน
ปัจจุบันและในอนาคตของทรู และ/หรือ นิติบุคคลที่ไม่ใช่
กลุม่ทรู ผู้ ได้รับสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ใช้
ค ลื่ น ค ว า ม ถ่ี ใ น ย่ า นค ว าม ถ่ี  1800 MHz (ค )  ก สท . 
โทรคมนาคม (ง) ทีโอที และ (จ) ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่มี
การแลกเปลี่ยนการใช้ประโยชน์บนพื น้ที่  ( slots) ของ
ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ นัน้  

(ค) พืน้ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม (นอกเหนือจากทรัพย์สิน
ขัน้ต ่าที่ TUC เช่าและด าเนินการบริหารจดัการ) ให้แก่ บคุคล
ใด ๆ นอกเหนือจากบคุคลตามที่ระบใุน (2) โดยอตัราคา่เช่า
ที่ TUC จะต้องช าระให้แก่กองทนุส าหรับพืน้ท่ี (slots) บนเสา
โทรคมนาคมดังกล่าวนัน้จะเป็นอัตราค่าเช่าที่คิดส่วนลด
ตามที่ผู้ เช่าช่วงจาก TUC รายนัน้ ๆ ควรจะได้รับจากกองทนุ
หากผู้ เช่าช่วงรายดงักลา่วเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการ
ทรัพย์สินดังกล่าวจากกองทุนโดยตรงโดยไม่มีส่วนลดจาก
การเป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการดัง้เดิม โดยกองทนุอาจตกลง
ให้ส่วนลดเพิ่มเติมแก่ TUC ในการที่ TUC ให้เช่าช่วงพืน้ที่ 
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(slots) บนเสาโทรคมนาคม แก่บคุคลอื่นตามที่ระบใุนข้อ (3) 
นี ้

• กองทุนจะไม่ขาย โอนหรือจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เช่าแก่ผู้ ใด
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าจาก TUC 
ก่อน (ทัง้นี ้การพิจารณาให้ความยินยอมดงักล่าว จะเป็นไปอย่าง
สมเหตสุมผลและไม่ชกัช้า) และกองทนุจะต้องจดัการให้ผู้ที่ซือ้หรือ
รับโอนทรัพย์สินที่เช่าตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร (โดยเป็นเง่ือนไข
ก่อนการขาย โอน หรือ จ าหน่ายจ่ายโอนดงักลา่ว) ที่จะปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม ครัง้ที่ 2 และรับ
ไปซึง่สทิธิ ความรับผิดและหน้าที่ตา่ง ๆ ภายใต้สญัญาดงักลา่ว 

การเสริมความสามารถ 
(Reinforcement) ......................  

• ในกรณีจ าเป็น หรือ สมควร (ไม่ว่าเป็นผลมาจากการร้องขอของ 
TUC และ/หรือ ผู้ เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก) ที่
จะต้องมีการเสริมความสามารถหรือปรับปรุงเสาโทรคมนาคมใด  ๆ  
ที่กองทนุได้รับจาก TUC หรือ ทรู และ/หรือ บริษัทย่อยของทรู และ
อยูภ่ายใต้การเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการภายใต้สญัญาแก้ไข
และแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม ครั ง้ที่  2 TUC จะด าเนินการเพื่อให้มีการเสริม
ความสามารถหรือปรับปรุงดงักล่าวในทุกกรณี ด้วยค่าใช้จ่ายของ
กองทุนและบวกด้วยส่วนเพิ่มที่สมเหตุสมผล หากกองทุนขาด
เงินทนุในการเสริมความสามารถหรือปรับปรุงเสาโทรคมนาคม TUC 
จะส ารองจ่ายเงินไปก่อน โดยกองทนุจะช าระคา่ใช้จ่ายและสว่นเพิ่ม
คืนให้แก่ TUC ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ี TUC ออกใบเรียกเก็บเงิน 
หากกองทนุไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงักลา่วได้ กองทนุตกลง
จะช าระดอกเบีย้ที่คิดบนจ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระแตย่งัไม่ได้รับ
ช าระ ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี นบัแตว่นัท่ีถึงก าหนดช าระจนกวา่ได้
มีการช าระเงินดังกล่าวทัง้หมดจนครบถ้วนเต็มจ านวนแล้วให้แก่ 
TUC ทัง้นี  ้ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชดใช้เงินคืนให้แก่ TUC 
ภายในเวลาที่ก าหนด TUC มีสิทธิหกักลบลบหนีค้่าใช้จ่ายดงักลา่ว 
และส่วนเพิ่มและดอกเบีย้ที่เ ก่ียวข้อง กับค่าเช่ารายเดือนที่ถึง
ก าหนดช าระซึง่ TUC ต้องช าระให้แก่กองทนุได้ 

การสิน้สุดของสัญญา .............  • คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกการเช่า ด าเนินการและบริหาร
จัดการได้ในหลายๆ กรณี เช่น กรณีที่คู่สญัญาอีกฝ่ายไม่สามารถ
ปฏิบัติตามหน้าที่ส าคัญของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่
สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการเสาโทรคมนาคม ครัง้ที่ 2 
ซึ่งรวมถึง (ในกรณีของ TUC) การไม่สามารถช าระค่าเช่าในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง การล้มละลาย หรือกรณีที่การปฏิบัติตามหน้าที่
ส าคญัภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และ
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บริหารจัดการหลกัเสาโทรคมนาคม ครัง้ที่ 2 ของคู่สญัญาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึง่จะมีผลเป็นการกระท าที่ไมช่อบด้วยกฎหมาย 

• TUC มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ 
และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม ครัง้ที่ 2 หากไม่มีบริษัทใน
กลุม่ทรูต้องการ หรือมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเช่าทรัพย์สินที่เช่าเพื่อ
วตัถปุระสงค์ในการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นผลมาจากการสิน้สดุหรือสิน้
อายุของใบอนุญาตคลื่นความถ่ีเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
โทรคมนาคมอนัเก่ียวเนื่องกบัเสาโทรคมนาคม เป็นต้น   

ภาษี........................................ • TUC จะเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตลอดซึ่ง (ก) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 
ภาษีขายและ/หรือภาษีบริการ (ข) นบัแต่วนัมีผลใช้บงัคบัของการ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ภาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับภาษีที่
ระบุไว้ใน (ก) (ถ้ามี) ซึ่งเกิดขึน้หลงัจากวันมีผลใช้บังคับของการ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 เป็นต้นไป ทัง้นี ้ภาษีและค่าใช้จ่ายซึ่ง TUC 
เป็นผู้ รับผิดชอบตาม (ก) และ (ข) จะต้องเป็นภาษีและค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวกบัจ านวนเงินที่ TUC ต้องช าระภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่
สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม ครัง้
ที่ 2 

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................  • สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลกัเสาโทรคมนาคม ครัง้ที่ 2 อยู่ภายใต้การบังคบัตามกฎหมาย
ไทย 

เขตอ านาจศาล .......................  • ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา ตัดสินคดี
ความ หรือด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ และระงบัข้อพิพาทที่อาจ
เกิดขึน้จากหรือเก่ียวเนื่องกับสัญญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม ครัง้ที่ 2 

 

ค่าเช่าล่วงหน้ารายปีส าหรับทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมเบือ้งต้นภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง้ที่ 2 

ปี 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ค่าเช่าล่วงหน้ารายปีส าหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่มแรก
จ านวน 3,000 เสา (ล้านบาท) 

1,0061 8051 9063 9303 9643 9903 1,0163 1,0443 1,0723 1,1013 1,1313 1,1613 1,1933 1,2253 

ค่าเช่าท่ีดินรายปีส าหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่มแรกจ านวน 
3,000 เสา (ล้านบาท) 

(306) (319) (332) (338) (354) (362) (369) (378) (386) (395) (403) (412) (421) (430) 
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ปี 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ค่าเช่าล่วงหน้าสุทธิรายปี
ส าหรับเสาโทรคมนาคมกลุ่ม
แรกจ านวน 3,000 เสา (ล้าน
บาท) 

7001 4861 5743 5923 6103 6283 6473 6663 6863 7063 7273 7493 7713 7943 

ค่าเช่าล่วงหน้ารายปีส าหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่มท่ีสอง
จ านวน 3,000 เสา (ล้านบาท) 

9342 9974 1,0244 1,0524 1,0724 1,1004 1,1304 1,1614  1,1924 1,2244 1,2584 1,2924 1,3264 1,3624 

ค่าเช่าท่ีดินรายปีส าหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่ มท่ี สอง
จ านวน 3,000 เสา (ล้านบาท) 

(366) (381) (388) (396) (397) (405) (414) (423) (432) (442) (452) (462) (472) (482) 

ค่าเช่าล่วงหน้าสุทธิรายปี
ส าหรับเสาโทรคมนาคมกลุ่ม
ท่ีสองจ านวน 3,000 เสา (ล้าน
บาท) 

5682 6164 6364 6564 6754 6954 7164 7384 7604 7824 8064 8304 8544 8804 

 

ปี 2571 2572 2573 2574 2575 2576 

ค่าเช่าล่วงหน้ารายปีส าหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่มแรก
จ านวน 3,000 เสา (ล้านบาท) 

1,2583 1,2923 1,3273 1,3623 1,3993 - 

ค่าเช่าท่ีดินรายปีส าหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่มแรกจ านวน 
3,000 เสา (ล้านบาท) 

(440) (450) (460) (470) (480) - 

ค่าเช่าล่วงหน้าสุทธิรายปี
ส าหรับเสาโทรคมนาคมกลุ่ม
แรกจ านวน 3,000 เสา (ล้าน
บาท) 

8183 8423 8673 8933 9193 - 

ค่าเช่าล่วงหน้ารายปีส าหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่มท่ีสอง
จ านวน 3,000 เสา (ล้านบาท) 

1,3994 1,4374 1,4764 1,5154 - - 

ค่าเช่าท่ีดินรายปีส าหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่ มท่ี สอง
จ านวน 3,000 เสา (ล้านบาท) 

(493) (504) (515) (526)   

ค่าเช่าล่วงหน้าสุทธิรายปี
ส าหรับเสาโทรคมนาคมกลุ่ม
ท่ีสองจ านวน 3,000 เสา (ล้าน
บาท) 

9064 9334 9614 9894 - - 

 

หมายเหตุ 

1. ค านวณจากพืน้ที่ (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพืน้ดินจ านวน 3,820 พืน้ที่ และพืน้ที่ (Antenna 
Slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตัง้บนดาดฟา้จ านวน 2,799 พืน้ท่ี 

2. ค านวณจากพืน้ที่ (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพืน้ดินจ านวน 5,568 พืน้ที่ และพืน้ที่ (Antenna 
Slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตัง้บนดาดฟา้จ านวน 1,806 พืน้ท่ี 
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3. ค านวณจากพืน้ที่ (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพืน้ดินจ านวน 4,579 พืน้ที่ และพืน้ที่ (Antenna 
Slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตัง้บนดาดฟา้จ านวน 2,809 พืน้ท่ี 

4. ค านวณจากพืน้ที่ (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพืน้ดินจ านวน 6,045 พืน้ที่ และพืน้ที่ (Antenna 
Slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตัง้บนดาดฟา้จ านวน 1,816 พืน้ท่ี 

 

สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม ครัง้ที่ 2 ฉบบัลงนาม
อาจแตกตา่งไปจากสรุปข้อก าหนดและเง่ือนไขหลกันี ้แตจ่ะไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญั
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5 สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลัก ครัง้ที่ 2 ระหว่าง TUC TICC 

และกองทุน (“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC ครัง้ที่ 2”) 

คู่สัญญา ..................................  

 

• TICC และ TUC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการ และ 

• กองทนุ ในฐานะผู้ให้เช่า  

วันมีผลใช้บังคับของข้อสัญญาที่
แก้ไขและแทนที่ .....................  

• ข้อสัญญาที่เ ก่ียวข้องกับ FOC ที่ RMV TUC และ TICC จะขาย
ให้แก่กองทุน ภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 (“FOC ที่ลงทุน
เพิ่ มเติม ครั้งที่  4”) ของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั FOC ครัง้ที่ 2 มีผลบงัคบัใช้เมื่อ
การซือ้ขาย FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 เสร็จสิน้ ("วันมีผลใช้
บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4")  

ทรัพย์สินที่เช่า ........................  • ทรัพย์สินที่ TICC และ TUC เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการอยู่
ภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จดัการหลกั FOC ครัง้ที่ 2 ประกอบด้วย  

(ก) ทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมเบือ้งต้น 

TICC 

(i) ระบบ FOC หลกัในเขตต่างจงัหวดัความยาว 5,112 
กิโลเมตร โดยที่ในแต่ละปี TICC เช่า ด าเนินการและ
บริหารจดัการระบบ FOC หลกั ไม่น้อยกว่าที่ก าหนด
ในตารางแนบท้ายสรุปข้อก าหนดและเง่ือนไขหลกั
ของสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ 
และบริหารจดัการหลกั FOC ครัง้ที่ 2 

(ii) อปุกรณ์ระบบสื่อสญัญาณที่เก่ียวข้องกบัระบบ FOC 
หลกั   

(iii) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็น
อุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive (ส าหรับการ
ใช้แต่เพียงผู้ เดียวของ TICC เว้นแต่ TICC ตกลงเป็น
อยา่งอื่นหลงัปี พ.ศ. 2561) และ 

(iv) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็น
อปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active (ส าหรับการใช้
แตเ่พียงผู้ เดียวของ TICC) 

(ข) ทรัพย์สนิจากสว่นหนึง่ของ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  

TUC 
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(i) ร้อยละ 80 ของ FOC ของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่  2 ซึ่ ง เ ป็น FOC ส าหรับใ ช้ในธุ ร กิจให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตพื น้ที่ต่างจังหวัด ซึ่ งมี
ระยะทางประมาณ 1,113 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
62,594 คอร์กิโลเมตร) 

(ii) ร้อยละ 80 ของ FOC หลกัของ ทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเตมิ 
ครัง้ที่ 2 ซึง่คือ FOC หลกัส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ
โ ท ร ศัพ ท์ เ ค ลื่ อ น ที่ แ ล ะ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีระยะทาง
ประมาณ 542 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,147 
คอร์กิโลเมตร) 

(ค) ทรัพย์สนิจากสว่นหนึง่ของ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3  

TICC 

(i) ร้อยละ 80 ของ FOC ที่รองรับระบบ FTTx ที่ทรูมฟูจะ
ขายให้แก่กองทุนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 
ซึ่งคือ FOC ที่รองรับระบบ FTTx ส าหรับใช้ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตใน
เขตต่างจังหวัด ซึ่ งมี ระยะทางประมาณ 5,933 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) 
(“FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3”) 

TUC 

(i) ร้อยละ 80 ของ FOC ที่ TUC จะขาย ให้แก่กองทุน
ภายใต้การลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ซึง่คือ FOC ส าหรับ
ใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพืน้ที่
ต่างจงัหวดั ซึ่งมีระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร) (“FOC ของ 
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3”) 

(ii) ร้อยละ 80 ของ FOC หลักที่ทรูมูฟจะขายให้แก่
กองทนุภายใต้การลงทนุเพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 3 ซึง่คือ FOC 
หลกัที่รองรับระบบ FTTx ส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ
โ ท ร ศัพ ท์ เ ค ลื่ อ น ที่ แ ล ะ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีระยะทาง
ประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 
คอร์กิโลเมตร) (“FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3”) 
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(ง) ทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 - 
หากการโอนขาย FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 ที่เก่ียวข้อง 
เสร็จสมบรูณ์ 

TUC 

(i) ร้อยละ 80 ของ FOC ที่ TUC จะขายให้แก่กองทุน
ภายใต้การลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 ซึง่คือ FOC ส าหรับ
ใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพืน้ที่
ต่างจงัหวดั ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร) (“FOC ของ 
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4”) 

TICC 

(i) ร้อยละ 80 ของความจุ FOC ที่รองรับระบบ FTTx ที่ 
RMVจะขายให้แก่กองทุนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม 
ค รั ้งที่  4 ซึ่ งคื อ  (ก )  FOC ซึ่ ง ปัจจุบันใ ช้ รอง รับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซึง่มีระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 40,823 คอร์กิโลเมตร) และ (ข) FOC 
ที่รองรับระบบ FTTx ส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต
ต่างจังหวัด ซึ่งมีระยะทางประมาณ 617 กิโลเมตร 
(ห รือประมาณ 37,505 คอ ร์ กิ โล เมตร)  ( “FOC 
รองรับระบบ FTTx ของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 4”) 

(ii) ร้อยละ 80 ของความจุ FOC ที่รองรับระบบ FTTx ที่ 
TICC จะขายให้แก่กองทนุภายใต้การลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 4 ซึ่งคือ FOC ซึ่งปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยี
ระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึ่งมีระยะทางประมาณ 2,797 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร)  ( “FOC 
รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 4”) 

(ทรัพย์สินตามที่ระบุใน (ก) (ข) (ค) และ (ง) ข้างต้น รวมเรียกว่า 
“ทรัพย์สินที่เช่า”) 
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• ทรัพย์สิน FOC ที่โอนมายังกองทุนที่เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่2 FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 และ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
4 ซึ่งกองทุนสามารถให้ TUC TICC หรือผู้ เช่าและบริหารจัดการ
ดัง้เดิมอื่น ๆ เช่าได้ ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครัง้ที่  2 รวมเรียกว่า 
“ทรัพย์สินของกองทุน” 

อัตราค่าเช่า .............................  อตัราคา่เช่า ส าหรับทรัพย์สนิท่ีเช่า คือ 

• ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น 

(ก) ระบบ FOC หลกั: 350 บาท ต่อเดือน ต่อคอร์กิโลเมตรโดย
อัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปีส าหรับ FOC จะ
ค านวณจากอตัราที่ระบดุ้านบนหกัด้วยสว่นลด ที่อตัรา 186 
ล้านบาทตอ่ปี  

(ข) อุปกรณ์ระบบสื่อสญัญาณที่เก่ียวข้องกับระบบ FOC หลกั: 
38 ล้านบาทต่อปี: ค่าเช่าส าหรับปี พ.ศ. 2562 ถึงปี พ.ศ. 
2564  35.34 ล้านบาทต่อปี (ซึ่งค านวณโดยหักส่วนลด
จ านวนร้อยละ 7 แล้ว)  

(ค) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Passive:  

(i) ส าหรับปี พ.ศ. 2560: 832.13 ล้านบาทตอ่ปี 

(ii) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป: ค่าเช่ารายปีของปี
ก่อนหน้า บวกด้วยการปรับอัตราเพิ่มขึน้รายปี 
(annual escalation) (อ้างอิงกับดัชนีราคาผู้บริโภค 
หรือ CPI) 

(ทัง้นี ้อยู่ภายใต้การปรับเปลี่ยนอตัราในอนาคตซึ่งจะมีการ
ตกลงกนั ในกรณีที่ TICC ตกลงสละสิทธิในการใช้แตเ่พียงผู้
เดียวของตน หลงัจากปี พ.ศ. 2561)  

(ง) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Active:  

(i) ส าหรับปี พ.ศ. 2560: 333.48 ล้านบาท ตอ่ปี 

(ii) ส าหรับปี พ.ศ. 2561: 333.48 ล้านบาทต่อปี บวก
ด้วยการปรับอตัราเพิ่มขึน้รายปี (annual escalation) 
(อ้างอิงกบัดชันีราคาผู้บริโภค หรือ CPI)   
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(iii) ส าหรับปี พ.ศ. 2562 (ตัง้แต่วนัมีผลใช้บงัคบัของการ
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3): ค่าเช่ารายปีของปี พ.ศ. 
2561 (หกัออกร้อยละ 7 เนื่องจากการหมดอายุการ
เช่าของอุปกรณ์ Wifi และ DSLAM) บวกด้วยการ
ปรับอตัราเพิ่มขึน้รายปี (annual escalation) (อ้างอิง
กบัดชันีราคาผู้บริโภค หรือ CPI) และ  

(iv) ส าหรับปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564: คา่เช่ารายปีของ
ปีก่อนหน้า บวกด้วยการปรับอัตราเพิ่มขึน้รายปี 
(annual escalation) (อ้างอิงกับดัชนีราคาผู้บริโภค 
หรือ CPI)  

• ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหน่ึงของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 

(ก) FOC ของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2: 350 บาทต่อเดือน
ต่อคอร์กิโลเมตร โดยอตัราค่าเช่าสทุธิที่กองทนุจะได้รับตอ่ปี
ส าหรับ FOC จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วย
สว่นลด ที่อตัรา 12 ล้านบาทตอ่ปี 

(ข) FOC หลกัของ ทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2: 350 บาทตอ่
เดือนตอ่คอร์กิโลเมตร โดยอตัราคา่เช่าสทุธิที่กองทนุจะได้รับ
ตอ่ปีส าหรับ FOC จะค านวณจากอตัราที่ระบดุ้านบนหกัด้วย
สว่นลด ที่อตัรา 6 ล้านบาทตอ่ปี 

• ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหน่ึงของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 

(ก) FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3: 
350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่
กองทนุจะได้รับตอ่ปีส าหรับ FOC จะค านวณจากอตัราที่ระบุ
ด้านบนหกัด้วยสว่นลด ที่อตัรา 65 ล้านบาทตอ่ปี 

(ข) FOC ของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3: 350 บาทต่อเดือน
ต่อคอร์กิโลเมตร โดยอตัราค่าเช่าสทุธิที่กองทนุจะได้รับตอ่ปี
ส าหรับ FOC จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วย
สว่นลด ที่อตัรา 88 ล้านบาทตอ่ปี 

(ค) FOC หลกัของ ทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3: 350 บาทตอ่
เดือนตอ่คอร์กิโลเมตร โดยอตัราคา่เช่าสทุธิที่กองทุนจะได้รับ
ตอ่ปีส าหรับ FOC จะค านวณจากอตัราที่ระบดุ้านบนหกัด้วย
สว่นลด ที่อตัรา 6 ล้านบาทตอ่ปี 
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• ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหน่ึงของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 4 

(ก) FOC ของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4: 350 บาทต่อเดือน
ต่อคอร์กิโลเมตร โดยอตัราค่าเช่าสทุธิที่กองทนุจะได้รับตอ่ปี
ส าหรับ FOC จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วย
สว่นลด ที่อตัรา ประมาณ 20 ล้านบาทตอ่ปี 

(ข) FOC รองรับระบบ FTTx ของ RMV ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4: 
350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่
กองทนุจะได้รับตอ่ปีส าหรับ FOC จะค านวณจากอตัราที่ระบุ
ด้านบนหกัด้วยสว่นลด ที่อตัรา ประมาณ 10 ล้านบาทตอ่ปี 

(ค) FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4: 
350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่
กองทนุจะได้รับตอ่ปีส าหรับ FOC จะค านวณจากอตัราที่ระบุ
ด้านบนหกัด้วยสว่นลด ที่อตัรา ประมาณ 31 ล้านบาทตอ่ปี  

• การปรับเปลีย่นของอตัราคา่เช่า อยูภ่ายใต้เง่ือนไขด้านลา่งนี ้

(ก) การปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึน้รายปี (annual escalation) 
ส าหรับอตัราคา่เช่าระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ตา่งจงัหวดั 
(ส าหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active และอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Passive) ซึ่ ง เ ป็นส่วนหนึ่ งของ
ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น 

(i) ในอตัราร้อยละ 5 ตอ่ปี ในปี พ.ศ. 2558 และ 

(ii) ในอตัราเทา่กบัดชันีราคาผู้บริโภค (Consumer Price 
Index หรือ CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ 
ประเทศไทยส าหรับปีก่อนหน้า โดยเร่ิมคิดค านวณ
จากเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ทัง้นี ้อัตราดังกล่าว
ต้องไม่เกินร้อยละ 3.5 และในกรณีที่อตัราดชันีราคา
ผู้บริโภค (Consumer Price Index หรือ CPI) ติดลบ 
จะไมม่ีการปรับอตัราคา่เช่า 

(ข) ไม่มีการปรับอตัราคา่เช่าเพิ่มส าหรับการเช่า ด าเนินการและ
บริหารจดัการ FOC และอปุกรณ์ระบบสือ่สญัญาณ 

ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการ
และบริหารจัดการ ..................  

• ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการมีก าหนดอายุ
เป็นดงันี ้

(ก) ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น 
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(i) ส าหรับระบบ FOC หลกั และระบบบรอดแบนด์ใน
เขตพืน้ที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคม
ประเภท Passive จนถึง วันที่  15 กันยายน พ.ศ. 
2576 (“ระยะเวลาการเช่าระยะแรก ” ( Initial 
Term)) และ 

(ii) ส าหรับอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เ ก่ียวข้องกับ
ระบบ FOC หลกั และ ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ท่ี
ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท 
Active (ยก เ ว้ นอุปก ร ณ์  Wifi และ  DSLAM ซึ่ ง
ระยะเวลาการเช่าสิน้สดุเมื่อวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2561) จนถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

(ข) ทรัพย์สนิของกองทนุจากสว่นหนึง่ของ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 นบัแตว่นัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 FOC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 นบัแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และ 
FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 - หากการโอนขาย FOC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 เสร็จสมบูรณ์ นับตัง้แต่วันมีผลใช้
บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 จนถึง 15 กันยายน 
พ.ศ. 2576 

• การตอ่อายรุะยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการเป็นดงันี ้

(ก) ส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการระบบ FOC 
หลกั และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวดัซึ่ง เป็น
อปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน อย่าง
น้อยสองปีก่อนสิน้สดุระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและ
บริหารจดัการในขณะนัน้ (ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและ
บริหารจัดการช่วงแรก หรือระยะเวลาที่ถูกขยาย แล้วแต่
กรณี) TICC และ/หรือ ผู้ เช่าและบริหารจัดการดัง้เดิมอื่น ๆ 
จะแจ้งกองทนุหาก TICC และ/หรือ ผู้ เช่าและบริหารจดัการ
ดัง้เดิมอื่น  ๆ ต้องกาต่ออายุระยะเวลา และ/หรือขยาย
ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินที่
เก่ียวข้อง ส าหรับช่วงเวลาที่คู่สญัญาตกลงร่วมกัน และใน
อัตราตลาดที่จะตกลงร่วมกัน และอยู่ภายใต้การตกลง
ร่วมกันในเร่ืองส่วนลด แต่ทัง้นี ้ส่วนลดดงักล่าวต้องไม่น้อย
กว่าที่ TICC และ/หรือผู้ เช่าและบริหารจัดการดัง้เดิมอื่น  ๆ  
เคยได้รับ 

(ข) ส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการอปุกรณ์ระบบ
สื่อสญัญาณที่เก่ียวข้องกบัระบบ FOC หลกัและระบบบรอด



  เอกสารแนบ 7 

 

VII - 45 

แบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัดซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Active ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
จากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
เบือ้งต้น อย่างน้อยหนึ่งปีก่อนสิน้สดุระยะเวลาของการเช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการในขณะนัน้  TICC และ/หรือ ผู้
เช่าและบริหารจดัการดัง้เดิมอื่น ๆ จะแจ้งกองทนุหาก TICC 
และ/หรือผู้ เช่าและบริหารจัดการดัง้เดิมอื่น  ๆ ต้องการต่อ
อายรุะยะเวลา และ/หรือขยายระยะเวลาการเช่า ด าเนินการ
และบริหารจัดการทรัพย์สินที่เก่ียวข้อง ส าหรับช่วงเวลาที่
คู่สญัญาตกลงร่วมกนั และในอตัราตลาดที่จะตกลงร่วมกัน 
และอยู่ภายใต้การตกลงร่วมกันในเร่ืองส่วนลด แต่ทัง้นี  ้
สว่นลดดงักลา่วต้องไม่น้อยกว่าที่ TICC และ/หรือผู้ เช่าและ
บริหารจดัการดัง้เดิมอื่น ๆ เคยได้รับ 

(ค) ส าหรับทรัพย์สนิจากสว่นหนึง่ของ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 ทรัพย์สินจากสว่นหนึ่งของ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
3 และทรัพย์สินจากสว่นหนึง่ของ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 4 

(i) TICC และ/หรือ TUC และ/หรือ ผู้ เช่าและบริหาร
จดัการดัง้เดิมอืน่ ๆ  จะตอ่อายกุารเช่า ด าเนินการและ
บริหารจัดการ (ซึ่งจะสิน้สดุลงในวนัที่ 15 กันยายน 
พ.ศ. 2576 (“ระยะเวลาการเช่าระยะแรก” (Initial 
Term)) ส าหรับการเช่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
คอร์กิโลเมตรทัง้หมดของทรัพย์สินดังกล่าว เป็น
ระยะเวลา (ก) 10 ปี นบัจากวนัครบอายสุญัญาเช่า
ระยะแรก (Initial Term) หรือ (ข) ระยะเวลาที่เหลอือยู่
ของใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ TICC 
หรือบริษัทในกลุ่มทรูที่ให้บริการบรอดแบนด์ถืออยู่ 
แล้วแต่เวลาใดจะสัน้กว่า หากหลังจากครบอายุ
สญัญาเช่าระยะแรก (Initial Term) TICC หรือ บริษัท
ในกลุ่ มท รู ไ ด้ รั บ ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อให้บริการบรอดแบนด์จาก กสทช 
และเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ดงัตอ่ไปนีค้รบถ้วน 

- ร า ย ไ ด้ ร ว ม ทั ้ง ปี ข อ ง ก ลุ่ ม ท รู จ า ก ก า ร
ให้บริการบรอดแบนด์ ที่ ระบุในรายงาน
ป ร ะ จ า ปี  พ . ศ . 2575 ข อ ง ท รู  เ กิ น ก ว่ า 
16,546,000,000 บาท หรือ 
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- ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูในการ
ให้บริการบรอดแบนด์ ตามข้อมูลล่าสุดที่
ประกาศโดยหน่วยงานที่น่าเช่ือถือ มากกว่า
ร้อยละ 33 

ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขอย่างเดียวกนั ยกเว้น 
อตัราค่าเช่ารายเดือนท่ีใช้บงัคบั (ซึ่งต้องไมน้่อยกวา่ 
350 บาท ตอ่คอร์กิโลเมตร) ตามที่คูส่ญัญาได้ตกลง
ร่วมกนั เว้นแตคู่ส่ญัญาตกลงไว้เป็นอยา่งอื่น 

ผู้เช่าและบริหารจัดการเพิ่มเติม  • กองทุนมีสิทธิให้เช่าแก่บุคคลใด  ๆ  และให้บุคคลใด ๆ ด าเนินการ
และบริหารจดัการระบบ FOC หลกั และ อปุกรณ์ระบบสือ่สญัญาณ 
ที่ไม่ได้ถูกเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการโดย TICC และ/หรือ 
TUC ภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และ
บริหารจดัการหลกั FOC ครัง้ที่ 2 ให้แก่บคุคลใด ๆ ทัง้นี ้อยู่ภายใต้
สทิธิของ TICC และ TUC ตามที่ระบดุ้านลา่งนี ้

(ก) หากกองทุนประสงค์จะให้เช่าแก่ผู้ เช่าและบริหารจัดการที่
เป็นบุคคลภายนอกและให้ผู้ เช่าและบริหารจัดการที่เป็น
บุคคลภายนอกด า เนินการและบริหารจัดการ  ห รือ 
ด าเนินการเจรจาตกลงเร่ืองการเช่า การด าเนินการ และ
บริหารจัดการทรัพย์สินที่ ยัง ไม่ ไ ด้อยู่ภายใ ต้การเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการโดย TICC และ/หรือTUC 
ภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และ
บริหารจดัการหลกั FOC ครัง้ที่ 2 กองทนุต้องยื่นค าเสนอใน
การเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการดงักล่าวให้แก่ TICC 
และTUC ก่อน และ TICC และ/หรือTUC มีสิทธิตอบรับค า
เสนอในการเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการ โดยเง่ือนไขใน
การเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการที่ให้แก่ TICC และ/
หรือTUC นัน้ต้องไม่เป็นเง่ือนไขที่ด้อยกว่าที่เสนอให้แก่ผู้ เช่า
และบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก (รวมทัง้ หากผู้ เช่า
และบริหารจัดการที่เป็นบคุคลภายนอกมีสิทธิได้รับสว่นลด
ใด ๆ TICC และ/หรือTUC จะได้รับส่วนลดดังกล่าวด้วย
เช่นกนั)  

(ข) หากเมื่อใดก็ตามกองทนุได้เข้าท าสญัญากบัผู้ เช่าและบริหาร
จดัการที่เป็นบคุคลภายนอก เพื่อเช่า ด าเนินการและบริหาร
จัดการทรัพย์สินประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินที่เช่าภายใต้
สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จดัการหลกั FOC ครัง้ที่ 2 และมีเง่ือนไขที่เป็นคณุมากกวา่ที่
ให้แก่ TICC และ TUC นัน้ TICC และ/หรือTUC มีสิทธิให้
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กองทุนด าเนินการแก้ไขสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครัง้ที่ 2 เพื่อให้ 
TICC และ TUC ได้รับเง่ือนไขที่เป็นคณุดงักลา่วนัน้ 

(ค) เว้นแตไ่ด้รับความยินยอมลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก 
TICC และ TUC กองทุนตกลงที่จะไม่ให้เช่าทรัพย์สินที่ยัง
ไม่ได้อยู่ภายใต้การเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการโดย 
TICC และ/หรือ TUC ซึง่คือ FOC แก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการ
ที่เป็นบุคคลภายนอก ในอตัราค่าเช่าที่ต ่ากว่าอัตราค่าเช่า
เพิ่มเติมซึ่งเท่ากับ 500 บาท ต่อคอร์กิโลเมตร ต่อเดือน 
(“อัตราค่าเช่าเพิ่มเติม”) ในกรณีที่อตัราคา่เช่าที่ให้เช่าแก่ผู้
เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกต ่ากว่าอตัราค่า
เช่าเพิ่มเติม TICC และ/หรือTUC แล้วแต่กรณี มีสิทธิได้รับ
สว่นลดส าหรับค่าเช่าตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่จะได้ตก
ลงร่วมกนั  

การบ ารุงรักษา การด าเนินการและ
บริหารจัดการ .........................  

• กองทุนไม่มีหน้าที่ ใด  ๆ ในการด าเนินการและบริหารจัดการ
โครงข่ายหรือบริหารจดัการทรัพย์สิน ทัง้นี ้ TICC และ/หรือ TUC มี
หน้าที่ความรับผิดชอบ  (ไม่ว่าจะด าเนินการด้วยตนเอง หรือ ผ่าน
บคุคลอื่นใดที่ TICC และ/หรือ TUC แต่งตัง้) ในการบ ารุงรักษา การ
ด าเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินที่เช่า และ FOC ที่ยงัว่างอยู่ 
ให้เป็นไปตามระดบัมาตรฐานการบริการที่ระบุไว้ในสญัญาแก้ไข
และแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั FOC ครัง้
ที่ 2 และตามหลกัเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนด 

การใช้ทรัพย์สินที่เช่าและพืน้ที่  • TICC และ TUC ตกลงว่าจะใช้ ด าเนินการและบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่เช่าตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาแก้ไขและ
แทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั FOC ครัง้ที่ 2 
เง่ือนไขดงักล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง จะใช้มาตรการป้องกนัที่
เหมาะสมทัง้ปวงเพื่อหลกีเลีย่งการสร้างความเสยีหายแก่ทรัพย์สนิที่
เช่า จะไม่ใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจาก
กิจการโทรคมนาคม และ/หรือ กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ (หากได้รับการอนุญาตตามกฎหมายให้ด าเนินการได้) 
จะแจ้งให้กองทนุทราบในทนัทีท่ีท าได้หลงัจากรู้วา่เกิดเหตเุพลงิไหม้ 
น า้ทว่ม กรณีฉกุเฉิน หรืออบุตัิเหตใุด ๆ ท่ีกระทบตอ่ทรัพย์สนิท่ีเช่า 

สิทธิแห่งทาง ...........................  • กองทุนไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบใด ๆ เก่ียวกับการจัดหามาซึ่ง
สิทธิแห่งทางส าหรับทรัพย์สินของกองทุน ทัง้นี ้TICC และ TUC 
รับทราบและยืนยันว่าสิทธิแห่งทางที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินของ
กองทุนโดยนิติกรรมสญัญาที่ได้ให้สิทธิไว้ อยู่ในช่ือของ TICC หรือ 
TUC หรือช่ือของผู้ เช่าและบริหารจดัการดัง้เดิมอื่นใด (หากมี) ตลอด
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ระยะเวลาของการเช่า ตามสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC ครัง้ที่ 2 และเมื่อสิน้สุด
สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จัดการหลกั FOC ครัง้ที่ 2 TICC และ TUC จะด าเนินการให้มีสิทธิ
แห่งทางส าหรับทรัพย์สินของกองทุน ตราบใดที่ TICC TUC หรือ
บริษัทในกลุม่ทรูสามารถกระท าได้ตามกฎหมายและไม่มีผู้ เช่าราย
อื่นโดยเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขภายใต้สญัญาแก้ไขและ
แทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC ครัง้ที่ 
2  

• กองทนุตกลงที่จะเป็นผู้ รับผิดชอบในค่าสิทธิแห่งทางในจ านวนและ
วิธีการตามที่กองทุนและ TICC และ TUC ได้ตกลงกนัซึ่งในอนาคต
ค่าสิทธิแห่งทางดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยอ้างอิงจากค่า
สิทธิแห่งทางที่เรียกเก็บจาก TICC และ TUC ส าหรับทรัพย์สินของ
กองทนุโดยเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาแก้ไขและ
แทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC ครัง้ที่ 
2 

• TUC และ TICC ตกลงที่จะรับผิดชอบราคาและค่าใช้จ่ายในการ
ย้าย FOC ลงใต้ดิน อนัเก่ียวเนื่องกบั FOC จากทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  FOC 
ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 และ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4  (โดยที่ 
TUC จะต้องได้รับคา่ตอบแทนส าหรับการย้ายทรัพย์สินจากกองทนุ 
โดยเป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจัดการหลกัเสาโทรคมนาคม ครัง้ที่ 2) และ
ส าหรับสว่นต่างระหว่างคา่สิทธิแห่งทางที่เรียกเก็บจากการวางสาย
พาดผา่นเสาไฟฟา้และคา่สทิธิแหง่ทางของทอ่ใต้ดินส าหรับสว่นของ 
FOC ซึง่จะถกูย้ายลงใต้ดิน  

ข้อตกลงที่จะไม่แข่งขัน ..........  • เว้นแต่ได้รับการอนมุตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุก่อน TUC 
และ TICC จะไม่ด าเนินการ (และจะจัดการให้บริษัทในกลุ่มทรูไม่
ด าเนินการ) สร้าง FOC ใหม่ในเส้นทางเดียวกันกับ FOC ซึ่งเป็น
สว่นหนึง่ของทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น, FOC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 FOC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 หรือ FOC อื่น ๆ ซึง่ถกูขายให้แก่กองทนุ และ/
หรือถูกเช่าโดยบริษัทในกลุ่มทรู ณ วนัมีผลใช้บงัคบัของการลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 เมื่อมีการได้มาซึ่ง FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 
เกิดขึน้ โดยมีข้อยกเว้นตามกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) FOC ซึ่งกองทุนสามารถให้เช่าแก่บริษัทใด ๆ ในกลุ่มทรูมี
ปริมาณความจุในเชิงเทคนิคไม่เพียงพอตอ่ความต้องการใช้
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บริการของบริษัทในกลุ่มทรูที่เก่ียวข้องอย่างเต็มที่ โดยมี
เง่ือนไขว่าจะต้องมีหลกัฐานและค าอธิบายที่เพียงพอและ
เป็นเหตุเป็นผลที่เก่ียวกบัความจุในเชิงเทคนิคที่ไม่เพียงพอ
ดงักลา่วให้แก่กองทนุเพื่อเป็นข้อมลู หรือ 

(ข) กองทนุปฏิเสธที่จะให้เช่า FOC ที่มีอยู่แก่บริษัทใดในกลุม่ทรู 
หรือ 

(ค) คู่สัญญาไม่สามารถตกลงเง่ือนไขที่สมเหตุสมผลในเชิง
พาณิชย์ส าหรับการเช่า FOC ที่มีอยูไ่ด้ 

• ในแตล่ะกรณีที่ระบไุว้ข้างต้น บริษัทใด ๆ ในกลุม่ทรูอาจใช้ดลุยพินิจ
เป็นการสว่นตวัที่จะสร้าง FOC ในเส้นทางเดียวกนักบัทรัพย์สนิของ
กองทนุเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้บริการของบริษัทในกลุม่ 
ทรูที่เ ก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม มีเ ง่ือนไขด้วยว่า TUC หรือ TICC 
จะต้องแจ้งให้กองทุนทราบถึงเจตนาที่จะเช่า FOC ที่มีอยู่ก่อน 
(พร้อมทัง้รายละเอียดของความจุและความต้องการทางเทคนิคอื่น 
ๆ ตามที่บริษัทในกลุ่มทรูที่เก่ียวข้องต้องการ) โดยกองทุนจะตอบ
กลบั TUC หรือ TICC วา่จะให้เช่า FOC ที่มีอยูแ่ก่บริษัทในกลุม่ทรูที่
เก่ียวข้องตามความต้องการที่ได้รับแจ้งหรือไม่ พร้อมกับเง่ือนไขที่
สมเหตสุมผลในเชิงพาณิชย์อนัเก่ียวเนื่องกบัการเช่าให้แก่ TUC หรือ 
TICC ได้รับทราบ ภายในระยะเวลา 30 วนั นบัแตไ่ด้รับการแจ้งจาก 
TUC หรือ TICC  ในกรณีที่ FOC ที่มีอยู่ของกองทนุส าหรับเส้นทาง
ใด ๆ มีความจุไม่เพียงพอหรือไม่ตอบสนองต่อความต้องการทาง
เทคนิคในการใช้บริการของบริษัทในกลุม่ทรูที่เก่ียวข้องได้ไมว่า่ในแง่
ใด แล้วแต่กรณี TUC หรือ TICC จะเช่าหรือจะด าเนินการให้บริษัท
ในกลุ่มทรูที่เก่ียวข้องเช่า FOC ที่มีอยู่ของกองทุนจนครบร้อยละ 
100 ก่อน ภายใต้เง่ือนไขที่วา่ FOC ที่มีอยู่ของกองทนุสามารถใช้ใน
การด าเนินการของบริษัทในกลุ่มทรูนัน้ ๆ ได้อย่างเหมาะสม และ 
TUC หรือ TICC และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรูใด ๆ อาจเลือกที่จะ
ด าเนินการสร้าง FOC ใหม่เพิ่มขึน้ในเส้นทางเดียวกนักบั FOC ที่มี
อยูข่องกองทนุ ภายใต้เง่ือนไขที่ระบไุว้ด้านลา่งนี ้

• หาก (ก) กองทุนไม่ตอบกลบัหนงัสือของ TUC หรือ TICC ภายใน
ระยะเวลา 30 วนัที่ระบไุว้ก่อนหน้านี ้หรือ (ข) กองทนุแจ้งแก่ TUC 
หรือ TICC วา่กองทนุปฏิเสธที่จะให้เชา่ FOC ที่มีอยูข่องกองทนุ หรือ 
(ค) กองทนุเสนอเง่ือนไขการเช่า FOC ที่มีอยูข่องกองทนุให้แก่ TUC 
หรือ TICC พิจารณาแล้ว แต่ TUC หรือ TICC และ กองทุนไม่
สามารถตกลงเง่ือนไขที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ที่เก่ียวกบัการ
เช่า FOC ที่มีอยูข่องกองทนุดงักลา่วได้ ภายในระยะเวลา 30 วนั นบั
แต่วันที่กองทุนได้เสนอเง่ือนไขการเช่าให้ TUC หรือ TICC ได้
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พิจารณา บริษัทในกลุม่ทรูที่เก่ียวข้องจะมีสทิธิด าเนินการสร้าง FOC 
ใหม่เพิ่มขึน้ในเส้นทางเดียวกนักบั FOC ที่มีอยู่ของกองทนุได้  ทัง้นี ้
TUC หรือ TICC จะต้องแจ้งข้อมลูที่เก่ียวข้องกบั FOC ใหม่ที่บริษัท
ในกลุม่ทรูที่เก่ียวข้องด าเนินการสร้างให้กองทนุได้รับทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร โดยเร็วที่สดุเท่าที่จะสามารถกระท าได้ภายหลงัจาก
การด าเนินการสร้าง FOC ใหมเ่สร็จสมบรูณ์ 

• ข้อก าหนดที่เ ก่ียวกับข้อตกลงที่จะไม่แข่งขันนีจ้ะยังคงมีผลแม้
ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการภายใต้สญัญาแก้ไข
และแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั FOC ครัง้
ที่ 2 นีจ้ะสิน้สดุลง 

สิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusivity) ....  • ส าหรับทรัพย์สินที่มาจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคม TICC มีสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวในการเช่า ด าเนินการและ
บริหารจดัการระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจงัหวดัจากกองทนุ 
ภายหลงัจาก 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 TICC อาจตกลงสละสทิธิการ
ใช้แต่ผู้ เดียว ทัง้นี  ้ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ TICC ตกลง
ยินยอม  

ประกันภยั ...............................  • กองทุนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดให้มีและคงไว้ซึ่ง
ประกนัภยัประเภทความรับผิดต่อบคุคลภายนอกบนทรัพย์สนิท่ีเช่า 
รวมทัง้มีหน้าที่ต้องช าระเบีย้ประกนัภยั  

ความรับผิดชดใช้ ....................  • กองทุน และ TICC และ/หรือTUC ต่างตกลงที่จะรับผิดชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนและค่าเสียหายทัง้ปวงให้แก่อีกฝ่าย อนัเป็นผลมา
จากการผิดค ารับรอง ค ารับประกัน และข้อปฏิบัติของตนภายใต้
สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลกั FOC ครัง้ที่ 2 ทัง้นี ้โดยมีข้อยกเว้นต่าง ๆ ตามหลกัปฏิบตัิใน
อตุสาหกรรม 

การโอนสิทธิเรียกร้อง .............  • กองทนุ และ TICC และ/หรือ TUC ต่างสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ 
หน้าที่ของตนภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ 
และบริหารจัดการหลัก FOC ครัง้ที่ 2 ให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อ
ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญาอีกฝ่ายก่อน 
โดย TICC และ TUC อาจใช้หรือให้บริการที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิท่ี
เช่าภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และ
บริหารจดัการหลกั FOC ครัง้ที่ 2 แก่ลกูค้าของ TICC และ/หรือ TUC 
หรือการเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าให้แก่บคุคลอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ใน
สญัญา 

• กองทุนจะไม่ขาย โอนหรือจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เช่าแก่ผู้ ใด
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าจาก TICC 
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และTUC ก่อน (ทัง้นี ้การพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว จะ
เป็นไปอย่างสมเหตสุมผลและไม่ชักช้า) และกองทนุจะต้องจดัการ
ให้ผู้ที่ซือ้หรือรับโอนทรัพย์สินท่ีเช่าตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร (โดย
เป็นเง่ือนไขก่อนการขาย โอน หรือ จ าหน่ายจ่ายโอนดงักลา่ว) ที่จะ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาแก้ไขและแทนที่
สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั FOC ครัง้ที่ 2 และรับ
ไปซึง่สทิธิ ความรับผิดและหน้าที่ตา่ง ๆ ภายใต้สญัญาดงักลา่ว 

การยกระดับประสิทธิภาพ 
(Upgrades) ..............................  

• ในกรณีจ าเป็น หรือ สมควร ที่จะต้องมีการยกระดบัประสิทธิภาพ 
(upgrade) ทรัพย์สนิท่ีเช่าใด ๆ  หรือทรัพย์อื่นใดที่เก่ียวข้อง ที่กองทนุ
ได้รับจาก TICC และ/หรือ TUC หรือ ทรู หรือบริษัทยอ่ยของทรู และ
อยูภ่ายใต้การเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการภายใต้สญัญาแก้ไข
และแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั FOC ครัง้
ที่ 2 นัน้ TICC และ/หรือ TUC จะด าเนินการเพื่อให้มีการยกระดับ
ประสิทธิภาพ (upgrade) ดังกล่าวในทุกกรณี ด้วยค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง โดยที่การยกระดบัประสิทธิภาพ (upgrade) จะกลายเป็น
สินทรัพย์เพิ่มเติมของ TICC และ/หรือTUC ซึ่งหาก TICC และ/หรือ 
TUC ประสงค์จะขายให้แก่บคุคลใด TICC และ/หรือTUC ต้องยื่นค า
เสนอในการขายสนิทรัพย์ดงักลา่วแก่กองทนุก่อน 

การสิน้สุดของสัญญา .............  • คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกการเช่า ด าเนินการและบริหาร
จัดการได้ในหลายๆ กรณี เช่น กรณีที่คู่สญัญาอีกฝ่ายไม่สามารถ
ปฏิบัติตามหน้าที่ส าคัญของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่
สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกั FOC ครัง้ที่ 2 ซึ่ง
รวมถึง (ในกรณีของ TICC และ/หรือ TUC) การไม่สามารถช าระคา่
เช่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การล้มละลาย หรือกรณีที่การปฏิบตัิตาม
หน้าที่ส าคญัภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ 
และบริหารจดัการหลกั FOC ครัง้ที่ 2 ของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่
จะมีผลเป็นการกระท าที่ไมช่อบด้วยกฎหมาย 

• TUC หรือ TICC มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั FOC ครัง้ที่ 2 หากไม่มีบริษัทใน
กลุม่ทรูต้องการ หรือมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเช่าทรัพย์สินที่เช่าเพื่อ
วตัถปุระสงค์ในการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นผลมาจากการสิน้สดุหรือสิน้
อายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อใช้ในการ
ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมอนัเก่ียวเนื่องกบั FOC เป็นต้น 

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................  • สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลกั FOC ครัง้ที่ 2 อยูภ่ายใต้การบงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล .......................  • ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา ตัดสินคดี
ความ หรือด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ และระงบัข้อพิพาทที่อาจ
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เกิดขึน้จากหรือเก่ียวเนื่องกับสัญญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั FOC ครัง้ที่ 2 

 

ระบบ FOC หลักขัน้ต ่า ซึ่งเป็นทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น ที่ ผู้ เช่าจะเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการในแต่ละปี 

ปี 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

ประมาณการระบบ 
FOC หลกัขัน้ต ่า  
(ร้อยละของ
ระยะทางคอร์
กิโลเมตรทัง้หมด) 

60 60 61 62 63 65 66 67 68 69 69 70 71 72 

               

ปี 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 

ประมาณการระบบ 
FOC หลกัขัน้ต ่า  
(ร้อยละของ
ระยะทางคอร์
กิโลเมตรทัง้หมด) 

72 72 72 72 72 72 72 

 

สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC ครัง้ที่ 2 ฉบบัลงนามอาจแตกตา่ง
ไปจากสรุปข้อก าหนดและเง่ือนไขหลกันี ้แตจ่ะไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญั 

 


