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ร่างรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

ตารางที่ 1 ร่างรายละเอียดโครงการจัดการกองทนุรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิัล (“โครงการจัดการกองทนุ”) ที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อแกไ้ขเพิม่เติม
รายละเอียดและข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัหรือเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

 

โครงการจัดการกองทนุเดิม โครงการจัดการกองทนุที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

1 แก้ไขเพิ่มเติมค าจ ากัดความดังต่อไปนี้ ในหัวข้อ “ค าจ ากัดความ” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้ 

 ไม่มี FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 4.............. FOC ที่ TUC เป็นเจ้าของ อันประกอบไปด้วย FOC 
ระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก TUC  

 ไม่มี FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่  4.............. FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด รวม
ระยะทางประมาณ 2,797 กิโลเมตร (หรือประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก TICC 

 ไม่มี FOC รองรับระบบ FTTx ของเรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 4.............. FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 40,823 คอร์
กิโลเมตร) และประมาณ 617 กิโลเมตร (หรือประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร) ตามล าดับ ที่จะซื้อจากเรียลมูฟ 

 ไม่มี FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 4.............. FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 FOC รองรับระบบ FTTx 
ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของเรียลมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

 การเสนอขาย.............. การออก และเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนใน
จ านวนไม่เกิน 4,300,000,000 หน่วยให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีชื่อ
ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน

การเสนอขาย..............การออก และเสนอขายหน่วยลงทุนเพ่ิมทุนในจ านวนไมเ่กนิ 4,300,000,000 หน่วยให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุน 



 เอกสารแนบ 8 

A38982405/0.8/31 May 2019 

 VIII - 2 
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ในกองทุน หรือให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนเดิมของกองทุน (Preferential Public Offering) และ/หรือ 
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดและ/หรือ ให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงการ
จั ดสรรแก่  ผู้ จองซื้ อพิ เศษ  และ /หรื อ  นักลงทุนสถาบันที่ เป็น 
Cornerstones Investors และ/หรือ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้น และ/หรือ 
ผู้ลงทุนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ 

หรือให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุน (Preferential Public 
Offering) และ/หรือ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดและ/หรือ ให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงการจัดสรรแก่ ผู้จองซื้อพิเศษ 
และ/หรือ นักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstones Investors และ/หรือ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้น และ/หรือ ผู้ลงทุน
อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ 

 การเสนอขายคร้ังแรก .............. การเสนอขายหน่วยลงทุนแก่
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก เริ่มตั้งแต่วันท่ี 9 ธันวาคม 2556 

การเสนอขายครั้งแรก..............การเสนอขายหน่วยลงทุนแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ซึง่เกดิขึ้นใน
ระยะเวลาระหวา่งเริ่มตัง้แตว่ันท่ี 9 ถึง 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 ไม่มี การเสนอขายส าหรับการเพิ่มทุนคร้ังแรก.............. การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพ่ิมทุนแก่ประชาชน
ทั่วไปและผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุน ซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาระหว่างวันที่ 2 
ถึง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 ไม่มี การเสนอขายส าหรับการเพิ่มทุนคร้ังที่ 2.............. การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพ่ิมทุนในจ านวนไม่
เกิน 1,050,000,000 หน่วยให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวัน
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุน 
ทั้งนี้ จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวท าให้หรืออาจส่งผลเป็นการกระท าการท่ี
ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศโดยกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ หรือจะเป็นผลให้บริษัท
จัดการต้องมีภาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย 

 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดการ..............  
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ที่ได้ท าขึ้นระหว่าง

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดการ.............. ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการ ที่ได้ท าขึ ้นระหว่างบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์ในนามของ ผู้ถือหน่วยลงทุน และก าหนด
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โครงการจัดการกองทนุเดิม โครงการจัดการกองทนุที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

บริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์ในนามของ ผู้ถือหน่วยลงทุน 
และก าหนดความสัมพันธ์ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบระหว่าง
บริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ความสัมพันธ์ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 เงินทุนจดทะเบียน.............. จ านวนทุนที่บริษัทจัดการระดมทุนได้
เพื่อการจัดตั้งกองทุน และน าไปจดทะเบียนเป็นกองทรัพย์สินไว้กับ
ส านักงาน ก.ล.ต. 

เงินทุนจดทะเบียน.............. จ านวนทุนที่บริษัทจัดการระดมทุนได้เพื่อการจัดตั้ง และ/หรือ การเพิ่มเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุน และน าไปจดทะเบียนเป็นกองทรัพย์สินไว้กับส านักงาน ก.ล.ต. 

 ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม .............. ทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  1 ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  

ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม.............. ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องตน้ ทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่4 

 ไม่มี ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4..............  

(ก) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจ านวน 788 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่
เกี่ยวข้อง ทีจ่ะซื้อจาก TUC 

(ข) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด  ระยะทาง
ประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก TUC 

(ค) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื้นท่ีต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 
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315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 40,823 คอร์กิโลเมตร) และประมาณ 617 กิโลเมตร (หรือประมาณ 37,505 
คอร์กิโลเมตร) ตามล าดับ ที่จะซื้อจาก เรียลมูฟ 

(ง) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 2,797 กิโลเมตร (หรือประมาณ 109,704 
คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก TICC 

 ที่ปรึกษาทางการเงิน.............. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ซึ่งบริษัทจัดการได้แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินส าหรับการเสนอ
ขายครั้งแรก และ การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1  ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3 

ที่ปรึกษาทางการเงิน.............. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทจัดการได้แต่งตั้งให้เป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินส าหรับการเสนอขายครั้งแรก การเสนอขายจากการเพิ่มทุนครั้งแรก การเสนอขายจากการเพิ่มทุนครัง้
ที่ 2 และ การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม  ครั้งที่ 1  ทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่
3 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่4 

 นิติบุคคลผู้โอน ..............  (ก) ทรู (ข) BFKT (ค) TICC (ง) AWC  
(จ) TUC และ (ฉ) ทรูมูฟ แล้วแต่กรณี 

นิติบุคคลผู้โอน.............. (ก) ทรู (ข) BFKT (ค) TICC (ง) AWC (จ) TUC และ (ฉ) ทรูมูฟ และ (ช) เรียลมูฟ 
แล้วแต่กรณี 

 ผู้สนับสนุน.............. ทรู และ/หรือนิติบุคคลผู้โอนอื่น และ/หรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันกับทรูหรือนิติบุคคลผู้โอนอื่น ที่จะท าการจองซื้อหน่วย
ลงทุนในการเสนอขาย 

ผู้สนับสนุน.............. ทร ูและ/หรือนิติบุคคลผู้โอนอื่น และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับทรูหรือนิติบุคคลผู้โอนอื่น ที่
จะท าการจองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 

 รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3..............รายงานการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 

รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม  
คร้ังที่ 43..............รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 43 จัดท าโดย[บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด  บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี่ จ ากัด เมื่อวันท่ี 
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ครั้งที่ 3 จัดท าโดยบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด เมื่อวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2560 และ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด เมื่อวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2560 (แล้วแต่กรณี) 

19 กันยายน30 เมษายน พ.ศ. 25620 และ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 19 กันยายน 
พ.ศ. 25620 (แล้วแต่กรณี) 

 วันที่การเสนอขายคร้ังแรกเสร็จสิ้น.............. วันที่มีการด าเนินการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายครั้งแรกเสร็จส้ิน ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 
19 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

วันที่การเสนอขายครั้งแรกเสร็จสิ้น.............. วันท่ีมีการด าเนินการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายครั้งแรก
เสร็จสิ้น ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 วันที่การเสนอขายเสร็จสิ้น.............. วันที่มีการด าเนินการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเสนอขายเสร็จสิ้น 

วันที่การเสนอขายจากการเพิ่มทุนคร้ังที่ 2 เสร็จสิ้น..............วันท่ีมีการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เสนอขายจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 เสร็จสิ้น 

 วันที่กองทุนลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่  3.............. วันที่ไม่ช้ากว่าวันท าการวันแรก 
ภายหลังจากวันที่กองทุนมีหนังสือยืนยันว่าเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดที่
ระบุไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ได้มีการด าเนินการให้
เสร็จส้ิน ซึ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (เว้นแต่เงื่อนไขบังคับก่อนซึ่งจะมีการด าเนินการให้
เสร็จสิ้นในวันที่กองทุนลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3) 

วันที่กองทุนลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 34..............วันที่ไม่
ช้ากว่าวันท าการวันแรก ภายหลังจากวันท่ีกองทุนมีหนังสือยืนยันว่าเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดที่ระบุไว้ในสัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ได้มีการด าเนินการให้เสร็จส้ิน ซึ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 (เว้นแต่เงื่อนไขบังคับก่อนซึ่งจะมีการด าเนินการให้เสร็จสิ้นในวันที่กองทุน
ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43) 

 ไม่มี สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก คร้ังที่ 2.............. 

(ก) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่ ครั้งที่  2 ที่จะเข้าท าระหว่าง TUC และกองทุน เกี่ยวกับสัญญาเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการหลักที่เกี่ยวกับการเช่าเสาโทรคมนาคม ลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ 
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(ข) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่ ครั้งที่ 2 ที่จะเข้าท าระหว่าง TICC TUC และกองทุน เกี่ยวกับสัญญาเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการหลักที่เกี่ยวกับการเช่า FOC อุปกรณ์ระบบส่งสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์
ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
.............. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญารักษาสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุน ลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างทรูและกองทุน 

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารักษาสัดส่วนการถือหนว่ยลงทุน.............. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมระหว่างทรูและ
กองทุน ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 ระหว่างทรูและกองทุน 

 ไม่มี สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนคร้ังที่ 2.............. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 ระหว่างทรูและกองทุน ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วย
ลงทุน 

 ไม่มี สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 3.............. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 
3 ที่จะเข้าท าระหว่างทรูและกองทุน เกี่ยวกับสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน 

 สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไข
และแทนที่..............  

(ก) สัญญาสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเดิม  

(ข) สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที ่1 

สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่..............  

(ก) สัญญาสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเดิม  

(ข) สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่1 

ในแต่ละกรณี ซึ่งได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่า/เช่าช่วง ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเป็นครั้ง
คราว 
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ในแต่ละกรณี ซึ่งได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่า /เช่าช่วง 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก 

 ไม่มี สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 4.............. สัญญาซื้อขายทรัพย์สินที่จะเข้าท า
ระหว่างกองทุนและ TICC เกี่ยวกับ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

 ไม่มี สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 4.............. สัญญาซื้อขายทรัพย์สินที่จะเข้าท า
ระหว่างกองทุนและ TUC เกี่ยวกับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และ FOC ของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

 ไม่มี สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 4.............. สัญญาซื้อขายทรัพย์สินที่จะเข้า
ท าระหว่างกองทุน เรียลมูฟ และ TUC เกี่ยวกับ FOC รองรับระบบ FTTx ของ เรียลมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

 สัญญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้.............. 

(ก) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้น 

(ข) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที ่1 

(ค) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที ่2 

สัญญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้.............. 

(ก) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้น 

(ข) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่1 

(ค) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2 

(ง) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 และ  

(จ) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 
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(ง) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ 
ครั้งที่ 3 และ  

(จ) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ 
ครั้งที่ 3 

(ฉ) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่4 

(ช) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่4 และ 

(ซ) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่4 

 ไม่มี เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 4..............เสาโทรคมนาคม ของ TUC อันประกอบไป
ด้วยเสาโทรคมนาคมจ านวน 788 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จะ
ซื้อจาก TUC 

 เอกสารธุรกรรม.............. 

(ก) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้น 

(ข) สัญญาเชา่ ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเดิม  

(ค) สัญญาบริการหลัก 

(ง) หนังสือข้อตกลงกระท าการ (Letter of Undertaking) ระหว่าง 
TUC BFKT และกองทุน และ 

(จ) สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน 

และเพื่อประโยชน์ของหัวข้อ “ค าจ ากัดความ” (เฉพาะย่อหน้าที่ 3 ของ
หัวข้อดังกล่าว) หัวข้อ 2.2.8 “การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุน” 

เอกสารธุรกรรม.............. 

(ก) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้น 

(ข) สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเดิม  

(ค) สัญญาบริการหลัก 

(ง) หนังสือข้อตกลงกระท าการ (Letter of Undertaking) ระหว่าง TUC BFKT และกองทุน และ 

(จ) สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน 

และเพื่อประโยชน์ของหัวข้อ “ค าจ ากัดความ” (เฉพาะย่อหน้าที่ 3 ของหัวข้อดังกล่าว) หัวข้อ 2.2.8 “การจ าหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุน” หัวข้อ 9.2.1 “สิทธิของบริษัทจัดการ” หัวข้อ 9.3.1 “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์” และ หัวข้อ 12.2.13 “ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน” ให้หมายความรวมถึง เอกสาร
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หัวข้อ 9.2.1 “สิทธิของบริษัทจัดการ” หัวข้อ 9.3.1 “สิทธิ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์” และ หัวข้อ 12.2.13 “ค่าใช้จา่ย
ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน” ให้หมายความรวมถึง เอกสารธุรกรรมส าหรับ
การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และ เอกสารธุรกรรมส าหรับการลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 และสัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่กองทุน
จะได้เข้าท าเกี่ยวกับการลงทุน ได้มาเพิ่มเติม จ าหน่ายไป และ/หรือ การ
จัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุน 

ธุรกรรมส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และ เอกสารธุรกรรมส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 
เอกสารธุรกรรมส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่4 และสัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่กองทุนจะได้เขา้ท าเกี่ยวกบัการ
ลงทุน ได้มาเพิ่มเติม จ าหน่ายไป และ/หรือ การจัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุน 

 ไม่มี เอกสารธุรกรรมส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4.............. 

(ก) [สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่4 

(ข) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่4 

(ค) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่4 

(ง) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนท่ีครั้งที่ 2 ระหว่าง TUC และกองทุน ลงวันที่ [●] พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับสัญญา
เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลักที่เกี่ยวกับการเช่าเสาโทรคมนาคม ลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

(จ) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่ครั้งที่ 2 ระหว่าง TICC TUC และกองทุน ลงวันที่ [●] พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับ
สัญญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลักที่เกี่ยวกับการเช่า  FOC อุปกรณ์ระบบส่งสัญญาณ และ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดลงวันท่ี 24  ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ 

(ฉ) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 3] 
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2 แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อดังต่อไปนี้ ในหัวข้อ 1 “ข้อมูลทั่วไป” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้ 

 1.5 ที่ปรึกษาทางการเงินส าหรับการเสนอขายคร้ังแรกและการ
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และ คร้ังที่ 3  

ชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู่ เลขที่  9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์ 0-2544-7097 

โทรสาร 0-2544-2185 

1.5 ที่ปรึกษาทางการเงินส าหรับการเสนอขายคร้ังแรกและการลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 และ 
ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 

ชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์ 0-2544-7097 

โทรสาร 0-2544-2185 

 1.7 จ านวนเงินทุนโครงการ 

จ านวนเงินทุน 58,080,000,000 บาท โดยเงินทุนของ
กองทุนหลังจากวันที่การเสนอขายเสร็จ
ส้ิน จะไม่เกิน 101,080,000,000 บาท 

 

1.7 จ านวนเงินทุนโครงการ 

จ านวนเงินทุน 58,080,000,000 96,379,430,540 บาท โดยเงินทุนของกองทุน
หลังจากวันที่การเสนอขายจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 เสร็จส้ิน จะ
ไม่เกิน 101,080,000,000 106,879,430,540 บาท 
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 1.8 มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท และราคาของหน่วยลงทุน 

และจ านวนหน่วยลงทุนขั้นต่ าในการจองซื้อ 

 
มู ลค่ าที่ ต ร า ไ ว้ ขอ ง
หน่วยลงทุน 

หน่วยละ 10.00 บาท 

จ านวนหน่วยลงทุน 5,808,000,000 หน่วย โดยจ านวนหน่วย
ลงทุนหลังจากวันที่การเสนอขายเสร็จ
ส้ินจะไม่เกิน 10,108,000,000 หน่วย 

ประเภทหน่วยลงทุน ระบุชื่อผู้ถือ 

ราคาเสนอขายหน่วย
ลงทุนในการเสนอขาย
ครั้งแรก 

หน่วยละ 10.00 บาท 

1.8 มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท และราคาของหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนขั้นต่ าในการ 
จองซื้อ 

 

มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน หน่วยละ 10.00 บาท 

จ านวนหน่วยลงทุน 5,808,000,0009,637,943,054 หน่วย โดยจ านวนหน่วยลงทุน
หลังจากวันท่ีการเสนอขายจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 เสร็จส้ิน จะไม่
เกิน 10,108,000,00010,687,943,054 หน่วย 

ประเภทหน่วยลงทุน ระบุชื่อผู้ถือ 

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการ
เสนอขายครั้งแรก 

หน่วยละ 10.00 บาท 

 1.10 ลักษณะของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 ตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทย นักลงทุนใดๆ 
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือบุคคลต่างชาติ อาจลงทุนในหน่วย
ลงทุนได้ และไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อย (หรือนักลงทุนที่มิใช่นัก
ลงทุนสถาบัน) หรือนักลงทุนสถาบัน แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.4 “ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน”  

1.10 ลักษณะของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 ตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทย นักลงทุนใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือบุคคล
ต่างชาติ อาจลงทุนในหน่วยลงทุนได้ และไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อย (หรือนักลงทุนที่มิใช่นักลงทุนสถาบัน) 
หรือนักลงทุนสถาบัน แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.4 “ข้อจ ากัดการ
ถือหน่วยลงทุน”  และกฎหมายที่จ ากัดความสามารถในการลงทุนในหน่วยลงทุนของบุคคลนั้น ๆ (หากมี) 
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และกฎหมายที่จ ากัดความสามารถในการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
บุคคลนั้น ๆ (หากมี) 

 ทั้งนี้ หน่วยลงทุนของกองทุนมิได้มีการจดทะเบียนและจะไม่มี
การจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือกฎหมายหลักทรัพย์
ในรัฐใด ๆ ของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ กองทุนมิได้จดและจะไม่มีการจด
ทะเบียนเป็นบริษัทจัดการการลงทุนตาม พ.ร.บ. บริษัทลงทุนของสหรัฐฯ 
และผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก พ.ร.บ. บริษัทลงทุนของสหรัฐฯ 
ดังกล่าว การเสนอขาย จ าหน่าย หรือส่งมอบหน่วยลงทุน ในสหรัฐอเมริกา 
หรือให้บุคคลผู้มีสัญชาติอเมริกัน หรือผู้มีภูมิล าเนาในสหรัฐอเมริกาหรือ
พลเมืองของสหรัฐอเมริกาไม่สามารถด าเนินการได้แต่อย่างใด เว้นแต่
ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ นอกจากนั้น การเสนอขาย หรือขายหน่วย
ลงทุนในสหรัฐอเมริกา หรือเพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชน์ของ “บุคคล
อเมริกัน” ตามที่นิยามไว้ในกฎ Regulation S ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของ
สหรัฐฯ ก็ไม่สามารถด าเนินการได้เว้นแต่การเสนอขายหรือขายหน่วยลงทุน
ให้แก่ (1) บุคคลซึ่งเป็นทั้ง “ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติ” ตามที่นิยามไว้ใน
กฎ 144 A ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ และ “ผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติ” 
ตามความหมายที่ก าหนดไว้ในมาตรา 2(เอ)(51) ของ พ.ร.บ. บริษัทลงทุน
ของสหรัฐฯ และ (2) บุคคลที่มิใช่คนสหรัฐอเมริกาโดยเป็นธุรกรรมนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอาศัยกฎ Regulation S ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์
ของสหรัฐฯ  

 ทั้งนี้ หน่วยลงทุนของกองทุนมิได้มีการจดทะเบียนและจะไม่มีการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของ
สหรัฐฯ หรือกฎหมายหลักทรัพย์ในรัฐใด ๆ ของสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายของประเทศใด ๆ นอกเหนือจากประเทศไทย 
นอกจากนี้ กองทุนมิได้จดและจะไม่มีการจดทะเบียนเป็นบริษัทจัดการการลงทุนตาม พ.ร.บ. บริษัทลงทุนของสหรัฐฯ 
หรือตามกฎหมายของประเทศใด ๆ นอกเหนือจากประเทศไทย และผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก พ.ร.บ. บริษัท
ลงทุนของสหรัฐฯ ดังกล่าว หรือกฎหมายของประเทศใด ๆ นอกเหนือจากประเทศไทย การเสนอขาย จ าหน่าย หรือส่ง
มอบหน่วยลงทุน ในสหรัฐอเมริกา หรือให้บุคคลผู้มีสัญชาติอเมริกัน หรือผู้มีภูมิล าเนาในสหรัฐอเมริกาหรือพลเมือง
ของสหรัฐอเมริกาไม่สามารถด าเนินการได้แต่อย่างใด เว้นแต่ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ นอกจากนั้น การเสนอขาย 
หรือขายหน่วยลงทุนในสหรัฐอเมริกา หรือเพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชน์ของ “บุคคลอเมริกัน” ตามที่นิยามไว้ในกฎ 
Regulation S ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ก็ไม่สามารถด าเนินการได้เว้นแต่การเสนอขายหรือขายหน่วยลงทุน
ให้แก่ (1) บุคคลซึ่งเป็นทั้ง “ผู้ซื้อสถาบนัที่มีคุณสมบัติ” ตามที่นิยามไว้ในกฎ 144 A ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ 
และ “ผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติ” ตามความหมายที่ก าหนดไว้ในมาตรา 2(เอ)(51) ของ พ.ร.บ. บริษัทลงทุนของสหรัฐฯ และ (2) 
บุคคลที่มิใช่คนสหรัฐอเมริกาโดยเป็นธุรกรรมนอกประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอาศัยกฎ Regulation S ของ พ.ร.บ. 
หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ นอกจากนี้ จะไม่มีการเสนอขาย จ าหน่าย หรือส่งมอบหน่วยลงทุน ในประเทศใดๆ นอกจาก
ประเทศไทย หากการเสนอขาย จ าหน่าย หรือส่งมอบหน่วยลงทุนนั้น ท าให้หรืออาจส่งผลเป็นการกระท าการที่ขัดต่อ
กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของประเทศนั้น ๆ โดยกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการมี
ภาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย 

 หน่วยลงทุนสามารถโอนได้ ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อข้อจ ากัดที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ  7.4 “ข้อจ ากัดการถือ
หน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และวิธีการโอนหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.2 “วิธีการโอนหน่วยลงทุน” และผู้
ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายจะต้องให้ หรือถือว่าได้ให้การยอมรับค ารับรอง และให้ความตกลงบางประการ 
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 หน่วยลงทุนสามารถโอนได้ ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อข้อจ ากัดที่
ก าหนดไว้ในหัวข้อ  7.4 “ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการโอนหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.2 “วิธีการโอนหน่วย
ลงทุน” และผู้ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายจะต้องให้ หรือถือว่าได้ให้การ
ยอมรับค ารับรอง และให้ความตกลงบางประการ 

 1.11 วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนและวันที่ได้รับ
อนุมัติให้เพิ่มทุน 

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน : วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

วันท่ีได้รับอนุมัติให้เพิ่มทุน : วันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2561 

1.11 วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนและวันที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มทุน 

วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน : วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556  

วันท่ีได้รับอนุมัติให้เพิ่มทุนครั้งแรก  : วันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2561 

วันท่ีได้รับอนุมัติให้เพิ่มทุนครั้งที่ 2  : วันท่ี [●] พ.ศ. 2562 

3 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.1 “ภาพรวมของกองทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้ 

 2.1 ภาพรวมของกองทุน  

 2.1.1 การลงทุนในปัจจุบัน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีการ
จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็น
ช่องทางให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนให้ได้มีโอกาสลงทุนในทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน โดยทรู ซึ่งเป็น
บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย เป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุน และถือหน่วยลงทุนจ านวน
ประมาณร้อยละ 28.11 ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ณ 

2.1 ภาพรวมของกองทุน  

 2.1.1 การลงทุนในปัจจุบัน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนเป็นการท่ัวไป
ซึ่งเป็นช่องทางให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนให้ได้มีโอกาสลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ของกองทุน โดยทรู ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนราย
ใหญ่ของกองทุน และถือหน่วยลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมจ านวนประมาณร้อยละ 28.1130.00 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนท้ังหมด ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์28 พฤษภาคม พ.ศ. 25621  ทั้งนี้ ในอนาคต กองทุน
อาจจะลงทุน หรือได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และ/หรือ ได้มาซึ่งสิทธิ
ในการรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว โดยอาจจะได้มาจากกลุ่มทรูและ/หรือจาก
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วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ในอนาคต กองทุนอาจจะ
ลงทุน หรือได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม และ/หรือ ได้มาซึ่งสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว โดยอาจจะได้มาจากกลุ่มท
รู และ /หรือจากบุคคลอื่ น  นอกจากนี้  บริษัทจัดการมี
วัตถุประสงค์จะบริหารกิจการของกองทุน โดยมีเป้าหมายหลัก
คือการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสามารถให้อัตรา
ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อสภาวะการแข่งขันในตลาดทุนแก่ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนในระยะยาว 

ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้  กองทุนมีการลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานแยกตามประเภทของ
ทรัพย์สินดังนี้ 

 (ก) เสาโทรคมนาคม 

 กองทุนเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้สุทธิที่เกิดจากกลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) ประเภทเสา
โทรคมนาคมจ านวน 12,682 เสา ประกอบด้วย เสาที่กองทุน
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จ านวน 6,350 เสา (ได้แก่ ทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมของทรูและเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) และเสาที่กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์
จากรายได้สุทธิจ านวน 6,332 เสา  (ได้แก่ เสาโทรคมนาคม
ของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC 

บุคคลอื่น นอกจากนี้ บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์จะบริหารกิจการของกองทุน โดยมีเป้าหมายหลักคือ
การสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสามารถให้อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อสภาวะการแข่งขันใน
ตลาดทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระยะยาว 

ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานแยกตาม
ประเภทของทรัพย์สินดังนี้  

  (ก) เสาโทรคมนาคม 

 กองทุนเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากกลุ่ม
ทรัพย์สิน (portfolio) ประเภทเสาโทรคมนาคมจ านวน 15,271 12,682 เสา ประกอบด้วย เสาที่
กองทุนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จ านวน 6,3508,939 เสา (ได้แก่ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู
และ เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3) และเสาที่กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจ านวน 
6,332 เสา  (ได้แก่ เสาโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2) 
รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จ านวน
หน่ึง ภายหลังจากวันครบก าหนดสัญญา HSPA 

  (ข) ใยแก้วน าแสง (FOC) และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ตา่งจังหวัด 

 กองทุนมีการลงทุนในใยแก้วน าแสงระยะทางรวมประมาณ 96,150 62,668 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 1,366,5822,774,958 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งรวมถึงทั้งอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณ
รวม 9,169 ลิงค์ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดจ านวน 1.2 ล้านพอร์ต
ครอบคลุม FOC 6,114 กิโลเมตร (หรือ 198,085 คอร์กิโลเมตร) โดยกองทุนมีการลงทุนในกลุ่ม
ทรัพย์สิน (portfolio) ประเภท FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ทั้งใน
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ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  2)  รวมทั้งกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์ สิน
โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC 
จ านวนหน่ึง ภายหลังจากวันครบก าหนดสัญญา HSPA 

 (ข) ใยแก้วน าแสง (FOC) และระบบบรอดแบนด์ใน
  เขตพื้นที่ต่างจังหวดั 

 กองทุนมีการลงทุนในใยแก้วน าแสงระยะทางรวม 
62,668 กิโลเมตร (หรือ 1,366,582 คอร์กิ โลเมตร)  รวมทั้ง
อุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณรวม 9,169 ลิงค์ และระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื้นท่ีต่างจังหวัดจ านวน 1.2 ล้านพอร์ตครอบคลุม 
FOC 6,114 กิโลเมตร (หรือ 198,085 คอร์กิโลเมตร) โดยกองทุน
มีการลงทุนในกลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) ประเภท FOC และ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่างจังหวัด ทั้งในรูปแบบของการ
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ การได้รับสิทธิการเช่าระยะยาว และการ
มีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ ทั้งนี้ สามารถแบ่ง
ตามประเภทการลงทุนได้ดังนี ้

 (1) การถือครองกรรมสิทธิ์ 

(1.1) กรรมสิทธิ์ ในระบบ FOC หลักและอุปกรณ์
ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้อง และระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่ งได้มาจาก 
TICC ซึ่งประกอบด้วย FOC ความยาว 5,112 
กิโลเมตร (หรือ 122,974 คอร์กิโลเมตร) และ
อุปกรณ์ ระบบ ส่ือ สัญญาณ DWDM และ

รูปแบบของการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ การได้รับสิทธิการเช่าระยะยาว และการมีสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้สุทธิ ทั้งนี ้สามารถแบ่งตามประเภทการลงทุนได้ดังนี้ 

  (1) การถือครองกรรมสิทธิ์ 

(1.1) กรรมสิทธิ์ในระบบ FOC หลักและอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้อง และระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื้นท่ีต่างจังหวัดซึ่งได้มาจาก TICC ซึ่งประกอบด้วย FOC ความยาว 5,112 
กิโลเมตร (หรือ 122,974 คอร์กิโลเมตร) และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณ DWDM และ
อุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณอื่น ซึ่งอยู่ใน 69 จังหวัดทั่วประเทศไทย ระบบบรอดแบนด์ใน
เขตพื้นที่ต่างจังหวัดประกอบด้วยโครงสร้างโทรคมนาคมประเภท Passive และโครงสร้าง
โทรคมนาคมประเภท Active หลายประการ รวมถึง อุปกรณ์ส่ือสัญญาณ อุปกรณ์ IP หลัก 
และสายน าสัญญาณเครือข่ายส่งตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง ( last mile) รวมทั้ง FOC สาย
ทองแดง (copper cable) และสายโคแอคเชียล (coaxial cable) ซึ่งสามารถรองรับ
ผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ได้จ านวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต  

(1.2) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 9,1301,113 กิโลเมตร (หรือประมาณ 314,60062,594 
คอร์กิโลเมตร) ที่ซื้อจาก TUC กล่าวคือ โดยรวมเรียกเป็น FOC ของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

(1.3) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และ
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 5421,088 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 235,018117,147  คอร์กิโลเมตร) ท่ีซื้อจาก ทรูมูฟ โดยรวม
เรียกเป็นกล่าวคือ FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC หลักของ 
ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
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อุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณอื่น ซึ่งอยู่ใน 69 
จังหวัดทั่วประเทศไทย ระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นที่ต่ างจั งหวัดประกอบด้วยโครงสร้าง
โทรคมนาคมประเภท Passive และโครงสร้าง
โทรคมนาคมประเภท Active หลายประการ 
รวมถึง อุปกรณ์ส่ือสัญญาณ อุปกรณ์ IP หลัก 
และสายน าสัญญาณเครือข่ายส่งตรงถึงผู้ใช้
ปลายทาง (last mile) รวมทั้ง FOC สายทองแดง 
(copper cable) และสายโคแอคเชียล (coaxial 
cable) ซึ่งสามารถรองรับผู้ใช้บริการบรอด
แบนด์ได้จ านวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต  

(1.2) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจ
ให้บริ การ โทรศัพท์ เค ล่ือนที่ ใน เขตพื้ นที่
ต่างจังหวัด ระยะทาง 1,113 กิโลเมตร (หรือ 
62,594 คอร์กิโลเมตร) ที่ซื้อจาก TUC โดยรวม
เรียกเป็น FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 

(1.3) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ใน
ธุ ร กิ จ ใ ห้ บ ริ ก า ร โ ท รศั พท์ เ ค ล่ื อนที่ แ ละ
อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุง เทพมหานครและ
ปริมณฑล ระยะทาง 542 กิ โลเมตร (หรือ 
117,147 คอร์กิ โลเมตร)  ที่ ซื้ อจาก ทรูมูฟ 

(1.4) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 
5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) กล่าวคือ FOC รองรับระบบ 
FTTx ของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

 (2) การได้รับสิทธิการเช่าระยะยาว  

(2.1) สิทธิการเช่ าระยะยาว ระยะเวลาการเช่ า  20 ปี  ใน FOC ของ AWC ที่ ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ซึ่งมีระยะทาง 7,981 กิโลเมตร (หรือ 303,453 คอร์กิโลเมตร) รวมทั้งสิทธิ
ในการซื้อ (call option) FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ดังกล่าว ภายหลังจาก
ครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ท้ังนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ
ดังกล่าวให้แก่ AWC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่ก าหนดไว้
ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โดยมีราคาในการใช้สิทธิ (Exercise 
Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 500 ล้านบาท 

(2.2) สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่าประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ 13,542670 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 700,000 80,014คอร์กิโลเมตร) ที่เช่าจาก TICC โดยรวมเรียกเป็นกล่าวคือ 
FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC รองรับระบบ 
FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดยกองทุนมีสิทธิในการซื้อ FOC ดังกล่าว (call 
option) เมื่อครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์
ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที ่3 โดยมี
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โดยรวมเรียกเป็น FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

 (2) การได้รับสิทธิการเช่าระยะยาว  

(2.1) สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า ร ะ ย ะ ย า ว  ร ะ ย ะ เ ว ล า
การเช่า 20 ปี  ใน FOC ของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ซึ่งมีระยะทาง 7,981 กิโลเมตร 
(หรือ 303,453 คอร์กิโลเมตร) รวมทั้งสิทธิใน
การซื้อ (call option) FOC ของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ดังกล่าว ภายหลังจากครบ
ก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุน
จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าว
ให้แก่ AWC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบก าหนดอายุ
การเช่าระยะยาวตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า 
FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โดยมี
ราคาในการใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื้อ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 500 ล้าน
บาท 

(2.2) สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า
ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยี ระบบ  FTTx ในธุ รกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทาง 

ราคาใช้ สิทธิ  (Exercise Price) รวมเพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์ สินดังกล่าวเท่ากับ 
2001,500 ล้านบาท  

 (3) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ 

(3.1) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สุทธิที่ เกิดจากการให้ เช่า  FOC (ซึ่ งรวมถึง 
FOC และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้อง) ของ BFKT ซึ่งรวมเรียกเป็น ระบบ FOC 
ของ BFKT รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว หากกองทุนใช้สิทธิในการซื้อ (call 
option) ภายหลังจากวันครบก าหนดสัญญา  HSPA โดยระบบ FOC ของ BFKT 
ประกอบด้วย FOC ระยะทาง 47,250 กิโลเมตร และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณรวม 
9,169 ลิงค์   

 ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ณ วันท่ีของเอกสารฉบับนี้ ซึ่ง
ประกอบด้วยทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3 

 โปรดพิจารณารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับตารางสรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมของกองทุน ในภาคผนวก ก ส่วนท่ี 1 

  

 2.1.2 การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 

 บริษัทจัดการจะด าเนินการให้กองทุนน าเงินที่ได้จากเสนอขายจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 เพียง
อย่างเดียว หรือร่วมกับเงินที่ได้จากการกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 3 ไปลงทุนในทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 โดยทรัพย์สินดังกล่าวจะประกอบด้วย (ก) 
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670 กิโลเมตร (หรือ 80,014  คอร์กิโลเมตร) ที่
เช่าจาก TICC โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับ
ระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
โดยกองทุนมีสิทธิในการซื้อ FOC ดังกล่าว (call 
option) เมื่อครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว 
ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะ
ใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อน
ครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่ก าหนด
ไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเตมิ 
ครั้ งที่  2 และครั้ งที่  3 โดยมี ราคาใช้ สิทธิ  
(Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ดังกล่าวเท่ากับ 200 ล้านบาท  

 (3) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ 

(3.1) สิ ท ธิ ใ น ก า ร รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ร า ย ไ ด้
สุทธิที่เกิดจากการให้เช่า FOC (ซึ่งรวมถึง FOC 
และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้อง) ของ 
BFKT ซึ่งรวมเรียกเป็น ระบบ FOC ของ BFKT 
รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว หาก
กองทุนใช้สิทธิในการซื้อ (call option) ภายหลัง
จากวันครบก าหนดสัญญา HSPA โดยระบบ 
FOC ของ BFKT ประกอบด้วย FOC ระยะทาง 

กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมส าหรับการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่จ านวนประมาณ 2,589 788 เสา 
และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นท่ีเกี่ยวข้อง ที่จะซื้อจาก TUC โดยรวมเรียกเป็น 
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 34 (ข) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจ
ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,0171,795 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 252,006107,694 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก TUC โดยรวมเรียกเป็น FOC ของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 43 (ค) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และ
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
117,871 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก ทรูมูฟ โดยรวมเรียกเป็น FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่  3 (ง) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 5,933315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 40,823 220,428 คอร์กิโลเมตร) 
และประมาณ 617 กิโลเมตร (หรือประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร) ตามล าดับ ที่จะซื้อจาก ทรูมูฟ 
เรียลมูฟ โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของเรียลทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 34 และ (งจ) 
กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและ 
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 2,797 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
109,704 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก TICC โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยี
ระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร) ที่จะเช่า
จาก TICC โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 รวมทั้งสิทธิ
ในการซื้อ (call option) FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกล่าว เมื่อครบก าหนดอายุการเช่า
ระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก ่TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อน
ครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
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47,250 กิ โล เมตร  และอุปกรณ์ ระบบ ส่ือ
สัญญาณรวม 9,169 ลิงค์   

 ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ของกองทุน ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

 

 โปรดพิจารณารายละเอียดเดิมที่เกี่ยวกับตารางสรุปทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนในภาคผนวก ก ส่วนท่ี 1 

 

 2.1.2 การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน 
  โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

 บริษัทจัดการจะด าเนินการให้กองทุนน าเงินที่ได้จาก
เสนอขายเพียงอย่างเดียว หรือร่วมกับเงินที่ได้จากการกู้ยืม
ตามสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 3 ไปลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดยทรัพย์สิน
ดังกล่าวจะประกอบด้วย (ก) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคม
ส าหรับการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่จ านวนประมาณ 2,589  
เสา ที่จะซื้อจาก TUC โดยรวมเรียกเป็น เสาโทรคมนาคมของ 
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 (ข) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งใน

และ 3  โดยมีราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้าน
บาท 
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ปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
252,006 คอร์กิโลเมตร) ท่ีจะซื้อจาก TUC โดยรวมเรียกเป็น 
FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (ค) กรรมสิทธิ์ใน 
FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
และอินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 
คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก ทรูมูฟ โดยรวมเรียกเป็น FOC หลัก
ของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (ง) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่ง
ในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อิน เทอร์ เน็ตในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
220,428 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก ทรูมูฟ  โดยรวมเรียกเป็น 
FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
และ (จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งใน
ปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อิน เทอร์ เน็ตในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร) ที่จะเช่าจาก 
TICC โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 รวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call option) 
FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกล่าว เมื่อครบ
ก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้ง
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ความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปี
ก่อนครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ 3  
โดยมีราคาใช้สิทธิ  (Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้านบาท 

4 แก้ไขเพิ่มเติมขอ้ 2.2 “นโยบายการลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุ ดังนี ้

 2.2 นโยบายการลงทุน 

2.2.1. นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน 

 ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนและ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
กองทุนลงทุนอยู่  โดยหลักผ่านทาง (ก) การให้ ผู้อื่นเช่า/เช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สิน โดยเป็นการให้ TUC และ TICC 
ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเป็นผู้เช่า/เช่าช่วง ด าเนินการและ
บริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าว และ (ข) การได้รับสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้สุทธิจากการให้เช่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ โปรดพิจารณา
รายละเอียดและรูปแบบของการจัดหาผลประโยชน์ของทรัพย์สินแต่ละ
ประเภทของกองทุนดังต่อไปนี้ 

 (ก) เสาโทรคมนาคม 

 ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ กองทุนเข้าท า สัญญา
เพื่อให้ได้รับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจากการให้

2.2 นโยบายการลงทุน 

2.2.1. นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน 

 ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนอยู่ โดยหลักผ่านทาง (ก) การให้ผู้อื่นเช่า/เช่าช่วง ด าเนินการและ
บริหารจัดการทรัพย์สิน โดยเป็นการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเป็นผู้เช่า/เช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าว และ (ข) การได้รับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจากการ
ให้เช่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดและรูปแบบของการจัดหาผลประโยชน์ของทรัพย์สินแต่ละ
ประเภทของกองทุนดังต่อไปนี้ 

 (ก) เสาโทรคมนาคม 

 ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ กองทุนเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิท่ี
เกิดจากเสาโทรคมนาคมทั้งหมดจ านวน 15,271 เสา โดยกองทุนได้เข้าท าสัญญาเพื่อให้ได้รับสิทธิใน
การรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมจ านวนรวมทั้งส้ิน 6,332 เสา และ
กองทุนยังได้น าเสาโทรคมนาคมที่กองทุนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมทั้งส้ิน 6,3508,939 เสา ออกจัดหา
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เช่าเสาโทรคมนาคมจ านวนรวมทั้งส้ิน 6,332 เสา และกองทุน
ยังได้น าเสาโทรคมนาคมที่กองทุนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม
ทั้งส้ิน 6,350 เสา ออกจัดหาผลประโยชน์ผ่านการให้ TUC 
และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจดัการหลักเชา่ ด าเนินการ
และบริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียดแยกตามวิธีการจัดหา
ผลประโยชน์ดังนี้ 

 (1) การให้ผู้อ่ืนเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ 
  ทรัพย์สิน 

 กองทุนได้น าเสาโทรคมนาคมที่กองทุนถือครอง
กรรมสิทธิ์ดังต่อไปนี้จ านวนรวมทั้งส้ิน 6,350 เสา ออกจัดหา
ผลประโยชน์ผ่านการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลักเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ  โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.3(ข)(1) “สัญญา
แก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหาร
จัดการหลัก ระหว่าง TUC และ กองทุน" และ "สัญญาแก้ไข
และแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม" ทั้งนี้ ตามสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่นั้น ผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลักมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานและการ
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การด าเนินงานและการบ ารุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้เช่า
และบริหารจัดการหลักจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม

ผลประโยชน์ผ่านการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเช่า ด าเนินการและ
บริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียดแยกตามวิธีการจัดหาผลประโยชน์ดังนี้ 

 (1) การให้ผู้อ่ืนเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สิน 

 กองทุนได้น าเสาโทรคมนาคมที่กองทุนถือครองกรรมสิทธิ์ดังต่อไปนี้จ านวนรวมทั้ง ส้ิน 
6,3508,939 เสา ออกจัดหาผลประโยชน์ผ่านการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการ
หลักเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.3(ข)(1) “สัญญา
แก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ระหว่าง TUC และ กองทุน" 
และ "สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม" ทั้งนี้ ตาม
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่นั้น ผู้เช่าและบริหารจัดการ
หลักมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ 

(1.1) ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู 

... 

(1.2) เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
 เพิ่มเติม ครั้งที ่3 รวมจ านวน 3502,939 เสา 

ตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 กองทุน
ได้ซื้อเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเช่าที่ดินรวมถึง
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มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ 

(1.1) ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู 

... 

(1.2) เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
 จ านวน 350 เสา 

ตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 กองทุนได้ซื้อเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ใน
ส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
เช่าที่ดินรวมถึงภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เกี่ยวข้องกับ
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
โดยช าระเป็นรายเดือนให้แก่ TUC (ตามวิธีการ
ค านวณที่ระบุในสัญญา) นอกเหนือจากนั้น กองทุน
ยังจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส าหรับกรมธรรม์
ประกันภัยต่าง ๆ ส าหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โดย TUC ในฐานะผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลัก ภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ 
และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ จะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับด าเนินงานและ

ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เกี่ยวข้องกับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดยช าระเป็นรายเดือนให้แก่ TUC (ตาม
วิธีการค านวณที่ระบุในสัญญา) นอกเหนือจากนั้น กองทุนยังจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่าย
ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ ส าหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดย TUC ในฐานะผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลัก ภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ 
จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับด าเนินงานและบ ารุงรักษาส าหรับเสาโทรคมนาคมของ 
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวข้อ 2.6.3(ข)(1) “สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า 
ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและ
แทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม")” 

ทั้งนี้ หากผู้เช่าและบริหารจัดการไม่สามารถเข้าถึง ด าเนินการ และ/หรือใช้เสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ไม่ว่าส่วนใดเนื่องมาจากประเด็นต่าง  ๆ  เกี่ยวกับสิทธิการเช่าหรือสิทธิในการ
ใช้หรือเข้าถึงที่ดินหรือทรัพย์สินซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมตั้งอยู่ (“ทรัพย์สินที่
ได้รับผลกระทบ”) ภายในห้าปีนับตั้งแต่สิทธิการเช่าหรือสิทธิในการใช้หรือเข้าถึงที่ดินหรือ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องได้เปล่ียนมาอยู่ในชื่อของกองทุน กองทุนจะมีสิทธิท่ีจะได้รับการเยียวยาใน
ลักษณะเดียวกันกับที่ก าหนดไว้ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้นตามที่
กล่าวข้างต้น 
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บ ารุงรักษาส าหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม 
ในหัวข้อ 2.6.3(ข)(1) “สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญา
เช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก 
ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนท่ี
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม")” 

ทั้ งนี้  หาก ผู้ เช่ าและบริหารจัดการไม่
สามารถ เข้ าถึ ง  ด า เนิ นการ  และ /หรื อ ใช้ เสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ไม่ว่า
ส่วนใดเนื่องมาจากประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิการ
เช่าหรือสิทธิในการใช้หรือเข้าถึงที่ดินหรือทรัพย์สินซึ่ง
ทรัพย์ สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมตั้ งอยู่  
(“ทรัพย์สินที่ ได้ รับผลกระทบ ”)  ภายในห้าปี
นับตั้งแต่สิทธิการเช่าที่เกี่ยวข้องได้เปล่ียนมาอยู่ในชือ่
ของกองทุน กองทุนจะมีสิทธิท่ีจะได้รับการเยียวยาใน
ลักษณะเดียวกันกับที่ก าหนดไว้ตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้นตามที่กล่าวข้างต้น 

 ... 

... 

 (ข) ใยแก้วน าแสง (FOC) และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 

 ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ กองทุนมีการลงทุนในใยแก้วน าแสงระยะทางรวมทั้งหมดประมาณ 
96,150 กิโลเมตร (หรือประมาณ 2,774,958 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณรวม 
9,169 ลิงค์ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดจ านวน 1.2 ล้านพอร์ตครอบคลุม FOC 6,114 
กิโลเมตร (หรือ 198,085 คอร์กิโลเมตร) โดยกองทุนได้เข้าท าสัญญาเพื่อให้ได้รับสิทธิในการรับประโยชน์
จากรายได้สุทธิจากการให้เช่า FOC รวมระยะทาง 47,250 กม. (680,400 คอร์กิโลเมตร) รวมทั้งอุปกรณ์
ระบบส่ือสัญญาณรวม 9,169 links ตามสัญญา HSPA และกองทุนยังได้น ากลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) 
ประเภท FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบันออกจัดหา
ผลประโยชน์ผ่านการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่า/เช่าช่วงและบริหารจัดการหลัก เช่า/เช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจัดการจ านวนรวมทั้งส้ินประมาณ 48,900 กิโลเมตร (ประมาณ 2,094,558 คอร์
กิโลเมตร) ดังมีรายละเอียดแยกตามวิธีการจัดหาผลประโยชน์ดังนี้ 

 (1) การให้ผู้อ่ืนเช่า/เช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สิน 

 กองทุนได้น า FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดดังต่อไปนี้ที่กองทุนถือครอง
กรรมสิทธิ์อยู่ในปัจจุบันออกจัดหาผลประโยชน์ผ่านการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่า/เช่าช่วงและ
บริหารจัดการหลักเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการจ านวนรวมทั้งส้ินประมาณ 48,900 กิโลเมตร 
(ประมาณ 2,094,558 คอร์กิโลเมตร) 

...  

(1.1) ระบบ FOC หลัก อันประกอบด้วย FOC ความยาว 5,112 กิโลเมตร (122,974 คอร์
กิโลเมตร)และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขต
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 (ข) ใยแก้วน าแสง (FOC) และระบบบรอดแบนด์ใน
  เขตพื้นที่ต่างจังหวัด 

 ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้  กองทุนเข้าท าสัญญา
เพื่อให้ได้รับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจากการให้
เช่า FOC รวมระยะทาง 47,250 กม. (680,400 คอร์กิโลเมตร) 
รวมทั้งอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณรวม 9,169 links ตาม
สัญญา HSPA และกองทุนยังได้น ากลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) 
ประเภท FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดที่
กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบันออกจัดหาผลประโยชน์ผ่านการให้ 
TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่า/เช่าช่วงและบริหารจัดการหลัก
เช่า/เช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการจ านวนรวมทั้งส้ิน 
48,900 กิโลเมตร (2,094,558 คอร์กิโลเมตร) ดังมีรายละเอียด
แยกตามวิธีการจัดหาผลประโยชน์ดังนี้ 

 (1) การให้ผู้อ่ืนเช่า/เช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ
  ทรัพย์สิน 

 กองทุนได้น า FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัดดังต่อไปนี้ท่ีกองทุนถือครองกรรมสิทธิ์อยู่ในปัจจบุนั
ออกจัดหาผลประโยชน์ผ่านการให ้TUC และ TICC ในฐานะผู้
เช่า/เช่าช่วงและบริหารจัดการหลักเช่า ด าเนินการและบริหาร
จัดการจ านวนรวมทั้งส้ิน 48,900 กิโลเมตร (2,094,558 คอร์
กิโลเมตร) 

พื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งสามารถรองรับผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ได้จ านวนประมาณ 1.2 
ล้านพอร์ต 

  ... 

  (1.2) FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

  ... 

  (1.3) FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 และ สัญญาเช่า 
FOC ระยะยาว ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 กองทุนได้มาซึ่ง (ก) กรรมสิทธิ์ใน FOC 
ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นท่ีต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 
1,113 กิโลเมตร (หรือประมาณ 62,594 คอร์กิโลเมตร) ที่ซื้อจาก TUC โดยรวมเรียกเป็น FOC 
ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (ข) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจ
ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทาง
ประมาณ 542 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,147 คอร์กิโลเมตร) ที่ซื้อจาก ทรูมูฟ โดยรวมเรียก
เป็น FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ (ค) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 
30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ 
670 กิโลเมตร (หรือประมาณ 80,014 คอร์กิโลเมตร) ที่เช่าจาก TICC โดยรวมเรียกเป็น FOC 
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... 

 (1.1) ระบบ FOC หลัก อันประกอบด้วย FOC 
ความยาว 5,112 กิโลเมตร (122,974 คอร์
กิโลเมตร)และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่
เกี่ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด ซึ่งสามารถรองรับผู้ใช้บริการบ
รอดแบนด์ได้จ านวนประมาณ 1.2 ล้าน
พอร์ต 

  ... 

  (1.2) FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

  ... 

  (1.3) FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

  ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ 
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ ทรูมูฟ ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 และ สัญญา
เช่า FOC ระยะยาว ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 
2 และ  ครั้ ง ที่  3 กองทุน ได้ มาซึ่ ง  ( ก ) 

รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โดยกองทุนมีสิทธิในการซื้อ FOC 
ดังกล่าว (call option) เมื่อครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความ
ประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 โดยมีราคา
ใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 200 ล้านบาท โดย
กองทุนได้น า FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 บางส่วนออกให้เช่า/เช่าช่วงแก่ TUC และ TICC 
ซึ่งภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ กองทุนจะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทาง (ตามวิธีการค านวณที่ระบุในสัญญา) 
และค่าใช้จ่ายส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ในขณะที่ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่า/เช่า
ช่วงและบริหารจัดการหลักจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับด าเนินงานและบ ารุงรักษา
ส าหรับ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวข้อ 2.3.2(ค) 
“ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด” และ หัวข้อ 2.6.3(ก) 
“สัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ
ครั้งที่ 3” 

  (1.4) FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 และ สัญญาเช่า 
FOC ระยะยาว ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 กองทุนได้มาซึ่ง (ก) กรรมสิทธิ์ใน FOC 
ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นท่ีต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 
8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร) ที่ซื้อจาก TUC โดยรวมเรียกเป็น FOC 
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กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจ
ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด ระยะทาง 1,113 กิโลเมตร (หรือ 
62,594 คอร์กิ โล เมตร)  ที่ ซื้ อจาก TUC 
โดยรวมเรียกเป็น FOC ของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่  2 (ข) กรรมสิทธิ์ใน FOC 
หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่และอินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทาง 
542 กิโลเมตร (หรือ 117,147 คอร์กิโลเมตร) 
ที่ซื้อจาก ทรูมูฟ โดยรวมเรียกเป็น FOC 
หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
และ (ค) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 
ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใชร้องรับเทคโนโลยี
ระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ใน เ ขต
กรุ ง เทพมหานครและปริมณฑล รวม
ระยะทาง 670 กิโลเมตร (หรือ 80,014 คอร์
กิโลเมตร) ที่เช่าจาก TICC โดยรวมเรียก
เป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โดยกองทุนมีสิทธิใน

ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (ข) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจ
ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทาง
ประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) ที่ซื้อจาก ทรูมูฟ โดยรวมเรียก
เป็น FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (ค) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้
รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตใน
เขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร์
กิโลเมตร) ที่ซื้อจาก ทรูมูฟ โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ (ง) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้
รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตใน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
619,986 คอร์กิโลเมตร) ที่เช่าจาก TICC โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 รวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call option) FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ 
FTTx ดังกล่าว เมื่อครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ กองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่
จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาว ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 โดยมีราคาใช้
สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้านบาท โดย
กองทุนได้น า FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 บางส่วนออกให้เช่าหรือเช่าช่วงแก่ TUC และ 
TICC ซึ่งภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่นั้น 
กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทาง (ตามวิธีการค านวณที่ระบุ
ในสัญญา) และค่าใช้จ่ายส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ ในขณะที่ TUC และ TICC ใน
ฐานะผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงและผู้บริหารจัดการหลักจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
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การซื้อ FOC ดังกล่าว (call option) เมื่อ
ครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดย
กองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้
สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อน
ครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 โดยมี
ร าคา ใช้ สิทธิ  (Exercise Price) เพื่ อซื้ อ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 200 
ล้านบาท โดยกองทุนได้น า FOC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 บางส่วนออกให้เช่า/เช่า
ช่วงแก่ TUC และ TICC ซึ่งภายใต้สัญญา
เช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้
มีการแก้ ไขและแทนที่  กองทุนจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิ
แห่งทาง (ตามวิธีการค านวณที่ระบุใน
สัญญา) และค่าใช้จ่ายส าหรับกรมธรรม์
ประกันภัยต่างๆ ในขณะที่ TUC และ TICC 
ในฐานะผู้เช่า/เช่าช่วงและบริหารจัดการ
หลักจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
ด าเนินงานและบ ารุงรักษาส าหรับ FOC ที่

ด าเนินงานและบ ารุงรักษาส าหรับ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติม ในหัวข้อ 2.3.2(ค) “ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่างจังหวัด” 
และ หัวข้อ 2.6.3(ก) “สัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3” 

 ... 
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ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  2 โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวข้อ 2.3.2(ค) 
“ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์
ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด” และ หัวข้อ 2.6.3(
ก )  “ สัญญาที่ ท า ให้ ได้มาซึ่ งทรัพย์ สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2” 

  ... 

 2.2.2 ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3 

 กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดยอาศัยเงินที่ได้จากการเสนอขายเพียงอย่าง
เดียว หรือร่วมกับ เงินที่ได้จากการกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 3 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.3 “ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ 
ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมและทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  

2.2.2 ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 34 

 กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 โดยอาศัยเงินท่ีได้
จากการเสนอขายจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 2เพียงอย่างเดียว หรือร่วมกับ เงินที่ได้จากการกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงิน 
ฉบับที่ 3 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.3 “ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมและทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 34  

 ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 42 และ ครั้งที่ 3 และสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ ทรูมูฟ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 42
และ ครั้งที่ 3 และ สัญญาเช่า FOC ระยะยาว ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 กองทุนจะได้มาซึ่งทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 34 ซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 43 จะประกอบไปด้วย (ก) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมส าหรับการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่
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 ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 และ ครั้งที่ 3 สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 และ สัญญาเช่า FOC ระยะยาว ท่ีลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 กองทุนจะได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จะประกอบไปด้วย (ก) กรรมสิทธิ์
ในเสาโทรคมนาคมจ านวนประมาณ 2,589 เสาที่จะซื้อจาก TUC 
โดยรวมเรียกเป็น เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
( ข )  ก ร รม สิท ธิ์ ใ น  FOC ซึ่ ง ใ นปั จ จุ บั น ใ ช้ ใ นธุ ร กิ จ ใ ห้ บ ริ ก า ร
โทรศัพท์เคล่ือนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,017 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก TUC 
โดยรวมเรียกเป็น FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ งที่  3 (ค) 
ก รรม สิทธิ์ ใ น  FOC หลัก  ซึ่ ง ในปั จจุ บั น ใช้ ในธุ รกิ จ ให้บริ ก า ร
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ระยะทางประมาณ 546 กิ โลเมตร (หรือประมาณ 117,871 คอร์
กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก ทรูมูฟ โดยรวมเรียกเป็น FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (ง) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) ท่ีจะซื้อจาก ทรูมูฟ  โดยรวม
เรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

จ านวนประมาณ 2,589788 และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นท่ีเกี่ยวข้อง เสาที่จะซื้อจาก 
TUC โดยรวมเรียกเป็น เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 (ข) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบนั
ใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,0171,795 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 252,006107,694 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก TUC โดยรวมเรียกเป็น FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 43 (ค) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) ที่จะ
ซื้อจาก ทรูมูฟ โดยรวมเรียกเป็น FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (ง) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งใน
ปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 5,933315 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 220,42840,823 คอร์กิโลเมตร) และประมาณ 617 กิโลเมตร (หรือประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร) 
ตามล าดับ ที่จะซื้อจาก เรียลมูฟทรูมูฟ โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูเรียลมูฟ ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 34 และ (จง) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 2,797 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก TICC โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ 
FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร) ที่จะเช่าจาก TICC โดยรวมเรียก
เป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 รวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call option) FOC ซึ่งใช้
รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกล่าว เมื่อครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความ
ประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่ก าหนดไว้ใน
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และ (จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบัน
ใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบ
รอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอร์
กิโลเมตร) ที่จะเช่าจาก TICC โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ 
FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 รวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call 
option) FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกล่าว เมื่อครบ
ก าหนดอายุการเชา่ระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจง้ความประสงค์
ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบก าหนดอายุการ
เช่าระยะยาวตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า  FOC ระยะยาว ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 โดยมีราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื่อ
ซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้านบาท 

 กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับ
สิทธิแห่งทาง (ตามวิธีการค านวณที่ระบุในสัญญา) และค่าใช้จ่าย
ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ ในขณะท่ี TUC และ TICC ในฐานะผู้
เช่าและบริหารจัดการหลัก ภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับด าเนินงานและบ ารุงรักษาส าหรับ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 
3 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวข้อ  2.3.2(ค) “ธุรกิจเคเบิล
ใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด” หัวข้อ 2.6.3(ข)

สัญญาเช่า FOC ระยะยาว ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3   โดยมีราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื้อ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้านบาท 

 กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีเกี่ยวกับสิทธิแห่งทาง (ตามวิธีการค านวณที่ระบุใน
สัญญา) และค่าใช้จ่ายส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ ในขณะที่ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลัก ภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ตามสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก ครั้งที่ 2 จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับด าเนินงาน
และบ ารุงรักษาส าหรับ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวข้อ 2.3.2(ค) 
“ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด” หัวข้อ 2.6.3(ข)(2) “สัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักระหว่าง TICC TUC และกองทุน (“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญา
เช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC”)” และ หัวข้อ 2.6.3(ข)(3) “สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง 
ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการ FOC ระหว่าง TICC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า
ช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC")” 2.6.4(ข)(2) “สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการและ
บริหารจัดการหลัก ครั้งที่ 2 ระหว่าง TUC TICC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ
และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2")” 

 ตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  2 และ ครั้งที่ 34 กองทุนจะซื้อเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเช่าที่ดิน
รวมถึงภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เกี่ยวข้องกับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 (ตามวิธีการ
ค านวณที่ระบุในสัญญา) โดยช าระเป็นรายเดือนให้แก่ TUC นอกเหนือจากนั้น กองทุนยังจะเป็นผู้รับผิดชอบใน
ค่าใช้จ่ายส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ ส าหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 โดย 
TUC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจดัการหลักตาม สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและ
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(2) “สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลักระหว่าง TICC TUC และกองทุน (“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญา
เช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC”)” และ หัวข้อ 2.6.3(ข)(3) 
“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการ บ ารุงรักษา และ
บริหารจัดการ FOC ระหว่าง TICC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและ
แทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC")” 

 ตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 
2 และ ครั้งที่ 3 กองทุนจะซื้อเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3 ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเช่าที่ดิน
รวมถึงภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เกี่ยวข้องกับเสาโทรคมนาคมของ TUC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (ตามวิธีการค านวณที่ระบุในสัญญา) โดยช าระ
เป็นรายเดือนให้แก่  TUC นอกเหนือจากนั้น  กอง ทุนยังจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ส าหรับเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดย TUC ในฐานะผู้
เช่าและบริหารจัดการหลักตาม สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับด าเนินงานและบ ารุงรักษาส าหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ 
2.6.3(ข)(1) “สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา 

แทนที่ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก ครั้งที่ 2 จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับด าเนินงานและบ ารุงรักษาส าหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ 2.6.3(ข)(1) “สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา 
และบริหารจัดการหลัก ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จัดการหลักเสาโทรคมนาคม")2.6.4(ข)(1) “สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหาร
จัดการหลัก ครั้งที่ 2 ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2")” 

 ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 กองทุนจะซื้อกรรมสิทธิ์ใน FOC 
ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด จาก เรียลมูฟ โดยเข้าท าสัญญากับ เรียลมูฟ ในฐานะ
ผู้ขาย และ TUC ในฐานะผู้ที่จะเข้ารับสิทธิและหน้าที่ของ เรียลมูฟ ในฐานะผู้ขายภายใต้สัญญาดังกล่าว เมื่อเกิด
เหตุการณ์ตามที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ TUC ตกลงจะเข้ารับสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ที่ เรียลมูฟ มีอยู่ต่อกองทุนภายใต้
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เมื่อการโอนกิจการทั้งหมดของ เรียลมูฟ ให้แก่ 
TUC เกิดขึ้นแล้วโดยเสร็จสมบูรณ์ โดย TUC ตกลงจะปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขาย ซึ่งยังคงมีอยู่ภายใต้สัญญาซื้อขาย
ทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ณ วันที่การโอนกิจการทั้งหมดของ เรียลมูฟ ให้แก่ TUC เสร็จ
สมบูรณ์แทนที่ เรียลมูฟ ทุกประการภายใต้หนังสือข้อตกลงร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโทรคมนาคม HSPA 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความส าเร็จของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA บางส่วน ซึ่งทรัพย์สิน
ดังกล่าวประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมของ BFKT ระบบ FOC ของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โดย
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และบริหารจัดการหลัก ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและ
แทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม")” 

 ภายใต้หนังสือข้อตกลงร่วมกันที่ เกี่ยวข้องกับทรัพย์ สิน
โทรคมนาคม HSPA ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความส าเร็จของธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
HSPA บางส่วน ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมของ 
BFKT ระบบ  FOC ของ  BFKT เ สา โทรคมนาคมของ  AWC เ สา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โดยกองทุนจะรับโอนทรัพย์สิน
ดังกล่าวจาก BFKT และ AWC ภายหลังจากข้อตกลงเกี่ยวกับการโอน
สิทธิรายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าวส้ินผลลงตามสัญญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่เกี่ยวข้องระหว่าง BFKT และ AWC ทั้งนี้ 
ระยะเวลาเช่าของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA ที่
เกี่ยวข้องจะส้ินสุดในวันที่ 15 กันยายน 2576 ซึ่งคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะ
ด าเนินการเจรจาและตกลงจ านวนทรัพย์สินที่จะเช่า ตลอดจนเงื่อนไข
และข้อก าหนดในการเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จ านวนเงินสุทธิท่ีเกิดขึ้นจาก
ทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าจ านวนที่กองทุนได้รับจาก BFKT 
และ AWC ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่เกี่ยวข้อง กับ
กองทุน ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าว โปรดพิจารณา

กองทุนจะรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวจาก BFKT และ AWC ภายหลังจากข้อตกลงเกี่ยวกับการโอนสิทธิรายได้ที่
เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าวส้ินผลลงตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่เกี่ยวข้องระหว่าง BFKT 
และ AWC ทั้งนี้ ระยะเวลาเช่าของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA ที่เกี่ยวข้องจะส้ินสุดในวันท่ี 15 
กันยายน 2576 ซึ่งคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะด าเนินการเจรจาและตกลงจ านวนทรัพย์สินที่จะเช่า ตลอดจนเงื่อนไข
และข้อก าหนดในการเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จ านวนเงินสุทธิที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่า
จ านวนที่กองทุนได้รับจาก BFKT และ AWC ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่เกี่ยวข้อง กับกองทุน 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวข้อ 2.6.3(ข)(4) “หนังสือ
ข้อตกลงร่วมกัน (Letter of Agreement) ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA ระหว่าง 
TUC TICC และกองทุน ("หนังสือข้อตกลงร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
HSPA")” 

 โดยก่อนการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 นั้น กองทุน
ได้จัดให้มีการสุ่มตรวจสอบทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 บางส่วน ทั้ง
ทางด้านเทคนิคและทางด้านกฎหมาย เช่น การวิเคราะห์ความแข็งแรงของเสาโทรคมนาคม ความสามารถในการ
ใช้งาน การวิเคราะห์การทับซ้อนกันของเสาโทรคมนาคม รวมถึงประเด็นทางกฎหมายต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในการเจรจาตกลงเพื่อก าหนดข้อตกลงต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องต่อไป โดย
ในส่วนของการวิเคราะห์การทับซ้อนนั้น หากพบว่ามีการทับซ้อนกันของเสาโทรคมนาคมก่อนการเข้าลงทุน 
กองทุนและคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะท าความตกลงกันเกี่ยวกับการด าเนินการที่จ าเป็นและเหมาะสมและก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินการดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้ ภายหลังจากที่กองทุนได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 แล้วนั้น กองทุนจะจัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สิน
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รายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวข้อ 2.6.3(ข)(4) “หนังสือข้อตกลงร่วมกัน 
(Letter of Agreement) ที่ เกี่ยวข้องกับทรัพย์ สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม HSPA ระหว่าง TUC TICC และกองทุน ("หนังสือข้อตกลง
ร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA")” 

 โดยก่อนการเข้าลงทุนในทรัพย์ สินโครงสร้า งพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 นั้น กองทุนได้จัดให้มีการสุ่ม
ตรวจสอบทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่  3 บางส่วนทั้งทางด้านเทคนิคและทางด้านกฎหมาย เช่น การ
วิเคราะห์ความแข็งแรงของเสาโทรคมนาคม ความสามารถในการใช้
งาน การวิเคราะห์การทับซ้อนกันของเสาโทรคมนาคม รวมถึงประเด็น
ทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการเจรจาตกลง
เพื่อก าหนดข้อตกลงต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับคู่ สัญญาที่
เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้  ภายหลังจากที่กองทุนได้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3 แล้วนั้น กองทุนจะจัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวทั้ง
ทางด้านเทคนิคและทางด้านกฎหมายอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยหาก
กองทุนพบประเด็นปัญหาใด ๆ กองทุนสามารถที่จะใช้สิทธิที่กองทุนมี
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาต่าง ๆที่เกี่ยวข้องได้ 

... 

ดังกล่าวทั้งทางด้านเทคนิคและทางด้านกฎหมายอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยหากกองทุนพบประเด็นปัญหาใด  ๆ 
กองทุนสามารถที่จะใช้สิทธิท่ีกองทุนมีตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

... 
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5 แก้ไขเพิ่มเติมตารางแสดงถึงทรัพย์สินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม และแผนภูมิแสดงโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบุคคลผู้โอน ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก และผู้ถือหน่ วยลงทุนรายอื่น หลังจากที่มีการ
ด าเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมที่ก าหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ในหัวข้อ 2.2.2 “ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้ 

 

โปรดพิจารณารายละเอยีดการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก ก ส่วนที่ 2 

6 แก้ไขเพิ่มเติมขอ้ 2.2.3 “การลงทุนในทรัพย์สินหลกั – ทรัพยส์ินทีก่องทนุลงทนุเพิ่มเติม” ของโครงการจดัการกองทุน ดังนี ้

 2.2.3 การลงทุนในทรัพย์สินหลัก - ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
เพิ่มเติม 

 นอกเหนือจากการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 บริษัทจัดการอาจจัดการให้กองทุนลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่นโดยการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ให้กระท าได้และเป็นไปตามโครงการ
จัดการกองทุน เช่น ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที ่3 

 นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจจัดการให้กองทุนลงทุนเพิ่มเติม
ในทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอื่น และ/หรือสิทธิใน

2.2.3 การลงทุนในทรัพย์สินหลัก - ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม 

 นอกเหนือจากการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 บริษัทจัดการอาจจัดการ
ให้กองทุนลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่นโดยการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่กฎหมาย
หลักทรัพย์ให้กระท าได้และเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน เช่น ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่43 

 นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจจัดการให้กองทุนลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมอื่น และ/หรือสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว  นอกเหนือจาก 
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ซึ่งการลงทุนเพิ่มเติมโดยกองทุนอาจรวมถึงการลงทุนใน ทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 และ การใช้สิทธิในการได้รับค าเสนอก่อน (right to 
receive first offers) ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เป็นต้น ท้ังนี้ ตามสัญญาโอนขาย
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การรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว นอกเหนือจาก 
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ซึ่งการลงทุนเพิ่มเติมโดย
กองทุนอาจรวมถึ ง การลงทุนใน ทรัพย์ สิน โครงสร้า งพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ การใช้สิทธิในการได้รับค า
เสนอก่อน (right to receive first offers) ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เป็นต้น ทั้งนี้ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ มีข้อก าหนดว่า ในกรณีที่กลุ่มทรูจะขายทรัพย์สินที่เป็น
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอื่น ๆ ของกลุ่มทรูและ/หรือรายได้ที่เกิด
จากทรัพย์สินดังกล่าวที่นอกเหนือจากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมเบื้องต้นให้แกบุ่คคลภายนอกกลุ่มทรู นิติบุคคลผู้โอนตกลง
ให้สิทธิกองทุนในการได้รับค าเสนอก่อนในการซื้อทรัพย์สินดังกล่าว 
และ/หรือรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว  ทั้งนี้  ทรัพย์สินที่เป็น
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอื่นดังกล่าวอาจมีทั้งส่วนที่เป็นทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นโครงการที่แล้วเสร็จและ/หรือทรัพย์สินซึ่งเป็นโครงการที่ไม่แล้ว
เสร็จ (แล้วแต่กรณี) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.1 
(ก) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้น” หัวข้อ 2.6.2(ก)
(1) “สัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  1” หัวข้อ 2.6.3(ก) “สัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2” และ 
หัวข้อ 2.6.4 “สาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ ได้มาซึ่ งทรัพย์ สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และสัญญา

ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ มีข้อก าหนดว่า ในกรณทีี่กลุ่มทรจูะขายทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอืน่ 
ๆ ของกลุ่มทรูและ/หรือรายได้ที่ เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวที่นอกเหนือจากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่
3 ให้แก่บุคคลภายนอกกลุ่มทรู นิติบุคคลผู้โอนตกลงให้สิทธิกองทุนในการได้รับค าเสนอก่อนในการซื้อทรัพย์สิน
ดังกล่าว และ/หรือรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอื่น
ดังกล่าวอาจมีทั้งส่วนที่เป็นทรัพย์สินซึ่งเป็นโครงการที่แล้วเสร็จและ/หรือทรัพย์สินซึ่งเป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ 
(แล้วแต่กรณี) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.1(ก) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
เบื้องต้น” หัวข้อ 2.6.2(ก)(1) “สัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1” หัวข้อ 2.6.3(ก) “สัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 
2 และครั้งที่ 3” และ หัวข้อ 2.6.4(ก) “สาระส าคัญของร่างสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 34 และร่างสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 34” 

 การลงทุนหรือการได้มาเพิ่มเติมใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานใด ๆ อันมีมูลค่าเกินกว่า 100 
ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้มาดังกล่าวจะต้องอยู่
ภายใต้ข้อก าหนดของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ
เช่นเดียวกันกับเมื่อกองทุนเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น (เช่น ข้อก าหนดการสอบ
ทานธุรกิจ (due diligence) การประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นต้น) และจะต้องได้รับมติอนุมัติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
โปรดพิจารณาข้อก าหนดเกี่ยวกับการของมติผู้ถือหน่วยลงทุนในหัวข้อ 8.3 “การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้
ถือหน่วยลงทุน” หรือต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เป็นการได้มาเพิ่มเติม



 เอกสารแนบ 8 

A38982405/0.8/31 May 2019 

 VIII - 37 

 

โครงการจัดการกองทนุเดิม โครงการจัดการกองทนุที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3” 

 การลงทุนหรือการได้มาเพิ่มเติมใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานใด ๆ อันมีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อย
ละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้มา
ดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ข้อก าหนดเช่นเดียวกันกับเมื่อกองทุนเข้า
ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น (เช่น ข้อ
ก าหนดการสอบทานธุรกิจ (due diligence) การประเมินค่าทรัพย์สิน 
เป็นต้น) และจะต้องได้รับมติอนุมัติของผู้ถือหน่วยลงทุน โปรดพิจารณา
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการของมติผู้ถือหน่วยลงทุนในหัวข้อ 8.3 “การ
ประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี)  

 เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนแล้วว่า กองทุน
ไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน ์โดยการค านวณมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่
ลงทุนหรือได้มาเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น ให้พิจารณาจากมูลค่าทุก
รายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 

ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่ได้รับยกเว้นภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. 
และ/หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ได้มีการระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนแล้วว่า กองทุนไม่ต้องขอมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยการค านวณมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานที่ลงทุนหรือได้มาเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น ให้พิจารณาจากมูลค่าการลงทุนทุกรายการภายในรอบ
ระยะเวลาหกเดือน 

 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีการลงทุนหรือได้มาเพิ่มเติม
โดยพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 

 อย่างไรก็ดี หากเป็นการได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า  100 ล้าน
บาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลาที่มีการได้มาดังกล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีเช่นนี้ไม่จ าต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 ในกรณีท่ีการลงทุนหรือได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน จ าเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติม
โดยการกู้ยืมและ/หรือการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน  กองทุนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเกี่ยวกับการกู้ยืมตามที่
ก าหนดไว้ในหัวข้อ 3“นโยบายการกู้ยืมเงิน” และ/หรือการเพิ่มทุน ตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 6.2 “การเพิ่มเงินทุน
จดทะเบียน” และการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน (หากต้องมี) 

 นอกจากนี้ ในกรณีที่การลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวกระท าโดยวิธีการในข้อ  (ก) หรือ (ข) ของนิยามค าว่า 
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับนิยามค าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน” ในหัวข้อ “ค าจ ากัดความ”) กองทุนจะต้องเข้าท าสัญญากับผู้ประกอบการบุคคลที่สามเพื่อให้เช่า หรือ
ให้ผู้ประกอบการบุคคลที่สามด าเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าว หรือเพื่อมอบหมายให้บุคคลดังกล่าว
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 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีการลงทุนหรือได้มาเพิ่มเติมโดยพิจารณาจากมูลค่าการ
ลงทุนภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 

 อย่างไรก็ดี หากเป็นการได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลาที่มีการได้มาดังกล่าว ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีเช่นนี้ไม่จ าต้องได้รับมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 ในกรณีที่การลงทุนหรือได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน จ าเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติมโดยการกู้ยืมและ/หรือ
การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน กองทุนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเกี่ยวกับ
การกู้ยืมตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 3 “นโยบายการกู้ยืมเงิน” และ/หรือ
การเพิ่มทุน ตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 6.2 “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน” 
และการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน (หากต้องมี) 

 นอกจากนี้ ในกรณีที่การลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวกระท าโดย
วิธีการในข้อ (ก) หรือ (ข) ของนิยามค าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน” (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับนิยามค าว่า “ทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ในหัวข้อ “ค าจ ากัดความ”) กองทุนจะต้องเขา้
ท า สัญญากับ ผู้ประกอบการบุคคลที่ สาม เพื่ อ ให้ เ ช่ า  หรื อ ให้
ผู้ประกอบการบุคคลที่สามด าเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าว 

ด าเนินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. ตามที่ได้ก าหนดไว้ในหัวข้อ  
“2.5 การบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของกองทุนรวมและการประกันรายได้” 
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หรือเพื่อมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวด าเนินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. ตามที่ได้ก าหนดไว้
ในหัวข้อ 2.5 “การบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของกองทุนรวมและ
การประกันรายได้” 

7 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.3 “ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื้นฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้  

 2.3.1 ความเป็นมา 

 กองทุนเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมรายแรก
และรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และผู้ให้บริการระบบโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่เป็นอิสระ กล่าวคือไม่ได้ประกอบธุรกิจให้บริการ
โทรคมนาคมเคล่ือนที่ด้วยตนเอง ซึ่งท าให้กองทุนมีความน่าสนใจมาก
ขึ้นส าหรับผู้ประกอบการบุคคลที่สามที่จะเช่าทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมจากกองทุน นอกจากนี้ บริษัทจัดการเชื่อว่า
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนเป็นหนึ่งในกลุ่ม
ทรัพย์สิน (portfolio) ชั้นน าและมีความหลากหลายของทรัพย์สินมาก
ที่สุดในประเทศไทยในเชิงของการมีส่วนได้เสียในกิจการประเภทเสา
โทรคมนาคมและประเภทของโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม กองทุน
เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีหน่วยลงทุนซื้อขายอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุน
ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ในขณะนี้ กองทุนมีสิทธิใน

2.3.1 ความเป็นมา 

กองทุนเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมรายแรกและรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และผู้
ให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่เป็นอิสระ กล่าวคือไม่ได้ประกอบธุรกิจให้บริการโทรคมนาคม
เคล่ือนที่ด้วยตนเอง ซึ่งท าให้กองทุนมีความน่าสนใจมากขึ้นส าหรับผู้ประกอบการบุคคลที่สามที่จะเช่าทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมจากกองทุน นอกจากนี้ บริษัทจั ดการเชื่อว่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมของกองทุนเป็นหนึ่งในกลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) ชั้นน าและมีความหลากหลายของทรัพย์สินมาก
ที่สุดในประเทศไทยในเชิงของการมีส่วนได้เสียในกิจการประเภทเสาโทรคมนาคมและประเภทของโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคม กองทุนเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีหน่วยลงทุนซื้อขายอยูใ่นตลาดหลักทรัพย์แหง่
ประเทศไทย และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ในขณะนี้ 
กองทุนมีสิทธิในการรับรายได้สุทธิจากเสาโทรคมนาคมจ านวน 12,682 เสา และภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2561 ภายหลังการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 กองทุนจะมีสิทธิใน
การรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจากเสาโทรคมนาคมจ านวน 15,271 เสา ที่กระจายตัวอยู่ใน 77 จังหวัดของ
ประเทศไทย โดยประมาณร้อยละ 16.5 ของเสาดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งมี
ประชากรหนาแน่น บริษัทจัดการเชื่อว่ากองทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมนี้จะท าให้กองทุนสามารถน าเสนอเสา
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การรับรายได้สุทธิจากเสาโทรคมนาคมจ านวน 12,682 เสา และภายใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ภายหลังการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 กองทุนจะมีสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้สุทธิจากเสาโทรคมนาคมจ านวน 15,271 เสา ที่
กระจายตัวอยู่ใน 77 จังหวัดของประเทศไทย โดยประมาณร้อยละ 16.5 
ของเสาดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งมี
ประชากรหนาแน่น บริษัทจัดการเชื่อว่ากองทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมนี้
จะท าให้กองทุนสามารถน าเสนอเสาโทรคมนาคมที่มีความครอบคลุม
ทั่วทั้งประเทศกว่าร้อยละ 98 ของประชากรในประเทศไทยแก่ผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลักของกองทุนได้ ทั้งนี้ เสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3 จะท าให้จ านวนเสาโทรคมนาคมที่แบ่งใช้ได้ของกองทุนเพิ่มขึ้น
อีกร้อยละ 41 จากที่มีอยู่ 6,350 เสา ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ เป็น
ประมาณ 8,939 เสา โดยทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของกองทุนใน
ปัจจุบันมีอัตราการใช้งานเฉล่ียจากกลุ่มทรูอยู่ที่ 2.51 พื้นที่ (slots) ต่อ
เสา เกิดเป็นรายได้เฉล่ียสุทธิ (หักค่าเช่าที่ดินและภาษีที่ดิน) ประมาณ 
17,000 บาท ต่อเสาต่อเดือน หลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 อัตราการใช้งานเฉล่ียจาก
กลุ่มทรูจะกลายเป็น 2.36 พื้นที่ (slots) ต่อเสา ซึ่งคาดการณ์ว่าจะก่อ
รายได้เฉล่ียสุทธิ (หักค่าเช่าที่ดินและภาษีที่ดิน) ประมาณ 21,000 บาท 
ต่อเสาต่อเดือนในปี พ.ศ. 2561 โดย FOC ของกองทุนในขณะนี้มีความ

โทรคมนาคมที่มีความครอบคลุมทั่วทั้งประเทศกว่าร้อยละ 98 ของประชากรในประเทศไทยแก่ผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลักของกองทุนได้ ทั้งนี้ เสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 จะท าให้จ านวนเสาโทรคมนาคมที่แบ่งใช้ได้ของกองทุนเพิ่มขึ้นอีก
ประมาณร้อยละ 41 8.8 จากที่มีอยู่ 8,9396,350 เสา ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ เป็นประมาณ 9,727 เสา 8,939 
เสา โดยทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของกองทุนในปัจจุบันมีอัตราการใช้งานเฉล่ียจากกลุ่มทรูอยู่ที่ 2.51 พื้นที่ 
(slots) ต่อเสา เกิดเป็นรายได้เฉล่ียสุทธิ (หักค่าเช่าที่ดินและภาษีที่ดิน) ประมาณ 17,000 บาท ต่อเสาต่อเดือน 
หลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเตมิ ครั้งที่ 43 อัตราการใช้งานเฉล่ียจาก
กลุ่มทรูจะกลายเป็น 2.36 พื้นที่ (slots) ต่อเสา ซึ่งคาดการณ์ว่าจะก่อรายได้เฉล่ียสุทธิ (หักค่าเช่าที่ดินและภาษี
ที่ดิน) ประมาณ 21,000 บาท ต่อเสาต่อเดือนในปี พ.ศ. 2561  โดย FOC ของกองทุนในขณะนี้มีความยาว
ประมาณ 62,66890,036 กิโลเมตร และเป็นที่คาดหมายว่าจะมีความยาวของ FOC เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 
90,03695,560 กิโลเมตร หลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 34 
ซึ่งระยะทางรวมที่เพิ่มขึ้นมาทั้งหมดประมาณ 27,3685,524 กิโลเมตรของ FOC และ FOC รองรับระบบ FTTx จะ
ท าให้การกระจายทรัพย์สินของกองทุนทั่วทุก 77 จังหวัดของประเทศไทยโดยรวมเพิ่มขึ้นอีก บริษัทจัดการเชื่อว่า 
FOC ที่จะได้มาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 จะท าให้
ความครอบคลุมของ FOC ของกองทุนทั่วประเทศในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสูงเพิ่มมากขึ้น โดย
มี FOC ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่ากับประมาณร้อยละ 44.549 ของ FOC ทั้งหมด ภายหลัง
จากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 

ทรูซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุน 
โดยถือหน่วยลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมจ านวนประมาณร้อยละ 28.1130.00 ของจ านวนหน่วยลงทุนท้ังหมด 
ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์28 พฤษภาคม พ.ศ. 25621 ในอนาคตกองทุนอาจจะลงทุน หรือได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สิน
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ยาวประมาณ 62,668 กิโลเมตร และเป็นที่คาดหมายว่าจะมีความยาว
ของ FOC เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 90,036 กิโลเมตร หลังจากการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ซึ่ง
ระยะทางรวมที่เพิ่มขึ้นมาทั้งหมดประมาณ 27,368 กิโลเมตรของ FOC 
และ FOC รองรับระบบ FTTx จะท าให้การกระจายทรัพย์สินของกองทนุ
ทั่วทุก 77 จังหวัดของประเทศไทยโดยรวมเพิ่มขึ้นอีก บริษัทจัดการเชื่อ
ว่า FOC ที่จะได้มาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จะท าให้ความครอบคลุมในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสูงขึ้น โดยมี FOC ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่ากับร้อยละ 49 ของ FOC ทั้งหมด 
ภายหลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

 ทรูซึ่งเป็นบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย เป็น
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุน โดยถือหน่วยลงทุนจ านวน
ประมาณร้อยละ 28.11 ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ณ วันที่ 15 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ในอนาคตกองทุนอาจจะลงทุน หรือได้มา
เพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และ/หรือ 
ได้มาซึ่งสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว 
โดยอาจจะได้มาจากกลุ่มทรูและบุคคลอื่น บริษัทจัดการมุ่งหมายที่จะ
เป็นผู้บริหารกิจการของกองทุนต่อไป โดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้าง

ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และ/หรือ ได้มาซึ่งสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สิน
ดังกล่าว โดยอาจจะได้มาจากกลุ่มทรูและบุคคลอื่น บริษัทจัดการมุ่งหมายที่จะเป็นผู้บริหารกิจการของกองทุน
ต่อไป โดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อท่ีจะสามารถจ่ายผลตอบแทนในระยะยาวให้แกผู้่
ถือหน่วยลงทุนได้ในอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อสภาวะการแข่งขันในตลาดทุน 

ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ ซึ่งประกอบด้วย
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 
1 ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(ก) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจ านวน 6,000 เสา กล่าวคือ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคม และ
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ที่ซื้อจากทร ู 

(ข) กรรมสิทธิ์ในระบบ FOC หลัก และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้อง และระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดที่ซื้อจาก TICC 

(ค) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นตั้งแต่และรวมถึงวันเริ่มค านวณรายได้จนถึง
วันครบก าหนดสัญญา HSPA ที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินดังต่อไปนี้ของ BFKT และ AWC  

(1) เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท  Passive อื่นที่
เกี่ยวข้องของ BFKT และ AWC และ  



 เอกสารแนบ 8 

A38982405/0.8/31 May 2019 

 VIII - 42 

 

โครงการจัดการกองทนุเดิม โครงการจัดการกองทนุที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

รายได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถจ่ายผลตอบแทนในระยะยาว
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อสภาวะการ
แข่งขันในตลาดทุน   

ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประกอบด้วย 

(ก) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจ านวน 6,000 เสา กล่าวคือ ทรัพย์สิน
เสาโทรคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive อื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ ที่ซื้อ
จากทร ู 

(ข) กรรมสิทธิ์ในระบบ FOC หลัก และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่
เกี่ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดที่ซื้อจาก 
TICC 

(ค) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นตั้งแต่และรวมถึง
วันเริ่มค านวณรายได้จนถึงวันครบก าหนดสัญญา HSPA ที่เกิด
จากการให้เช่าทรัพย์สินดังต่อไปนี้ของ BFKT และ AWC  

(1) เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive อื่นท่ีเกี่ยวข้องของ BFKT และ AWC และ  

(2)  ระบบใยแก้วน าแสงของ BFKT และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณ  

(รวมถึงเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง ค าตัดสิน ค าพิพากษา คดีความที่ตัดสิน
ให้แก่ BFKT และ AWC รวมทั้งการด าเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง BFKT และ AWC 
มีสิทธิได้รับ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ่งกอ่ให้เกิดรายได้ดงักล่าว 
(โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจาก  หรือ
เกี่ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวซึ่ง BFKT หรือ AWC มีสิทธิ
ได้รับก่อนหน้าวันเริ่มค านวนรายได้ ไม่ว่า BFKT หรือ AWC จะได้ด าเนินการใช้สิทธิ
เรียกร้องหรือได้รับช าระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวก่อนหน้าหรือ
ภายหลังวันเริ่มค านวณรายได้ก็ตาม)) รวมทั้ง สิทธิในการซื้อทรัพย์สินโทรคมนาคม
ของ BFKT จ านวนหนึ่งโดยมีราคาใช้สิทธิเป็นเงินจ านวน 10 ล้านบาท เมื่อส้ินสุด
ระยะเวลาของสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ในขณะที่ AWC มีหน้าที่ต้อง
โอนกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ AWC จ านวนหนึ่งมาให้กองทุนเมื่อส้ินสุด
ระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ด้วยเช่นกัน 

(ง) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ที่ AWC เป็นเจ้าของ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่และรวมถึงวันเริ่มค านวณรายได้
ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่1 จนถึงวันครบก าหนดสัญญาเชา่เสาโทรคมนาคมของ AWC 
เพิ่มเติม ครั้งที ่1 (รวมถึงเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิ เรียกร้อง ค าตัดสิน ค าพิพากษา คดีความ
ที่ตัดสินให้แก่ AWC รวมทั้งการด าเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับ ที่เกิดขึ้นจาก 
หรือเกี่ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินท่ีได้รับ
จากการใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้
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(2) ระบบใยแก้วน าแสงของ  BFKT และอุปกรณ์ระบบ ส่ือ
สัญญาณ  

(3) (รวมถึงเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง  ค าตัดสิน ค า
พิพากษา คดีความที่ตัดสินให้แก่ BFKT และ AWC รวมทั้ง
การด าเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง  BFKT และ AWC มีสิทธิ
ได้รับ ที่ เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ่ ง
ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้รับ
จากการใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับรายได้หรือ
สัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวซึง่ BFKT หรือ AWC มีสิทธิ
ได้รับก่อนหน้าวันเริ่มค านวนรายได้ ไม่ว่า BFKT หรือ AWC 
จะได้ด าเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับช าระตามสิทธิหรือ
การใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวก่อนหน้าหรือภายหลังวันเริ่ม
ค านวณรายได้ก็ตาม)) รวมทั้ง สิทธิในการซื้อทรัพย์ สิน
โทรคมนาคมของ BFKT จ านวนหนึ่งโดยมีราคาใช้สิทธิเป็น
เงินจ านวน 10 ล้านบาท เมื่อส้ินสุดระยะเวลาของสัญญาเช่า
เครื่องและอุปกรณ์ HSPA ในขณะที่ AWC มีหน้าที่ต้องโอน
กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ AWC จ านวนหนึ่งมาให้
กองทุนเมื่อส้ินสุดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ด้วยเช่นกัน 

ดังกล่าวซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวันเริ่มค านวณรายได้ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 
1 ไม่ว่า AWC จะได้ด าเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับช าระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวก่อนหน้าหรือภายหลังวันเริ่มค านวณรายได้ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 
1 ก็ตาม)) รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ภายหลัง
จากวันครบก าหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  ซึ่งกองทุนจะรับ
โอนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1  

(จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ซึ่งส้ินสุดในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2578 ใน 
FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่1 รวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call option) FOC ของ AWC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ดังกล่าว ภายหลังจากครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้  โดย
กองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่  AWC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบ
ก าหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที ่1  

(ฉ)  สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ที่ AWC เป็นเจ้าของ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่และรวมถึงวันเริ่มค านวณรายได้
ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2 จนถึงวันครบก าหนดสัญญาเชา่เสาโทรคมนาคมของ AWC 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (รวมถึงเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิ เรียกร้อง ค าตัดสิน ค าพิพากษา คดีความ
ที่ตัดสินให้แก่ AWC รวมทั้งการด าเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับ ที่เกิดขึ้นจาก 
หรือเกี่ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินท่ีได้รับ
จากการใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้
ดังกล่าวซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวันเริ่มค านวณรายได้ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 
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(ง) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ที่ AWC เป็น
เจ้าของ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่และรวมถึงวันเริ่มค านวณรายได้ส าหรับการ
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  1 จนถึงวันครบก าหนดสัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (รวมถึงเงินที่ได้รับจาก
การใช้สิทธ ิเรียกร้อง ค าตัดสิน ค าพิพากษา คดีความที่ตัดสินใหแ้ก่ 
AWC รวมทั้งการด าเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับ ที่
เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้
ดังกล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิเรียกรอ้ง
ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้
ดังกล่าวซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวันเริ่มค านวณรายได้
ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ไม่ว่า AWC จะได้ด าเนินการใช้
สิทธิเรียกร้องหรือได้รับช าระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง
ดังกล่าวก่อนหน้าหรือภายหลังวันเริ่มค านวณรายได้ส าหรับการ
ลงทุนเพิ่ม เติม  ครั้ งที่  1 ก็ตาม) )  รวมทั้ งกรรมสิทธิ์ ในเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ภายหลังจากวัน
ครบก าหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 
1  ซึ่งกองทุนจะรับโอนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1  

2  ไม่ว่า AWC จะได้ด าเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับช าระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวก่อนหน้าหรือภายหลังวันเริ่มค านวณรายได้ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 
2 ก็ตาม)) รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ภายหลัง
จากวันครบก าหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ซึ่งกองทุนจะรับ
โอนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2  

(ฉ)  กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจ านวน 350 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive อื่นท่ีเกี่ยวข้อง ที่ซื้อจาก TUC  

(ช)  กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 
ระยะทางประมาณ 1,113 กิโลเมตร (หรือประมาณ 62,594 คอร์กิโลเมตร) ที่ซื้อจาก TUC  

(ฌ)  กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และอินเทอร์เน็ต
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
117,147 คอร์กิโลเมตร) ที่ซื้อจาก ทรูมูฟ และ 

(ญ)  สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx 
ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ 670 กิโลเมตร (หรือประมาณ 80,014 คอร์กิโลเมตร) ที่เช่า
จาก TICC รวมถึงสิทธิในการซื้อ FOC ดังกล่าว (call option) เมื่อครบก าหนดอายุการเช่า
ระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่  TICC ไม่ช้า
กว่า 2 ปีก่อนครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาว
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(จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ซึ่งส้ินสุดในวันที่ 5 
มีนาคม พ.ศ. 2578 ใน FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
รวมทั้ ง สิทธิในการซื้อ  (call option) FOC ของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ดังกล่าว ภายหลังจากครบก าหนดอายุการเช่า
ระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ
ดังกล่าวให้แก่ AWC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบก าหนดอายุการเช่า
ระยะยาวตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที ่1  

(ฉ) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่ เกิดจากการให้เช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  2 ที่ AWC เป็น
เจ้าของ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่และรวมถึงวันเริ่มค านวณรายได้ส าหรับการ
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  2 จนถึงวันครบก าหนดสัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (รวมถึงเงินที่ได้รับจาก
การใช้สิทธ ิเรียกร้อง ค าตัดสิน ค าพิพากษา คดีความที่ตัดสินใหแ้ก่ 
AWC รวมทั้งการด าเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับ ที่
เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้
ดังกล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิเรียกรอ้ง
ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้
ดังกล่าวซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวันเริ่มค านวณรายได้
ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2  ไม่ว่า AWC จะได้ด าเนินการใช้

ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 โดยมีราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 200 ล้านบาท 

(ฎ) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจ านวน 2,589 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive อื่นท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ที่ซื้อจาก TUC 

(ฎ) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 
ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร) ที่ซื้อจาก TUC 

(ฏ)  กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และอินเทอร์เน็ต
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
117,871 คอร์กิโลเมตร) ที่ซื้อจาก ทรูมูฟ 

(ฐ)  กรรมสิทธิ์ ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ  FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) ที่ซื้อจาก ทรูมูฟ และ 

(ฑ)  สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx 
ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร) ที่เช่า
จาก TICC รวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call option) FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx 
ดังกล่าว เมื่อครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ กองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้
สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่ก าหนด
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สิทธิเรียกร้องหรือได้รับช าระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง
ดังกล่าวก่อนหน้าหรือภายหลังวันเริ่มค านวณรายได้ส าหรับการ
ลงทุน เพิ่ ม เติม  ครั้ งที่  2 ก็ตาม) )  รวมทั้ งกรรมสิทธิ์ ในเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ภายหลังจากวัน
ครบก าหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 
2 ซึ่งกองทุนจะรับโอนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2  

(ช) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจ านวน 350 เสา ที่ซื้อจาก TUC  

(ซ) ก ร รม สิท ธิ์ ใ น  FOC ซึ่ ง ใ นปั จ จุ บั น ใ ช้ ใ น ธุ ร กิ จ ใ ห้ บ ริ ก า ร
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทาง 1,113 กิโลเมตร 
(หรือ 62,594 คอร์กิโลเมตร) ที่ซื้อจาก TUC  

(ฌ) กรรมสิทธิ์ ใน FOC หลัก ซึ่ งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ระยะทาง 542 กิโลเมตร (หรือ 117,147 คอร์กิโลเมตร) 
ที่ซื้อจาก ทรูมูฟ และ 

(ญ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้
รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบ
รอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม

ไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 โดยมีราคาใช้สิทธิ 
(Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้านบาท 

 ทั้งนี้ กองทุนเป็นเจ้าของ มีสิทธิการเช่า หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากการให้เช่า 
เสาโทรคมนาคมรวมกว่า 12,68215,721 เสา FOC ที่มีความยาวประมาณกว่า 62,66890,036 กิโลเมตร และ 
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด จ านวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต ที่มีความยาวประมาณ 6,114 
กิโลเมตร 

 ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ณ วันท่ีของเอกสารฉบับนี้ ซึ่ง
ประกอบด้วยทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3 

 โปรดพิจารณารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับตารางสรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมของกองทุน ในภาคผนวก ก ส่วนท่ี 3 

 โดยทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนน าไปจัดหาผลประโยชน์โดยการให้  TUC และ 
TICC ในฐานะผู้เช่า/เช่าช่วงและบริหารจัดการหลักเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่า/
เช่าช่วง ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก ที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่น้ัน กองทุนได้รับอัตราค่าเช่าจากทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมภายใต้สัญญาดังกล่าวส าหรับปี  2561 2562 ดังนี้ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าส าหรับเสา
โทรคมนาคมจะมีการปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาที่
เกี่ยวข้อง 
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ระยะทาง 670 กิโลเมตร (หรือ 80,014  คอร์กิโลเมตร) ที่เช่าจาก 
TICC รวมถึงสิทธิในการซื้อ FOC ดังกล่าว (call option) เมื่อครบ
ก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้  โดยกองทุนจะต้องแจ้งความ
ประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบ
ก าหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC 
ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 โดยมีราคาใช้สิทธิ 
(Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 
200 ล้านบาท  

 ทั้งนี้ กองทุนเป็นเจ้าของ มีสิทธิการเช่า หรือมีสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากการให้เช่า เสาโทรคมนาคมรวมกว่า 
12,682 เสา FOC ที่มีความยาวกว่า 62,668 กิโลเมตร และ ระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด จ านวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต  

 ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ของกองทุน ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

 

   

อัตราค่าเช่า 
มาตรฐาน 

ส่วนลดสูงสุดส าหรับ 
ผู้เช่ารายอ่ืน 
(ร้อยละ) 

อัตราค่าเช่า 
ส าหรับผู้เช่าและบริหารจัดการ

ดั้งเดิม 

เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนพ้ืนดนิ (บาท ต่อเดือน 
ต่อพ้ืนที่ (slot)) 

15,020.9014,626.00 12.5 11,265.6810,969.50 

เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้า (บาท ต่อ
เดือน ต่อพ้ืนที่ (slot)) 

13,719.6913,359.00 12.5 10,289.7710,019.25 

โครงข่าย IBC/DAS (บาท ต่อเดือน ต่อพ้ืนที่ 
(slot)) 

23,299.5522,687.00 12.5 17,474.6617,015.25 

FOC (บาท ต่อเดือน ต่อคอร์กิโลเมตร) 500.00 - 350.00 

  

 กองทุนได้รับรายได้ค่าเช่ารวมค่าเช่าล่วงหน้าตามสัญญาจากการให้เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ
ทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ รวมทั้งส้ินประมาณ 
7,319.0 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นอกจากนี้ กองทุนได้รับรายได้ค่าเช่า
สุทธิตามข้อก าหนดของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ซึ่งเกี่ยวขอ้ง
กับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิท่ีเกิดจากการให้เชา่ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคม
ของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 รวมทั้งสิ้นประมาณ 3,120.2 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาหน่ึงปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.1(ก) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้น” หัวข้อ 2.6.2(
ก) “สัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1” หัวข้อ 2.6.3(ก) 
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 โปรดพิจารณารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับตาราง
สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ในภาคผนวก 
ก ส่วนท่ี 3 

 โดยทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนน าไป
จัดหาผลประโยชน์โดยการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่า/เช่าช่วง
และบริหารจัดการหลักเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สิน
ภายใต้สัญญาเช่า/เช่าช่วง ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก ที่ได้มี
การแก้ไขและแทนที่นั้น กองทุนได้รับอัตราค่าเช่าจากทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมภายใต้สัญญาดังกล่าวส าหรับปี  2561 
ดังนี ้ทั้งนี ้อัตราค่าเช่าส าหรับเสาโทรคมนาคมจะมีการปรับอัตราค่าเช่า
เพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาที่
เกี่ยวข้อง 

   

อัตราค่าเช่า 
มาตรฐาน 

ส่วนลดสูงสุด
ส าหรับ 

ผู้เช่ารายอ่ืน 
(ร้อยละ) 

อัตราค่าเช่า 
ส าหรับผู้เช่าและ
บริหารจัดการ

ดั้งเดิม 

เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบน
พ้ืนดิน (บาท ต่อเดือน ต่อ
พ้ืนที่ (slot)) 

14,626.00 12.5 10,969.50 

เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบน
ดาดฟ้า (บาท ต่อเดือน ต่อ
พ้ืนที่ (slot)) 

13,359.00 12.5 10,019.25 

“สัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพยสิ์นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3” และ หัวข้อ 
2.6.3(ข) “สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3” 

 ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 ประกอบด้วย 

(ก) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจ านวนประมาณ 7882,589 เสา และโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จะซื้อจาก TUC โดยรวมเรียกเป็น เสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43  

(ข)  กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 
ระยะทางประมาณ 8,017 1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006107,694 คอร์กิโลเมตร) ที่
จะซื้อจาก TUC โดยรวมเรียกเป็น FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43  

(ค)  กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และ
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด รวมระยะทาง
ประมาณ 546315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,87140,823 คอร์กิโลเมตร) และประมาณ 
617 กิโลเมตร (หรือประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร) ตามล าดับ ที่จะซื้อจาก ทรูมูฟ เรียลมูฟ 
โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของเรียลมูฟหลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 
43 และ 
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โครงข่าย IBC/DAS (บาท 
ต่อเดือน ต่อพ้ืนที่ (slot)) 

22,687.00 12.5 17,015.25 

FOC (บาท ต่อเดือน ต่อคอร์
กิโลเมตร) 

500.00 - 350.00 

 

 ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3 ประกอบด้วย 

(ก) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจ านวนประมาณ 2,589 เสา
ที่จะซื้อจาก TUC โดยรวมเรียกเป็น เสาโทรคมนาคมของ 
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  

(ข) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่ ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด  ระยะทาง
ประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอร์
กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก TUC โดยรวมเรียกเป็น FOC ของ 
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  

(ค) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก ทรูมูฟ 

(ง)  กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เนต็
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 2,7975,933 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 109,704220,428 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก ทรูมูฟ TICC โดยรวมเรียกเป็น 
FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 และ  

(จ)  สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx 
ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร) ที่จะ
เช่าจาก TICC โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
รวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call option) FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกล่าว เมื่อครบ
ก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าว
ให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา
เช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 โดยมีราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) 
เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้านบาท 

 หลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 กองทุนจะเป็น
เจ้าของ มีสิทธิการเช่า หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากค่าเช่าจากเสาโทรคมนาคมจ านวน 
16,05915,271 เสา FOC ระยะทางประมาณ 90,03695,560 กิโลเมตร และ ระบบ บรอดแบนด์ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด จ านวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต ที่มีความยาวประมาณ 6,114 กิโลเมตร 
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โดยรวมเรียกเป็น FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3  

(ง) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยี
ระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด  ระยะทาง
ประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร์
กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก ทรูมูฟ  โดยรวมเรียกเป็น FOC 
รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
และ  

(จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งใน
ปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริ
การอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 
12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร) 
ที่จะเช่าจาก TICC โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ 
FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 รวมทั้งสิทธิใน
การซื้อ (call option) FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ 
FTTx ดังกล่าว เมื่อครบก าหนดอายุการเชา่ระยะยาว ทั้งนี้ 
โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าว
ให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบก าหนดอายุการเช่า

 ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ภายหลังการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 

 โปรดพิจารณารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับตารางสรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมของกองทุน ในภาคผนวก ก ส่วนท่ี 3 

 ทรัพย์สินประเภทเสาโทรคมนาคมของกองทุนครอบคลุมทั่วประเทศไทย โดยพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของ
เสาโทรคมนาคมมากที่สุด ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของเสาโทรคมนาคมในปัจจุบันของกองทุนทั้งหมด ร้อยละ 22.319.8 ร้อยละ 
18.219.3 และร้อยละ 16.518.4 ตามล าดับ โดยภายหลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 จะมีสัดส่วนร้อยละ 22.324.7 ร้อยละ 18.217.3 และร้อยละ 16.515.9 
ตามล าดับ ซึ่งกองทุนคาดว่าในพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นและมีความต้องการใช้
บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบใหม่ซึ่งต้องอาศัยการใช้พื้นที่บนเสาโทรคมนาคมอยู่ เป็นจ านวนมากแต่พื้นที่
ดังกล่าวเป็นพื้นที่ท่ีมีขีดจ ากัดในการเพิ่มเสาโทรคมนาคมใหม่ ซึ่งจะน าไปสู่โอกาสส าคัญในการจูงใจให้มีผู้มาเชา่ 
ด าเนินการและบริหารจัดการพื้นที่บนเสาโทรคมนาคมร่วมกัน ทั้งนี้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลักของกองทุนตามสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ จะเป็นผู้เช่า
และด าเนินการบริหารจัดการเสา และส าหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 และ FOC 
ของ TUC ทรูมูฟ เรียลมูฟ และ TICC ที่กองทุนจะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลักของกองทุน ภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ 
จะเป็นผู้เช่าและด าเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าว  อย่างไรก็ตาม กองทุนได้รับรายได้ค่าเช่าสุทธิตาม
ข้อก าหนดของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่
เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC และเสาโทรคมนาคมของ AWC 
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ระยะยาวตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 โดยมีราคาใช้สิทธิ 
(Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว
เท่ากับ 1,300 ล้านบาท 

 หลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 กองทุนจะเป็นเจ้าของ มีสิทธิการเช่า หรือมีสิทธิ
ในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิท่ีเกิดจากค่าเช่าจากเสาโทรคมนาคม
จ านวน 15,271 เสา FOC ระยะทางประมาณ 90,036 กิโลเมตร และ 
ระบบ บรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด จ านวนประมาณ 1.2 ล้าน
พอร์ต 

 ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ของกองทุน ภายหลังการได้มาซึ่ งทรัพย์ สินโครงสร้างพื้ นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

 โปรดพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวกับตารางสรุปทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนเดิม ในภาคผนวก ก ส่วนที่ 
3 

 ทรัพย์สินประเภทเสาโทรคมนาคมของกองทุนครอบคลุมทั่ว
ประเทศไทย โดยพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของเสาโทรคมนาคมมากที่สุด 

ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 รวมทั้งส้ินประมาณ 1,560.6 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 และ ประมาณ 1549.1 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาหน่ึงปส้ิีนสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 นอกจากนี้ กองทุนได้รับรายได้ค่าเช่ารวมค่าเช่าล่วงหน้าตามสัญญาจากการให้เช่า  ด าเนินการและ
บริหารจัดการทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเดิม และ สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการ
และบริหารจัดการ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่1 รวมทั้งสิ้น 3,907.6 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาหน่ึงปีส้ินสุดวนัที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ ประมาณ 4,002.2 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาหน่ึงปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.1(ก) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้น” หัวข้อ 
2.6.2(ก) “สัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1”  หัวข้อ 2.6.3(
ก) “ 

 นโยบายการลงทุนของกองทุน คือการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในส่วนหนึ่งได้แก่ ทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม กองทุนได้รับผลตอบแทนจากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมตาม
สัญญาโดยการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว หรือการให้เช่า ด าเนินการและบริหาร
จัดการ ซึ่งในระยะแรกจะเป็นการให้เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการกับผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก ตาม
สัญญาที่กองทุนได้เข้าท าข้อตกลงกับนิติบุคคลผู้โอนหรือผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก (แล้วแต่กรณี) และกองทุน
ได้มอบหมายให้ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ และการตลาด
ให้แก่กองทุน และตามสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่นั้น ผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลักจะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้อ 2.6.1(ก) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้น” 
หัวข้อ 2.6.2(ก) “สัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1” หัวข้อ 
2.6.3(ก) “สัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3” 
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ได้ แก่  ภาคตะวั นออก เ ฉียง เหนื อ  ภาค เหนื อ  และ  เ ขตพื้ นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของเสาโทรคมนาคม
ในปัจจุบันของกองทุนทั้งหมด ร้อยละ 19.8 ร้อยละ 19.3 และร้อยละ 
18.4 ตามล าดับโดยภายหลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จะมีสัดส่วนร้อยละ 22.3 
ร้อยละ 18.2 และร้อยละ 16.5 ตามล าดับ ซึ่งกองทุนคาดว่าในพื้นที่
ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นและมี ความ
ต้องการใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบใหม่ซึ่งต้องอาศัยการใช้พื้นที่บน
เสาโทรคมนาคมอยู่ เป็นจ านวนมากแต่พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มี
ขีดจ ากัดในการเพิ่มเสาโทรคมนาคมใหม่ ซึ่งจะน าไปสู่โอกาสส าคัญใน
การจูงใจให้มี ผู้มาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการพื้นที่บนเสา
โทรคมนาคมร่วมกัน ทั้งนี้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลักของกองทุนตามสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ จะเป็นผู้เช่าและด าเนินการบริหาร
จัดการเสา และส าหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 และ FOC ของ TUC ทรูมูฟ และ TICC ที่กองทุนจะลงทุนเพิ่มเติม
ในครั้งนี้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของ
กองทุน ภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการ
แก้ไขและแทนที่ จะเป็นผู้เช่าและด าเนินการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กองทุนได้รับรายได้ค่าเช่าสุทธิตามข้อก าหนด
ของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิในการ

และ หัวข้อ 2.6.3(ข) “สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3” 

 ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ นิติบุคคลผู้โอนให้สิทธแิก่กองทุนในการได้รับค าเสนอก่อน 
(right to receive a first offer) เพื่อซื้อหรือเช่าทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและ/หรือซื้อสิทธิใน
การรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวเพิ่มเติมถ้ากลุ่มทรูพิจารณาจะขายหรือให้เช่าทรัพย์สิน
หรือขายสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินเหล่านั้นให้แก่บุคคลภายนอก  

 ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ กลุ่มทรูเป็นผู้ให้บริการส่ือสารโทรคมนาคมครบวงจรทั่วประเทศ และผู้น า
ทางด้านคอนเวอเจนซ์ กลุ่มทรูเชื่อว่าด้วยยุทธศาสตร์คอนเวอเจนซ์ ที่มีข้อเสนอที่คุ้มค่า ด้วยการผสมผสาน
ผลิตภัณฑ์และบริการเข้าด้วยกัน จะเป็นข้อได้เปรียบหลักของกลุ่มทรูในการตอบสนองความต้องการและรูปแบบ
การด าเนินชีวิตของลูกค้าที่หลากหลาย ด้วยการผสมผสานบริการทางเสียง บริการไร้สาย และบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง เพย์ทีวี ทีวีดิจิตอล และ การให้บริการทางส่ือดิจิตอลอ่ืน ๆ ที่ครอบคลุม บริษัทจัดการจึงเชื่อว่ากลุ่มท
รูจึงอยู่ในฐานะท่ีเหมาะสมในการท่ีจะเร่งการเติบโตของความต้องการในการใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม และ
ทางด้านดิจิตอลของผู้บริโภค ทั้งนี้ ในด้านของบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ กลุ่มทรูด าเนินธุรกิจผ่าน TUC ซึ่ง
ประกอบด้วย (1) TUC ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ในย่านความถี่ 2100 
MHz 1800 MHz และ 900 MHz จาก กสทช.  และ (2)  เรียลมูฟ ผู้ขายต่อบริการ 3G HSPA ของ กสท. 
โทรคมนาคม บนคล่ืนความถี่ในย่านความถี่ 850 MHz ภายใต้ชื่อทางการค้า True Move H ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2560ไตรมาสสามของปี พ.ศ. 2561 TUC มีฐานผู้ใช้บริการจ านวนประมาณ 26.728 ล้านราย 
หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 29.731 ของตลาดโทรศัพท์เคล่ือนที่ของไทยโดยคิดจากจ านวนผู้ใช้บริการ (ไม่รวม
ผู้ใช้บริการของ กสท. โทรคมนาคม ทีโอที และ MVNO รายอื่น ๆ ของ กสท. โทรคมนาคม และทีโอที) ทรูก่อตั้งขึ้น
ใน พ.ศ. 2533 โดยเริ่มจากเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมแบบประจ าที่ ทรูเติบโตขึ้นทั้งด้วยการเข้าซื้อ
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รับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคม
ของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC และเสาโทรคมนาคมของ AWC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 รวมทั้งส้ินประมาณ 1,560.6 ล้านบาท ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ ประมาณ 
1549.1 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาหน่ึงปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 นอกจากนี้ กองทุนได้รับรายได้ค่าเช่ารวมค่าเช่าล่วงหน้าตาม
สัญญาจากการให้เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินภายใต้
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเดิม และ สัญญาเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 รวมทั้งส้ิน 
3,907.6 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาหน่ึงปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2559 และ ประมาณ 4,002.2 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม2560 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 
2.6.1(ก) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้น” หัวข้อ 
2.6.2(ก)  “ สัญญาที่ท า ให้ ได้มาซึ่ งทรัพย์ สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1” หัวข้อ 2.6.3(ก) “สัญญาที่ท าให้
ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 
2” และ หัวข้อ 2.6.3(ข) “สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2” 

 นโยบายการลงทุนของกองทุน คือการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในส่วนหนึ่งได้แก่ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน

กิจการและการเติบโตจากภายในบริษัทเอง จนกลายเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของ
ประเทศไทย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของทรูได้แก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร
รายใหญ่ของไทย และเป็นผู้ก่อตั้งทรู ทรูเป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ส าหรับ
ระยะเวลาหนึ่งปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25610 กลุ่มทรูมีรายได้รวมประมาณ (consolidated revenues) 
141,290162,773 ล้านบาท และก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 
(EBITDA) ประมาณ 56,001 39,912 ล้านบาท 
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โทรคมนาคม กองทุนได้รับผลตอบแทนจากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมตามสัญญาโดยการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจาก
ทรัพย์สินดังกล่าว หรือการให้เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ ซึ่งใน
ระยะแรกจะเป็นการให้เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการกับผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลัก ตามสัญญาที่กองทุนได้เข้าท าข้อตกลงกับนิติบุคคล
ผู้โอนหรือผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก (แล้วแต่กรณี) และกองทุนได้
มอบหมายให้ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการ
เกี่ยวกับงานด้านธุรการ และการตลาดให้แก่กองทุน และตามสัญญา
เช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่นั้น ผู้
เช่าและบริหารจัดการหลักจะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงาน
และการบ ารุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม โปรด
พิจารณารายละเอียดในหัวข้อ 2.6.1(ก) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้เบื้องต้น” หัวข้อ 2.6.2(ก) “สัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1” หัวข้อ 2.6.3 
(ก) “สัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2” และ หัวข้อ 2.6.3(ข) “สัญญาเกี่ยวกับการจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2” 

 ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ นิติบุคคลผู้โอน
ให้สิทธิแก่กองทุนในการได้รับค าเสนอก่อน (right to receive a first 
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offer) เพื่อซื้อหรือเช่าทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
และ/หรือซื้อสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สิน
ดังกล่าวเพิ่มเติมถ้ากลุ่มทรูพิจารณาจะขายหรือให้เช่าทรัพย์สินหรือขาย
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินเหล่านั้นให้แก่
บุคคลภายนอก  

 ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ กลุ่มทรูเป็นผู้ให้บริการส่ือสาร
โทรคมนาคมครบวงจรทั่วประเทศ และผู้น าทางด้านคอนเวอเจนซ์ 
กลุ่มทรูเชื่อว่าด้วยยุทธศาสตร์คอนเวอเจนซ์ ที่มีข้อเสนอที่คุ้มค่า ด้วย
การผสมผสานผลิตภัณฑ์และบริการเข้าด้วยกัน จะเป็นข้อได้เปรียบ
หลักของกลุ่มทรูในการตอบสนองความต้องการและรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของลูกค้าที่หลากหลาย ด้วยการผสมผสานบริการทางเสียง บริการ
ไร้สาย และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพย์ทีวี ทีวีดิจิตอล และ การ
ให้บรกิารทางส่ือดิจิตอลอ่ืน ๆ  ท่ีครอบคลุม บริษัทจัดการจึงเชือ่ว่ากลุ่มท
รูจึงอยู่ในฐานะที่เหมาะสมในการที่จะเร่งการเติบโตของความต้องการ
ในการใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม และทางด้านดิจิตอลของผู้บริโภค 
ทั้งนี้ ในด้านของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กลุ่มทรูด าเนินธุรกิจผ่าน TUC 
ซึ่ งประกอบด้วย  (1) TUC ผู้ให้บริการโทรศัพท์ เคล่ือนที่ ซึ่ งได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในย่านความถี ่2100 MHz 1800 MHz และ 
900 MHz จาก กสทช. และ (2) เรียลมูฟ ผู้ขายต่อบริการ 3G HSPA 
ของ กสท. โทรคมนาคม บนคล่ืนความถี่ในย่านความถี่  850 MHz 
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ภายใต้ชื่อทางการค้า True Move H ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2560 TUC มีฐานผู้ใช้บริการจ านวน 26.7 ล้านราย หรือเท่ากับร้อยละ 
29.7 ของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของไทยโดยคิดจากจ านวนผู้ใช้บริการ 
(ไม่รวมผู้ใช้บริการของ กสท. โทรคมนาคม ทีโอที และ MVNO รายอื่น ๆ 
ของ กสท. โทรคมนาคม และทีโอที) ทรูก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2533 โดยเริ่ม
จากเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมแบบประจ าที่ ทรูเติบโตขึ้นทั้ง
ด้วยการเข้าซื้อกิจการและการเตบิโตจากภายในบริษัทเอง จนกลายเป็น
หนึ่งในผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ที่สุดของทรูได้แก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจด้าน
อุตสาหกรรมเกษตรรายใหญ่ของไทย และเป็นผู้ก่อตั้งทรู ทรูเป็นบริษัทที่
มีหลักทรัพย์จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ส าหรับระยะเวลา
หนึ่ งปี ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ก ลุ่มทรูมี รายได้รวม 
(consolidated revenues) 141,290 ล้ านบาท และก า ไรจากการ
ด าเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 
(EBITDA) 39,912 ล้านบาท 

8 แก้ไขเพิ่มเติมแผนภูมิแสดงโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบุคคลผู้โอน ผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลัก และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หลังจากที่มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนและการด าเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมที่ก าหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.3.1. “ความเป็นมา” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้ 

โปรดพิจารณารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก ก ส่วนท่ี 4 
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9 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.3.2 “ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม” ของโครงการจัดการ
กองทุน ดังนี้ 

 2.3.2 ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้าง
 พื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
 โทรคมนาคม  

 (ก) บททั่วไป 

บริษัทจัดการเชื่อว่ากลุ่มทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม (portfolio) ของกองทุนเป็นหน่ึงในกลุ่มทรัพยสิ์น
ชั้นน าและมีความหลากหลายของทรัพย์สินมากที่สุดใน
ประเทศไทย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมในหัวข้อ 2.2.1. “นโยบายการลงทุนใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนอยู่ใน
ปัจจุบัน”  ถึงหัวข้อ 2.2.2 “ทรัพย์ สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ งที่  3” กลุ่มทรัพย์ สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (portfolio) ของกองทุน
ประกอบด้วยเสาโทรคมนาคม FOC และระบบบรอดแบนด์ใน
เขตพื้นที่ต่างจังหวัด 

2.3.2 ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สิน
 โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม  

 (ก) บททั่วไป 

บริษัทจัดการเชื่อว่ากลุ่มทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (portfolio) ของกองทุนเป็น
หนึ่งในกลุ่มทรัพย์สินชั้นน าและมีความหลากหลายของทรัพย์สินมากที่สุดในประเทศไทย  โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพย์สินโทรคมนาคมในหัวข้อ  2.2.1. “นโยบายการลงทุนใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน” ถึงหัวข้อ 2.2.2 “ทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเตมิ ครั้งที่ 43 ” กลุ่มทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
(portfolio) ของกองทุนประกอบด้วยเสาโทรคมนาคม FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด 

 (ข) ธุรกิจเสาโทรคมนาคม 

ณ วันท่ีของเอกสารฉบับนี้ กองทุนเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่
เกิดจากกลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) ซึ่งได้แก่เสาโทรคมนาคมจ านวน 15,27112,682 เสา ประกอบด้วย 
เสาที่กองทุนเป็นเจ้าของจ านวน 6,3508,939 เสา และเสาที่กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้
สุทธิจ านวน 6,332 เสา โดยประกอบด้วยเสาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนดินจ านวน 9,85212,193 เสา เสาที่ตั้งอยู่บน
ดาดฟ้าจ านวน 2,2982,546 เสา และระบบ Distributed Antenna System จ านวน 532 เสา  หลังจาก
การได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  43 กองทุนจะเป็นเจ้าของ
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 (ข) ธุรกิจเสาโทรคมนาคม 

กองทุนเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์
จากรายได้สุทธิที่เกิดจากกลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) ซึ่งได้แก่
เสาโทรคมนาคมจ านวน 12,682 เสา ประกอบด้วย เสาที่
กองทุนเป็นเจ้าของจ านวน 6,350 เสา และเสาที่กองทุนมีสิทธิ
ในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจ านวน 6,332 เสา โดย
ประกอบด้วยเสาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนดินจ านวน 9,852 เสา เสาที่ตั้ง
อยู่บนดาดฟ้าจ านวน 2,298 เสา และระบบ Distributed 
Antenna System จ านวน 532 เสา  หลังจากการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 กองทุนจะเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้สุทธิที่เกิดจากกลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) ซึ่งได้แก่เสา
โทรคมนาคมจ านวนประมาณ 15,271 เสา จากการรับโอน
กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที ่3 เพิ่มเติม 

ภายหลังจากการลงทุนเพิ่ม เติมครั้ งที่  2 เสา
โทรคมนาคมของกองทุนตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย โดยมีเสาตั้งอยู่
ในแต่ละจังหวัดทั้ง  77 จังหวัดของประเทศ และคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 18.4 ของเสาโทรคมนาคมในปัจจุบันของ
กองทุนทั้งหมด หรือคิดเป็นจ านวน 2,335 เสา ตั้งอยู่ในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีประชากรหนาแน่น 

หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่ เกิดจากกลุ่มทรัพย์สิน  (portfolio) ซึ่งได้แก่เสา
โทรคมนาคมจ านวนประมาณ 15,27116,059 เสา จากการรับโอนกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ 
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 34 เพิ่มเติม 

ภายหลังจากการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 32 เสาโทรคมนาคมของกองทุนตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย 
โดยมีเสาตั้งอยู่ในแต่ละจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดของประเทศ และคิดเป็นประมาณร้อยละ 18.483.5 ของ
เสาโทรคมนาคมในปัจจุบันของกองทุนทั้งหมด หรือคิดเป็นจ านวน 2,3352,516 เสา ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีประชากรหนาแน่น เสาโทรคมนาคมส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นภายใน
ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดย BFKT และ TUC ได้ใช้หรือจะใช้เสาโทรคมนาคมเพื่อให้บริการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของกลุ่มทรูท่ีจะให้บริการโครงข่าย (multiple network offerings) 
ทั่วประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการให้บริการผ่านเรียลมูฟ (โดยร่วมกับ กสท. โทรคมนาคม) ส่วน TUC ใน
ฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก จะใช้เสาโทรคมนาคมของกองทุนต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการ
โครงข่ายโทรคมนาคมเคล่ือนที่ในปัจจุบันของตน รวมทั้งเพื่อการพัฒนาโครงข่าย 3G และ 4G ของ
กลุ่มทรูซึ่งเป็นโครงข่ายใหม่และก าลังขยายตัว และระบบโทรคมนาคมเคล่ือนที่ระบบใหม่ในประเทศ
ไทย นอกจากนี้ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูที่กองทุนซื้อมาจากทรูจะยังมีพื้นที่  (slots) ที่สามารถ
รองรับผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีได้หลายราย ซึ่งท าให้สามารถเพิ่มผู้เช่าและบริหารจัดการพ้ืนท่ี
ร่วมได้ และบริษัทจัดการเชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกองทุน ในขณะที่ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของ
กองทุนตามสัญญาบริการหลักจะเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เล็กน้อยเท่านั้น โดย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 
2557 กองทุนได้ให้หนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทยเช่าทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมของทรูส่วนหนึ่งจากกองทุน 

ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่
เกี่ยวข้องกับเสาโทรคมนาคม TUC ตกลงที่จะขยายระยะเวลาการเช่าเดิมของพื้นที่ (slots) บนทรัพย์สิน
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เสาโทรคมนาคมส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นภายในช่วง 5 ปีที่ผ่าน
มา โดย BFKT และ TUC ได้ใช้หรือจะใช้เสาโทรคมนาคมเพื่อ
ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์
ของกลุ่มทรูที่จะให้บริการโครงข่าย  (multiple network 
offerings) ทั่วประเทศไทย ซึ่ งรวมถึงการให้บริการผ่าน
เรียลมูฟ (โดยร่วมกับ กสท. โทรคมนาคม) ส่วน TUC ในฐานะ
ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก  จะใช้เสาโทรคมนาคมของ
กองทุนต่อไปเพื่ อตอบสนองความต้องการโครงข่ าย
โทรคมนาคมเคล่ือนที่ในปัจจุบันของตน รวมทั้งเพื่อการ
พัฒนาโครงข่าย 3G และ 4G ของกลุ่มทรูซึ่งเป็นโครงข่ายใหม่
และก าลังขยายตัว และระบบโทรคมนาคมเคลื่อนที่ระบบใหม่
ในประเทศไทย นอกจากนี้ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูที่
กองทุนซื้อมาจากทรูจะยังมีพื้นที่ (slots) ที่สามารถรองรับผู้
ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ได้หลายราย ซึ่งท าให้สามารถ
เพิ่มผู้เช่าและบริหารจัดการพ้ืนท่ีร่วมได้ และบริษัทจัดการเชื่อ
ว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกองทุน ในขณะที่ต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายของกองทุนตามสัญญาบริการหลักจะเพิ่มขึ้นใน
สัดส่วนที่เล็กน้อยเท่านั้น โดย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 
กองทุนได้ให้หนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมรายใหญ่

เสาโทรคมนาคมของทรูที่เกี่ยวข้อง จากเดิมที่จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 เป็นวันที่ 15 
กันยายน พ.ศ. 2576 โดยขึ้นอยู่กับความส าเร็จของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3 

 (1) การให้เช่าเสาและพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 

เสาโทรคมนาคมในกองทรัพย์สินของกองทุนมีความสามารถในการรองรับโครงข่ายได้
หลากหลายทั้งคลื่นความถี่ในย่านความถี่ 850 MHz 1800 MHz 2100 MHz และย่านความถี่อื่น ๆ  เสา
โทรคมนาคมของกองทุนไม่ได้มีคุณลักษณะเฉพาะที่จะจ ากัดการให้บริการแก่ผู้ประกอบการในระบบ 
2G 3G หรือ 4G เท่านั้น และกองทุนคาดว่าเสาโทรคมนาคมของกองทุนจะสามารถรองรับผู้ประกอบการ
ที่ใช้เทคโนโลยีเคล่ือนที่ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมในอนาคต ในเชิงโครงสร้างนั้น เสาโทรคมนาคมของ
กองทุนมีความสามารถที่จะรองรับคล่ืนความถี่ในย่านความถี่  2100 MHz 1800 MHz และ 900 MHz 
ได้  ปั จจุ บั นนี้  ก ลุ่มทรู  ( โดย ผ่าน  TUC) และ ผู้ ให้บริ ก าร โทรคมนาคมเค ล่ือนที่ ร ายใหญ่ 
อื่น ๆ ในประเทศไทย ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในย่านความถี่ 2100 MHz 1800 MHz และ 900 
MHz และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามซึ่งโครงข่าย 2100 MHz ต้องการเสาที่อยู่
ในระยะใกล้กันมากขึ้น ดังนั้น โดยทั่วไปจะมีความต้องการเสาส าหรับการให้บริการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่ส าหรับโครงข่าย 2100 MHz มากกว่าโครงข่ายที่ท างานบนคล่ืนความถี่ในย่านความถี่ที่ต่ ากว่า 
กองทุนจึงเชื่อว่ากองทุนอยู่ในสถานะท่ีเอื้ออ านวยต่อการตอบสนองความตอ้งการโครงสร้างพื้นฐานใหม่
ของผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก และผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคล่ือนที่รายใหญ่รายอื่น  ๆ  ในฐานะ
บุคคลที่อาจเข้ามาเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการพ้ืนท่ีร่วม 
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ของประเทศไทยเช่าทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูส่วน
หน่ึงจากกองทุน 

ภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ท่ีเกี่ยวข้องกับเสาโทรคมนาคม 
TUC ตกลงที่จะขยายระยะเวลาการเช่าเดิมของพื้นที่  (slots) 
บนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูที่เกี่ยวข้อง ที่จะหมดอายุ
ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 เป็นวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 
2576 โดยขึ้นอยู่กับความส าเร็จของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที ่3 

 (1) การให้เช่าเสาและพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 

เสาโทรคมนาคมในกองทรัพย์สินของกองทุนมี
ความสามารถในการรองรับโครงข่ายได้หลากหลายทั้งคล่ืน
ความถี่ในย่านความถี ่850 MHz 1800 MHz 2100 MHz และ
ย่านความถี่อื่น  ๆ เสาโทรคมนาคมของกองทุนไม่ ได้มี
คุณลักษณะเฉพาะที่จะจ ากัดการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ
ในระบบ 2G 3G หรือ 4G เท่านั้น และกองทุนคาดว่าเสา
โทรคมนาคมของกองทุนจะสามารถรองรับผู้ประกอบการที่ใช้
เทคโนโลยีเคล่ือนที่ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมในอนาคต ในเชิง

 (2) การกระจายทางภูมิศาสตร์ 

กลุ่มทรัพย์สินของกองทุนซึ่งประกอบด้วยเสาโทรคมนาคม 12,68215,271 เสา และโครงสร้าง
พื้นฐานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นท่ีในทุก 77 จังหวัด โดยในปัจจุบันก่อนการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 กลุ่มทรัพย์สินของกองทุนจะมีการ
กระจุกตัวของเสาโทรคมนาคมมากที่สุดในเขตภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ ภาคเหนือ และเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเมื่อคิดเป็นสัดส่วนของเสาโทรคมนาคมในปัจจุบันของกองทุน
ทั้งหมด อยู่ที่ร้อยละ 19.822.3 ร้อยละ 19.318.2 และร้อยละ 18.416.5 ตามล าดับ ซึ่งเป็นพื้นที่ท่ีกองทนุ
คาดว่ายังมีความต้องการใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบใหม่ซึ่งต้องอาศัยการใช้พื้นที่บนเสาของ
โทรคมนาคมเป็นจ านวนมากแต่พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ท่ีมีขีดจ ากัดในการเพิ่มเสาโทรคมนาคมใหม่มาก
ที่สุด ท าให้เกิดโอกาสอย่างมากที่จะดึงดูดผู้เช่าและบริหารจัดการพ้ืนท่ีร่วม ในส่วนของเสาโทรคมนาคม
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 นั้น โดยมากจะ
กระจุกตัวอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กองทุนคาดว่าจะมีการขยายตัวของความ
ต้องการในการใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบใหม่สูง โดยคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 34.8[74.11] ของ
จ านวนเสาทั้งหมดที่กองทุนจะเข้าลงทุนในครั้งนี้ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ทั้งนี ้ตารางดังต่อไปนี้
แสดงถึงการกระจายทางภูมิศาสตร์ในแต่ละภาค โดยคิดเป็นร้อยละของ (ก) จ านวนเสาโทรคมนาคม
ทั้งหมดที่กองทุนเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคม
ดังกล่าวในปัจจุบัน (กล่าวคือ ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4) (ข) จ านวนเสาโทรคมนาคมทั้งหมดที่
กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 และ (ค) จ านวนเสาโทรคมนาคมทั้งหมดที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ 
เชา่ หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวภายหลังการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม  ครั้งที่  43 อย่างไรก็ตาม จ านวนเสา
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โครงสร้างนั้น เสาโทรคมนาคมของกองทุนมีความสามารถที่
จะรองรับคล่ืนความถี่ในย่านความถี่ 2100 MHz 1800 MHz 
และ 900 MHz ได้ ปัจจุบันนี้ กลุ่มทรู (โดยผ่าน TUC) และผู้
ใ ห้ บ ริ ก า ร โ ท ร ค ม น า ค ม เ ค ล่ื อ น ที่ ร า ย ใ ห ญ่ 
อื่น ๆ ในประเทศไทย ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ใน
ย่านความถี่  2100 MHz 1800 MHz และ 900 MHz และ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามซึ่ง
โครงข่าย 2100 MHz ต้องการเสาที่อยู่ในระยะใกล้กันมากขึ้น 
ดังนั้น โดยทั่วไปจะมีความต้องการเสาส าหรับการให้บริการ
โทรคมนาคมเคล่ือนที่ส าหรับโครงข่าย 2100 MHz มากกว่า
โครงข่ายที่ท างานบนคล่ืนความถี่ในย่านความถี่ที่ต่ ากว่า 
กองทุนจึงเชื่อว่ากองทุนอยู่ในสถานะที่เอื้ออ านวยต่อการ
ตอบสนองความต้องการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลัก และผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคล่ือนที่
รายใหญ่รายอื่น ๆ ในฐานะบุคคลที่อาจเข้ามาเป็นผู้เช่าและ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีร่วม 

 (2) การกระจายทางภูมิศาสตร์ 

กลุ่มทรัพย์ สินของกองทุนซึ่ งประกอบด้วยเสา
โทรคมนาคม 12,682 เสา และโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ในทุก 77 จังหวัด โดยในปัจจุบัน

โทรคมนาคมในแต่ละภูมิภาคอาจมีการเปล่ียนแปลง ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงจ านวนเสาโทรคมนาคมใน
แต่ละพื้นที่จะไม่กระทบจ านวนรวมของเสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ และรายได้หรือค่าเช่าท่ี
กองทุนจะได้รับจากผู้เช่าและบริหารจัดการหลักตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่กองทุน
ท ากับ BFKT และ AWC และสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ 
รวมถึงตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 และสัญญาซื้อขาย
ทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และรายได้หรือค่าเช่าที่กองทุนจะได้รับจากผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลักตามสัญญาสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่
เกี่ยวกับเสาโทรคมนาคม (อ้างอิง ณ วันที่ที่กองทุนเข้าลงในการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประกอบกับ
ข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่กองทุนจะเข้าลงทุนข้อมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561)  

พื้นที่ 

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 43 

การลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 
ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติม

ครั้งที่ 43 

จ านวนเสารวม 

ร้อยละของ
จ านวนเสา
ทั้งหมด

(โดยประมาณ) 

จ านวนเสารวม 

ร้อยละของ
จ านวนเสา
ทั้งหมด

(โดยประมาณ) 

จ านวนเสารวม 

ร้อยละของ
จ านวนเสา
ทั้งหมด

(โดยประมาณ) 

เขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

2,516 16.5 39 4.9 2,555 15.9 

ภาคกลางและภาค
ตะวันตก 

2,280 15.0 17 2.2 2,297 14.3 

ภาคตะวันออก 1,799 11.8 51 6.5 1,850 11.5 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
อ 

3,412 22.3 561 71.2 3,973 24.7 



 เอกสารแนบ 8 

A38982405/0.8/31 May 2019 

 VIII - 62 

 

โครงการจัดการกองทนุเดิม โครงการจัดการกองทนุที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

ก่อนการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 กลุ่มทรัพย์สินของกองทุนจะมีการ
กระจุกตัวของเสาโทรคมนาคมมากที่ สุดในเขตภาค
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ  ภ า ค เ ห นื อ  แ ล ะ เ ข ต พื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเมื่อคิดเป็นสัดส่วนของ
เสาโทรคมนาคมในปัจจุบันของกองทุนทั้งหมด อยู่ที่ร้อยละ 
19.8 ร้อยละ 19.3 และร้อยละ 18.4 ตามล าดับ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่
กองทุนคาดว่ายังมีความต้องการใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่
แบบใหม่ซึ่งต้องอาศัยการใช้พื้นที่บนเสาของโทรคมนาคม
เป็นจ านวนมากแต่พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีขีดจ ากัดในการ
เพิ่มเสาโทรคมนาคมใหม่มากที่สุด ท าให้เกิดโอกาสอย่างมาก
ที่จะดึงดูดผู้เช่าและบริหารจัดการพื้นที่ร่วม ในส่วนของเสา
โทรคมนาคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 นั้น โดยมากจะกระจุก
ตัวอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กองทุน
คาดว่าจะมีการขยายตัวของความต้องการในการใช้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่แบบใหม่สูง โดยคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 
34.8 ของจ านวนเสาทั้งหมดที่กองทุนจะเข้าลงทุน ทั้งนี้  
ตารางดังต่อไปนี้แสดงถึงการกระจายทางภูมิศาสตร์ในแต่ละ
ภาค โดยคิดเป็นร้อยละของ (ก) จ านวนเสาโทรคมนาคม
ทั้งหมดที่กองทุนเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จาก

 

 (3) อายุเสาโทรคมนาคม 

ทรูเป็นหนึ่งในสามผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคล่ือนที่รายใหญ่ของประเทศไทยซึ่งได้เข้า
ประกอบการในเชิงพาณิชย์ล่าสุด ดังนั้น กองทุนจึงเชื่อว่าเสาโทรคมนาคมที่กองทุนเป็นเจ้าของ หรือมี
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิท่ีเกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวเป็นหน่ึงในกลุ่มที่ใหม่ที่สุดใน
ประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับเสาโทรคมนาคมของคู่แข่ง ทั้งนี้ เสาโทรคมนาคมจ านวนมากถูกสร้าง
ขึ้นในช่วงไม่เกิน 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทจัดการเชื่อว่าจะท าให้ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุนมี
ค่าใช้จ่ายการบ ารุงรักษาค่อนข้างต่ ากว่าที่ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักนั้นจะมีหากทรัพย์สินเหล่านี้มี
อายุมากกว่านี้  และอาจลดความจ าเป็นที่ต้องเปล่ียนเสาโทรคมนาคมก่อนก าหนด โดยทั่วไปเสา
โทรคมนาคมมีอายุการใช้งานเกิน 30 ปี และอายุเฉล่ียของเสาโทรคมนาคมของกองทุนจะขยายออกไป
ได้โดยไม่จ ากัดด้วยการดูแลและบ ารุงรักษาเป็นประจ าซึ่งจะเป็นความรับผิดชอบของผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลัก ตารางดังต่อไปนี้แสดงอายุของ (ก) เสาโทรคมนาคมที่อยู่ในกองทรัพย์สิน (portfolio) ของ
กองทุนในปัจจุบัน (กล่าวคือ ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4) (ข) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเข้า
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 และ (ค) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์
จากรายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 34 (อ้างอิง ณ วันที่ที่กองทุนเข้าลงในการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 

ภาคเหนือ 2,784 18.2 1 0.1 2,785 17.3 

ภาคใต้ 2,480 16.2 119 15.1 2,599 16.3 

รวม 15,271 100.0 2,589788 100.0 15,27116,059 100.0 
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รายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวในปัจจุบัน  (ข) 
จ านวนเสาโทรคมนาคมทั้งหมดที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 และ (ค) จ านวนเสาโทรคมนาคมทั้งหมดที่กองทุนจะ
เป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิด
จากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวภายหลังการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 อย่างไรก็ตาม จ านวนเสาโทรคมนาคมในแต่ละภูมิภาค
อาจมีการเปล่ียนแปลง ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงจ านวนเสา
โทรคมนาคมในแต่ละพื้นที่จะไม่กระทบจ านวนรวมของเสา
โทรคมนาคมที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ และรายได้หรือค่าเช่าที่
กองทุนจะได้รับจากผู้เช่าและบริหารจัดการหลักตามสัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่กองทุนท ากับ BFKT และ 
AWC และสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้
มีการแก้ไขและแทนที่ รวมถึงตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ 
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 และรายได้หรือค่า
เช่าที่กองทุนจะได้รับจากผู้เช่าและบริหารจัดการหลักตาม
สัญญาสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มี
การแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวกับเสาโทรคมนาคม (ข้อมูล ณ 
วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

ประกอบกับข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่กองทุนจะเข้าลงทุนข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 
2561) 

เสาโทรคมนาคมจ าแนกตาม
อายุ 

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติม  
ครั้งที่ 43 

การลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 34 

ภายหลังการเข้าลงทุน
เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 34 

ต่ ากว่า 1 ปี - 788 788 

1-3 ปี 2,920 - 2,920 

3-5 ปี 6,206 - 6,206 

5-10 ปี 5,323 - 5,323 

มากกว่า 10 ปี 822 - 822 

รวม 15,271 788  16,059 

... 

 (6) ประเภทของเสาโทรคมนาคม 

ตารางดังต่อไปนี้สรุปจ านวนและอัตราส่วนการกระจายตัวของ (ก) เสาโทรคมนาคมที่อยู่ใน
กองทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทุนในปัจจุบัน (กล่าวคือ ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4) (ข) เสา
โทรคมนาคมที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 และ (ค) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ 
เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวภายหลังการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 โดยแยกตามประเภทของเสา
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พื้นที่ 

ก่อนการเข้าลงทุน
เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 43 

การลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 43 

ภายหลังการเข้า
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 

43 

จ านวน
เสารวม 

ร้อยละ
ของ

จ านวน
เสา

ทั้งหมด
(โดยปร
ะมาณ) 

จ านวน
เสารวม 

ร้อยละ
ของ

จ านวน
เสา

ทั้งหมด
(โดยปร
ะมาณ) 

จ านวน
เสารวม 

ร้อยละ
ของ

จ านวน
เสา

ทั้งหมด
(โดยปร
ะมาณ) 

เขตพื้นท่ี
กรุงเทพ 
มหานคร
และ
ปริมณฑล 

2,335 18.4 181 6.90 2,516 16.5 

ภาคกลาง
และภาค
ตะวันตก 

1,895 15.0 385 14.9 2,280 15.0 

ภาค
ตะวันออก 

1,409 11.1 390 15.1 1,799 11.8 

ภาค
ตะวันออกเ
ฉียงเหนือ 

2,511 19.8 901 34.8 3,412 22.3 

ภาคเหนือ 2,451 19.3 333 12.9 2,784 18.2 

ภาคใต้ 2,081 16.4 399 15.4 2,480 16.2 

รวม 12,682 100.0 2,589 100.0 15,271 100.0 

โทรคมนาคม (อ้างอิง ณ วันที่ที่กองทุนเข้าลงในการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประกอบกับข้อมูลการลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่กองทุนจะเข้าลงทุนข้อมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

ประเภ
ทของ
เสา 

ความสูง 

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้ง
ที่ 43 

การลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 
ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้ง

ที่ 43 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

เสารวม ร้อยละ เสารวม ร้อยละ เสารวม ร้อยละ 

ตั้งอยู่
บน

พื้นดิน 

>50 
เมตร 

4,084 26.7 16 2.0 4,100 25.5 

ตั้งอยู่
บน

พื้นดิน 

32-50 
เมตร 

7,634 50.0 675 85.7 8,309 51.8 

ตั้งอยู่
บน

พื้นดิน 

<32 
เมตร 

475 3.1 58 7.4 533 3.3 

ตั้งอยู่
บน

ดาดฟ้า 

<32 
เมตร 

2,546 16.7 39 4.9 2,585 16.1 

DAS - 532 3.5 - - 532 3.3 

รวม   15,271 100.0 788 100.0 16,059 100.0 

 

นอกจากเสาโทรคมนาคมที่ตั้งอยู่บนพื้นดินและบนดาดฟ้า กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์
จากรายได้ สุทธิที่ เกิดจากระบบ Distributed Antenna System หรือ DAS ภายในอาคารจ านวน
ประมาณ 532 แห่ง โดยทั่วไป DAS ของกองทุนจะตั้งอยู่ในศูนย์การค้าและอาคารส านักงาน ซึ่งท าให้ 
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 (3) อายุเสาโทรคมนาคม 

ทรูเป็นหนึ่งในสามผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
รายใหญ่ของประเทศไทยซึ่งได้เข้าประกอบการในเชิงพาณิชย์
ล่าสุด ดังนั้น กองทุนจึงเชื่อว่าเสาโทรคมนาคมที่กองทุนเป็น
เจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิด
จากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ใหม่ที่สุดใน
ประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับเสาโทรคมนาคมของคู่แข่ง 
ทั้งนี้ เสาโทรคมนาคมจ านวนมากถูกสร้างขึ้นในช่วงไม่เกิน 5 
ปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทจัดการเชื่อว่าจะท าให้ผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลักของกองทุนมีค่าใช้จ่ายการบ ารุงรักษาค่อนข้างต่ า
กว่าที่ ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักนั้นจะมีหากทรัพย์สิน
เหล่านี้มีอายุมากกว่านี้ และอาจลดความจ าเป็นที่ต้องเปล่ียน
เสาโทรคมนาคมก่อนก าหนด โดยทั่วไปเสาโทรคมนาคมมี
อายุการใช้งานเกิน 30 ปี และอายุเฉล่ียของเสาโทรคมนาคม
ของกองทุนจะขยายออกไปได้โดยไม่จ ากัดด้วยการดูแลและ
บ ารุงรักษาเป็นประจ าซึ่งจะเป็นความรับผิดชอบของผู้เช่า
และบริหารจัดการหลัก ตารางดังต่อไปนี้แสดงอายุของ (ก) 
เสาโทรคมนาคมที่อยู่ในกองทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทุน
ในปัจจุบัน (ข) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที ่3 และ (ค) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ เชา่ 

BFKT สามารถเพิ่มความครอบคลุมของโครงข่ายเข้าไปภายในอาคารได้ ทั้งนี้ สิทธิที่จะติดตั้งและ
ด าเนินการ DAS ตามข้อก าหนดของสัญญาเช่าที่ท ากับเจ้าของตึกอันเป็นท่ีตั้งของ DAS ดังกล่าวอยู่ใน
ชื่อของ BFKT อย่างไรก็ตาม จ านวนเสาโทรคมนาคมแต่ละประเภทอาจมีการเปล่ียนแปลง ทั้งนี้ การ
เปล่ียนแปลงจ านวนเสาโทรคมนาคมแต่ละประเภทดังกล่าวจะไม่กระทบจ านวนรวมของเสา
โทรคมนาคมที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ และข้อก าหนดในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 34 

... 
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หรือมี สิทธิรับประโยชน์จากรายได้ สุทธิที่ เกิดจากเสา
โทรคมนาคมดังกล่าวภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม  ครั้งที่  3 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

เสาโทรคมนาคม
จ าแนกตามอายุ 

ก่อนการเข้า
ลงทุนเพิ่มเติม  

ครั้งที่ 3 

การลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3 

ภายหลังการเข้า
ลงทุนเพิ่มเติม 

ครั้งที่ 3 

ต่ ากว่า 1 ปี 37  1,657 1,694 

1-3 ปี 3,131  928 4,059 

3-5 ปี 5,728  4 5,732 

5-10 ปี 2,971  - 2,971 

มากกว่า 10 ปี 815  -    815 

รวม 12,682  2,589  15,271  

... 

 (6) ประเภทของเสาโทรคมนาคม 

ตารางดังต่อไปนี้สรุปจ านวนและอัตราส่วนการ
กระจายตัวของ (ก) เสาโทรคมนาคมที่อยู่ในกองทรัพย์สิน 
(portfolio) ของกองทุนในปัจจุบัน (ข) เสาโทรคมนาคมที่
กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 และ (ค) เสาโทรคมนาคม
ที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จาก
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รายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวภายหลังการ
เข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดยแยกตามประเภทของเสาโทรคมนาคม 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

ประเภท
ของเสา 

ควา
มสูง 

ก่อนการเข้าลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 3 

การลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 

ภายหลังการเข้า
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 

3 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

เสา
รวม 

ร้อยละ เสารวม ร้อยละ เสารวม 
ร้อย
ละ 

ตั้งอยู่บน
พื้นดิน 

>50 
เมตร 

4,025 31.7 
59 2.3 4,084 26.7 

ตั้งอยู่บน
พื้นดิน 

32-
50 
เมตร 

5,549 43.8 
2,085 80.5 7,634 50.0 

ตั้งอยู่บน
พื้นดิน 

<32 
เมตร 

278 2.2 
197 7.6 475 3.1 

ตั้งอยู่บน
ดาดฟ้า 

<32 
เมตร 

2,298 18.1 
248 9.6 2,546 16.7 

DAS - 532 4.2 - - 532 3.5 

รวม   12,682 100.0 2,589 100.0 15,271 100.0 
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นอกจากเสาโทรคมนาคมที่ตั้งอยู่บนพื้นดินและบน
ดาดฟ้า กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่
เ กิ ดจากระบบ  Distributed Antenna System หรื อ  DAS 
ภายในอาคารจ านวนประมาณ 532 แห่ง โดยทั่วไป DAS ของ
กองทุนจะตั้งอยู่ในศูนย์การค้าและอาคารส านักงาน ซึ่งท าให้ 
BFKT สามารถเพิ่มความครอบคลุมของโครงข่ายเข้าไป
ภายในอาคารได้ ทั้งนี้ สิทธิที่จะติดตั้งและด าเนินการ DAS 
ตามข้อก าหนดของสัญญาเช่าที่ท ากับเจ้าของตึกอันเป็นท่ีตั้ง
ของ DAS ดังกล่าวอยู่ในชื่อของ BFKT อย่างไรก็ตาม จ านวน
เสาโทรคมนาคมแต่ละประเภทอาจมีการเปล่ียนแปลง ทั้งนี้ 
การเปล่ียนแปลงจ านวนเสาโทรคมนาคมแต่ละประเภท
ดังกล่าวจะไม่กระทบจ านวนรวมของเสาโทรคมนาคมที่
กองทุนจะเป็นเจ้าของ และข้อก าหนดในสัญญาซื้อขาย
ทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 

... 

10 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ (7) จ านวนพื้นที่รองรับและอัตราการเช่าใช้ ในหัวข้อ 2.3.2(ข) “ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับ
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม - ธุรกิจเสาโทรคมนาคม” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้ 

โปรดพิจารณารายละเอยีดการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก ก ส่วนที่ 5 
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11 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ข้อ 2.3.2(ข) “ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม – ธุรกิจเสา
โทรคมนาคม” ของโครงการจัดการกองทุน (ต่อ) ดังนี้ 

 2.3.2 ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้าง
 พื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สินโครงสร้าง
 พื้นฐานโทรคมนาคม  

 (ก) บททั่วไป 

... 

 (ข) ธุรกิจเสาโทรคมนาคม 

   

 (8) การขยายจ านวนเสาโทรคมนาคม 

... 

นอกจากการจัดหาเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติม ผู้เช่า
และบริหารจัดการหลักของกองทุนมีหน้าที่ตามสัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนทีท่ี่
เกี่ยวข้องที่จะต้องปรับปรุงเสาโทรคมนาคมที่เป็นของกองทุน 
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงด้านโครงสร้างและเพิ่มความสามารถใน
การรองรับของเสาโทรคมนาคมดังกล่าวเมื่อมีการบอกกล่าว

2.3.2 ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สิน
 โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม  

 (ก) บททั่วไป 

... 

 (ข) ธุรกิจเสาโทรคมนาคม 

... 

 (8) การขยายจ านวนเสาโทรคมนาคม 

... 

นอกจากการจัดหาเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติม ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุนมีหน้าที่
ตามสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง
ปรับปรุงเสาโทรคมนาคมที่เป็นของกองทุน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงด้านโครงสร้างและเพิ่มความสามารถ
ในการรองรับของเสาโทรคมนาคมดังกล่าวเมื่อมีการบอกกล่าวโดยกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุน และ
ส่วนเพิ่ม (margin) ในอัตราที่เหมาะสม กองทุนคาดว่าจะส่งค าบอกกล่าวนั้นต่อเมื่อผู้เช่าและบริหาร
จัดการพื้นที่ร่วมกันได้ตกลงล่วงหน้าที่จะเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการส่วนที่เพิ่มขึ้นมานั้น โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.3(ข)(1)2.6.4(ข)(1) “สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า 
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โดยกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุน และส่วนเพิ่ม (margin) ใน
อัตราที่เหมาะสม กองทุนคาดว่าจะส่งค าบอกกล่าวนั้นต่อเมื่อ
ผู้เช่าและบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันได้ตกลงล่วงหน้าที่จะเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการส่วนที่ เพิ่มขึ้นมานั้น โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.3(ข)(1) “สัญญา
แก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และ
บริหารจัดการหลัก ระหว่าง TUC และ กองทุน” 

... 

 (9) ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักและผู้เช่าและบริหาร
  จัดการพ้ืนท่ีร่วม 

ตามสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก
ที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง TUC จะยังคงใช้พื้นที่ 
(slots) บนเสาโทรคมนาคมของกองทุนในฐานะผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลัก ค่าเช่าจากผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก 
รวมทั้งสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นจาก
เสาโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  1 และเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  2 เป็นแหล่ง
รายได้จากธุรกิจเสาโทรคมนาคมของเกือบกองทุนทั้งหมด 

ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ครั้งที่ 2 ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและ
แทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2")” 

... 

 (9) ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักและผู้เช่าและบริหารจัดการพ้ืนท่ีร่วม 

ตามสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง TUC 
จะยังคงใช้พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมของกองทุนในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก ค่าเช่าจาก
ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก รวมทั้งสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่ เกิดขึ้นจากเสา
โทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 
1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เป็นแหล่งรายได้จากธุรกิจเสาโทรคมนาคม
ของเกือบกองทุนทั้งหมด โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.3(ข)(1) “สัญญาแก้ไขและ
แทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ระหว่าง TUC และ กองทุน” หัวข้อ 
2.6.1(ก) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้น”, 2.6.2.(ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1”, และ หัวข้อ2.6.2.(ก)(2) “สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่1” 

กองทุนมีแผนการที่จะหาผู้เช่าพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมร่วมที่เป็นบุคคลภายนอก 
ส าหรับทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมที่กองทุนมีอยู่ในปัจจุบันและเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 43 (ภายหลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 43) และ เสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เสา
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โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ  2.6.3(ข)(1) 
“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา 
และบริหารจัดการหลัก ระหว่าง TUC และ กองทุน” หัวข้อ 
2.6.1(ก) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้น”, 
2.6.2.(ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1”, และ หัวข้อ2.6.2.(ก)(2) “สัญญา
เช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่1”  

กองทุนมีแผนการที่จะหาผู้เช่าพื้นที่  (slots) บนเสา
โทรคมนาคมร่วมที่เป็นบุคคลภายนอก ส าหรับทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมที่กองทุนมีอยู่ในปัจจุบันและเสาโทรคมนาคม
ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 (ภายหลังจากการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 
3) และ เสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  2 เสาโทรคมนาคมของ BFKT เสา
โทรคมนาคมของ AWC  เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 (ในกรณีที่เสาโทรคมนาคมดังกล่าวถูกโอนมาให้
กองทุนเมื่อครบก าหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเครื่องและ
อุปกรณ์ HSPA สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญา
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หรือ สัญญา

โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เสาโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC  
เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 
2 (ในกรณีที่เสาโทรคมนาคมดังกล่าวถูกโอนมาให้กองทุนเมื่อครบก าหนดระยะเวลาของสัญญาเช่า
เครื่องและอุปกรณ ์HSPA สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
เพิ่มเติม ครั้งที ่1 หรือ สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที ่2 (แล้วแต่กรณี)) ซึ่งการมีผู้
เช่าที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดของกองทุนเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการมีผู้เช่าและบริหาร
จัดการรายใหม่ส าหรับเสาที่มีอยู่แล้วมีอัตราค่อนข้างต่ า บริษัทจัดการเชื่อว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคม
เคล่ือนที่รายอื่น ๆ ที่ก าลังพัฒนาบริการใหม่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการ 3G และ 4G บนคล่ืนความถี่
ในย่านความถี่ 2100 MHz และ 1,800 MHz ซึ่งจ าเป็นต้องมีเสามากกว่าการให้บริการส าหรับโครงข่าย
ซึ่งท าบนคล่ืนความถี่ที่ต่ ากว่าเพื่อให้มีพื้นที่บริการของโครงข่ายในระดับเดียวกัน) จะจ าเป็นต้องติดตั้ง
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Active บนเสาจ านวนมากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนด
เกี่ยวกับพื้นท่ีบริการของโครงข่ายภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี ้เพื่อท่ีจะควบคุม
รายจ่ายลงทุนส าหรับกิจกรรมที่มิใช่กิจกรรมหลัก (non-core activities) กองทุนคาดว่าผู้ให้บริการจะ
หาโอกาสในการร่วมใช้เสาโทรคมนาคม ซึ่งจะเป็นโอกาสของกองทุนในการให้เช่าพื้นที่บนเสาแก่ผู้เช่า
และบริหารจัดการพื้นที่ร่วม ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมมีหน้าที่ภายใต้สัญญาบริการหลักในการ
จัดหาผลประโยชน์และการตลาดส าหรับพื้นที่ให้เช่าที่ยังว่าง 

เสาโทรคมนาคม 6,332 เสาของกองทุนบางส่วน (ซึ่งรวมถึงเสาโทรคมนาคมของ BFKT เสา
โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ 
AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) อยู่ภายใต้สิทธิบางประการในการใช้แต่
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เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่  2 (แล้วแต่
กรณี)) ซึ่งการมีผู้เช่าที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดของ
กองทุนเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการมีผู้เช่าและบริหาร
จัดการรายใหม่ส าหรับเสาที่มีอยู่แล้วมีอัตราค่อนข้างต่ า  
บริษัทจัดการเชื่อว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคล่ือนที่รายอื่นๆ 
ที่ก าลังพัฒนาบริการใหม่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการ 3G 
และ 4G บนคล่ืนความถี่ ในย่านความถี่  2100 MHz และ 
1,800 MHz ซึ่งจ าเป็นต้องมีเสามากกว่าการให้บริการส าหรับ
โครงข่ายซึ่งท าบนคล่ืนความถี่ที่ต่ ากว่าเพื่อให้มีพื้นที่บริการ
ของโครงข่ายในระดับเดียวกัน) จะจ าเป็นต้องติดตั้งโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Active บนเสาจ านวนมากขึ้น 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัพ้ืนท่ีบริการของโครงขา่ย
ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี ้เพื่อท่ีจะ
ควบคุมรายจ่ายลงทุนส าหรับกิจกรรมที่มิใช่กิจกรรมหลัก 
(non-core activities) กองทุนคาดว่าผู้ให้บริการจะหาโอกาส
ในการร่วมใช้เสาโทรคมนาคม ซึ่งจะเป็นโอกาสของกองทุนใน
การให้เช่าพื้นที่บนเสาแก่ผู้เช่าและบริหารจัดการพื้นที่ร่วม 
ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมมีหน้าที่ภายใต้สัญญาบริการ
หลักในการจัดหาผลประโยชน์และการตลาดส าหรับพื้นที่ให้
เช่าที่ยังว่าง 

เพียงผู้เดียวซึ่ง BFKT ให้กับ กสท. โทรคมนาคม ตามความตกลงนี้  BFKT จึงอาจต้องได้รับความ
ยินยอมจาก กสท. โทรคมนาคม ก่อนที่จะมีการให้เช่าพื้นที่ว่างบนเสาที่เหลือให้กับบุคคลอื่นได้  

โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive บางชนิดอย่างที่ เกี่ยวข้องกับเสา
โทรคมนาคมของกองทุน ซึ่งรวมถึงอาคารส่ิงปลูกสร้าง (shelter) หรือตู้คอนเทนเนอร์ แบตเตอรี่ส ารอง 
เครื่องปรับอากาศและเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานดีเซล (ถ้ามี) ได้ถูกสงวนไว้ตามสัญญาเช่า ด าเนินการ 
และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนท่ีที่เกี่ยวข้อง เพื่อการใช้โดยผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก
เท่านั้น และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive เหล่านี้ไม่สามารถน าออกให้เช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการ แก่ผู้เช่าและบริหารจัดการพ้ืนที่ร่วมรายอื่น ๆ บนเสาของกองทุนได้ โดยผู้
เช่าและบริหารจัดการเหล่านี้ต้องรับผิดชอบในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เอง 

... 

 (14) เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมจ านวน
ประมาณ 2,589 เสาของ TUC โดย กองทุนจะจัดหาประโยชน์จากเสาโทรคมนาคมดังกล่าว ด้วยวิธีการ
ตามที่กฎหมายอนุญาต อันรวมถึง การน าพื้นที่บนเสาโทรคมนาคมออกให้เช่าแก่บุคคลอื่น ซึ่งรวมถึง
การน าพื้นที่บนเสาโทรคมนาคมบางส่วนออกให้เช่าแก่  TUC ด้วย ทั้งนี้  TUC จะใช้พื้นที่บนเสา
โทรคมนาคมเพื่อให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่  โดยเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3 นี้ประกอบด้วยเสาที่ตั้งอยู่บนพื้นดิน เสาที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้า และใช้รองรับโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Active ที่ใช้ในการให้บริการในย่านความถี่ 900 MHz และ 1800 MHz และ 2100 
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เสาโทรคมนาคม 6,332 เสาของกองทุนบางส่วน (ซึ่ง
รวมถึงเสาโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ 
AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
และเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) อยู่ภายใต้สิทธิบางประการในการใช้
แต่เพียงผู้เดียวซึ่ง BFKT ให้กับ กสท. โทรคมนาคม ตามความ
ตกลงนี้  BFKT จึงอาจต้องได้รับความยินยอมจาก กสท. 
โทรคมนาคม ก่อนที่จะมีการให้เช่าพื้นที่ว่างบนเสาที่เหลือ
ให้กับบุคคลอื่นได้  

โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive 
บางอย่างที่เสาโทรคมนาคมของกองทุน ซึ่งรวมถึงอาคารส่ิง
ปลูกสร้าง (shelter) หรือตู้คอนเทนเนอร์ แบตเตอรี่ส ารอง 
เครื่องปรับอากาศและเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานดีเซล (ถ้าม)ี 
ได้ถูกสงวนไว้ตามสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการใช้โดยผู้เช่า
และบริหารจัดการหลักเท่านั้น  และโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive เหล่านี้ไม่สามารถน าออกให้
เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ แก่ผู้เช่าและบริหารจัดการ
พื้นที่ร่วมรายอื่น ๆ  บนเสาของกองทุนได้ โดยผู้เช่าและบริหาร

MHz เป็นหลัก โดยเสาโทรคมนาคมดังกล่าวส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นในช่วงไม่เกิน  5 ปีที่ผ่านมา และ
โดยทั่วไปเสาโทรคมนาคมที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30 ปี 

 (15) เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมจ านวน 
788 เสาของ TUC โดย กองทุนจะจัดหาประโยชน์จากเสาโทรคมนาคมดังกล่าว ด้วยวิธีการตามที่
กฎหมายอนุญาต อันรวมถึง การน าพื้นที่บนเสาโทรคมนาคมออกให้เช่าแก่บุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงการน า
พื้นที่บนเสาโทรคมนาคมบางส่วนออกให้เช่าแก่ TUC ด้วย ท้ังนี้ TUC จะใช้พื้นที่บนเสาโทรคมนาคม
เพื่อให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่ โดยเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 นี้
ประกอบด้วยเสาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนดิน เสาที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้า และใช้รองรับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ประเภท Active ที่ใช้ในการให้บริการในย่านความถี่ 900 MHz และ 1800 MHz และ 2100 MHz เป็น
หลัก โดยเสาโทรคมนาคมดังกล่าวส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นในช่วงไม่เกิน 5 ปีที่ผ่านมา และโดยทั่วไปเสา
โทรคมนาคมที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30 ปี 

 (156) การด าเนินงานและบ ารุงรักษา 

ตามสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้เช่า
และบริหารจัดการหลักจะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคมที่
ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักรายนั้นเช่า โดย BFKT จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานและการ
บ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
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จัดการเหล่านี้ต้องรับผิดชอบในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน
เหล่านี้เอง 

... 

 (14) เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 
3 ประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมจ านวนประมาณ 2,589 เสา
ของ TUC โดย กองทุนจะจัดหาประโยชน์จากเสาโทรคมนาคม
ดังกล่าว ด้วยวิธีการตามที่กฎหมายอนุญาต อันรวมถึง การ
น าพื้นที่บนเสาโทรคมนาคมออกให้เช่าแก่บุคคลอื่น ซึ่งรวมถึง
การน าพื้นที่บนเสาโทรคมนาคมบางส่วนออกให้เช่าแก่ TUC 
ด้วย ทั้งนี้ TUC จะใช้พื้นที่บนเสาโทรคมนาคมเพื่อให้บริการ
ในธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่ โดยเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 นี้ประกอบด้วยเสาที่ตั้งอยู่บนพื้นดิน 
เสาที่ตั้ งอยู่บนดาดฟ้า และใช้รองรับโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Active ที่ใช้ในการให้บริการในย่าน
ความถี่ 900 MHz และ 1800 MHz และ 2100 MHz เป็นหลัก 
โดยเสาโทรคมนาคมดังกล่าวส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นในช่วงไม่

ทั้งนี้ TUC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักจะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงาน
และการบ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคมส าหรับ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ 
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  2 และ เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  3 และเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 การด าเนินการเหล่านี้จะรวมถงึการดูแลและบ ารุงรกัษา
เสาโดยทั่วไป การตรวจสอบความมั่นคงของเสาเป็นระยะ การจัดหาและบ ารุงรักษาระบบแจ้งเตือน
อัคคีภัยและบริการรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักต้องรับผิดชอบการ
ด าเนินงานและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive บางอย่างที่เป็นของกองทุน
และกองทุนได้ให้เช่าแก่ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักนั้น และผู้เช่าและบริหารจัดการรายอื่นๆ ของ
กองทุนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบการด าเนินงานและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive ที่เป็นของผู้เช่านั้นเอง เช่น อาคารส่ิงปลูกสร้าง (shelter) และ/หรือตู้คอนเทนเนอร์ แบตเตอรี่
ส ารอง เครื่องปรับอากาศและเครื่องก าเนิดไฟฟ้าดีเซล (ถ้ามี) เป็นต้น ทั้งนี ้ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก
ต้องปฎิบัติตามมาตรฐานบางอย่างที่ก าหนดในสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการ
แก้ไขและแทนที่ซึ่งบริษัทจัดการเชื่อว่าจะท าให้มีการด าเนินงานและบ ารุงรักษาส าหรับเสาโทรคมนาคม
และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนได้
เข้าท าสัญญาบริการหลักกับผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมซึ่งผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะต้อง
ให้บริการทางด้านธุรการ การตลาด และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่กองทุน โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.1(ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง BFKT และกองทุนลง
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT”)” หัวข้อ 2.6.3(ข) 
“สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3” 
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เกิน 5 ปีที่ผ่านมา และโดยทั่วไปเสาโทรคมนาคมที่ได้รับการ
ดูแลรักษาอย่างเหมาะสมมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30 ปี 

 (15) การด าเนินงานและบ ารุงรักษา 

ตามสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก
ที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้เช่าและบริหารจัดการ
หลักจะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานและการ
บ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคมที่ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักราย
นั้นเช่า โดย BFKT จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงาน
และการบ า รุ ง รั กษา เสาโทรคมนาคมของ  BFKT เสา
โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่  1และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

ทั้งนี้ TUC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักจะ
เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา
เสาโทรคมนาคมส าหรับ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู เสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  2 และ เสา
โทรคมนาคมของ  TUC ที่ลงทุนเพิ่ม เติม  ครั้ งที่  3 การ
ด าเนินการเหล่านี้จะรวมถึงการดูแลและบ ารุงรักษาเสา
โดยทั่วไป การตรวจสอบความมั่นคงของเสาเป็นระยะ การ

 ... 

 (178) การประกันภัย 

ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยภายในชื่อ
ของกองทุนซึ่งกองทุนเชื่อว่าเหมาะสม และภายหลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 4 เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 จะได้รับ
ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยภายในชื่อของกองทุนซึ่งกองทุนเชื่อว่าเหมาะสมเช่นเดียวกัน 
ในส่วนของ BFKT และ AWC นั้น BFKT และ AWC จะยังคงเป็นผู้จัดหากรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเสา
โทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 
1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จนกระทั่งกองทุนใช้สิทธิซื้อ (call option) 
เสาโทรคมนาคมของ BFKT หรือ AWC ได้ส่งมอบเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หรือ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ให้แก่กองทุน 
เมื่อครบก าหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หรือ สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (แล้วแต่กรณี) อนึ่ง กรมธรรม์ประกันภัยที่ BFKT และ AWC จัดหาให้ในชื่อของ
กองทุนคุ้มครองสินค้าคงคลัง ธุรกิจหยุดชะงัก ความเสียหายของทรัพย์สิน และความรับผิดต่อ
สาธารณะ กองทุนพิจารณาว่าความคุ้มครองประกันภัยดังกล่าวมีความเพียงพอ และเป็นไปตามหลัก
ปฏิบัติในอุตสาหกรรม 

 ... 
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จัดหาและบ ารุงรักษาระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยและบริการรักษา
ความปลอดภัย นอกจากนี้ ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักต้อง
รับผิดชอบการด าเนินงานและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive บางอย่างที่เป็นของกองทุน
และกองทุนได้ให้เช่าแก่ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักนั้น และผู้
เช่าและบริหารจัดการรายอื่น  ๆ ของกองทุนมีหน้าที่ต้อง
รับผิดชอบการด าเนินงานและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive ที่เป็นของผู้เช่านั้นเอง เช่น 
อาคารส่ิงปลูกสร้าง (shelter) และ/หรือตู้คอนเทนเนอร์  
แบตเตอรี่ส ารอง เครื่องปรับอากาศและเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ดีเซล (ถ้ามี) เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักต้อง
ปฎิบัติตามมาตรฐานบางอย่างที่ก าหนดในสัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่
ซึ่ งบริษัทจัดการเชื่อว่าจะท าให้มีการด า เนินงานและ
บ ารุงรักษาส าหรับเสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสม 
นอกจากนี้ กองทุนได้เข้าท าสัญญาบริการหลักกับผู้จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมซึ่งผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม
จะต้องให้บริการทางด้านธุรการ การตลาด และบริการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องแก่กองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน 
หัวข้อ 2.6.1(ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
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ระหว่าง BFKT และกองทุนลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
(“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT”)” หัวข้อ 
2.6.3(ข)  “ สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่  2สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์ สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2” 

 ... 

 (17) การประกันภัย 

ทรัพย์ สินเสาโทรคมนาคมของทรู ได้ รับความ
คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยภายในชื่อของกองทุนซึ่ง
กองทุนเชื่อว่าเหมาะสม และภายหลังจากการได้มาซึ่ ง
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3  เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จะ
ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยภายในชื่อของ
กองทุนซึ่งกองทุนเชื่อว่าเหมาะสมเช่นเดียวกัน ในส่วนของ 
BFKT และ AWC นั้น BFKT และ AWC จะยังคงเป็นผู้จัดหา
กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเสาโทรคมนาคมของ BFKT เสา
โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่  1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
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เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จนกระทั่งกองทุนใช้สิทธิซื้อ (call option) 
เสาโทรคมนาคมของ  BFKT หรือ  AWC ได้ ส่งมอบเสา
โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่  1 หรือ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ให้แก่กองทุน เมื่อครบก าหนดระยะเวลาของ
สัญญาเช่ า เครื่ อ งและอุปกรณ์  HSPA สัญญาเช่ า เสา
โทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หรือ สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC เพิ่มเติม ครั้ งที่  2 (แล้วแต่กรณี )  อนึ่ ง  กรมธรรม์
ประกันภัยที่  BFKT และ AWC จัดหาให้ในชื่อของกองทุน
คุ้มครองสินค้าคงคลัง ธุรกิจหยุดชะงัก ความเสียหายของ
ทรัพย์สิน และความรับผิดต่อสาธารณะ กองทุนพิจารณาว่า
ความคุ้มครองประกันภัยดังกล่าวมีความเพียงพอ และเป็นไป
ตามหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรม 

 ... 

12 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ข้อ 2.3.2(ค) “ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม – ธุรกิจเคเบิล
ใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้ 
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  (ค) ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขต
  พื้นที่ต่างจังหวัด 

ธุรกิจ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัดของกองทุนประกอบด้วย (1) กรรมสิทธิ์ในระบบ 
FOC หลักและอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้อง และ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งได้มาจาก TICC  
(2) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่า 
FOC (ซึ่ งรวมถึง  FOC และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่
เกี่ยวข้อง) ของ BFKT ซึ่งรวมเป็น ระบบ FOC ของ BFKT 
รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว หากกองทุนใช้สิทธิใน
การซื้อ (call option) ภายหลังจากวันครบก าหนดสัญญา 
HSPA และ (3) สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี 
ใน FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่1 รวมทั้งสิทธิในการ
ซื้อ (call option) FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  1 
ภายหลังจากที่สัญญาเช่าระยะยาวดังกล่าวส้ินสุดลง ทั้งนี้ 
TICC ซึ่งเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุนจะใช้
ระบบ FOC หลักและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 
และ สิทธิการเช่าช่วงใน FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 เพื่อให้บริการเสียง ข้อมูล ภาพ และการรับส่งข้อมูลวิดีโอ
แก่ผู้ใช้บริการของ TICC ส่วน BFKT ให้เช่าและให้บริการแก่ 

 (ค) ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 

ธุรกิจ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดของกองทุนประกอบด้วย  (1) 
กรรมสิทธิ์ในระบบ FOC หลักและอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งได้มาจาก TICC  (2) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่า FOC 
(ซึ่งรวมถึง FOC และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้อง) ของ BFKT ซึ่งรวมเป็น ระบบ FOC ของ 
BFKT รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว หากกองทุนใช้สิทธิในการซื้อ (call option) ภายหลังจากวัน
ครบก าหนดสัญญา HSPA และ (3) สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ใน FOC ของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call option) FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
ภายหลังจากที่สัญญาเช่าระยะยาวดังกล่าวส้ินสุดลง ทั้งนี้ TICC ซึ่งเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของ
กองทุนจะใช้ระบบ FOC หลักและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด และ สิทธิการเช่าช่วงใน FOC 
ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เพื่อให้บริการเสียง ข้อมูล ภาพ และการรับส่งข้อมูลวิดีโอแก่
ผู้ใช้บริการของ TICC ส่วน BFKT ให้เช่าและให้บริการแก่ กสท. โทรคมนาคม ในส่วนที่เกี่ยวกับ ระบบ 
FOC ของ BFKT เพื่อใช้เชื่อมต่อกับเสาโทรคมนาคมเพื่อรองรับโครงข่าย 3G HSPA 850 MHz ของ กสท. 
โทรคมนาคม ทั้งนี้ TICC และ BFKT จะยังคงดูแลระบบเหล่านี้โดยผ่านระบบฐานข้อมูลและระบบ
สนับสนุนของตนซึ่งอ านวยความสะดวกต่อการบ ารุงรักษาระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ี
ต่างจังหวัด โดย ระบบ FOC ของ BFKT ประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้วระยะทาง 47,250 กิโลเมตร ส่วน
ระบบ FOC หลักซึ่งได้มาจาก TICC ประกอบด้วย FOC ความยาว 5,112 กิโลเมตร และอุปกรณ์ระบบส่ือ
สัญญาณ DWDM และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณอื่น ซึ่งอยู่ใน 69 จังหวัดทั่วประเทศไทย ระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดประกอบด้วยโครงสร้างโทรคมนาคมประเภท Active และโครงสร้าง
โทรคมนาคมประเภท Passive หลายประการ รวมถึง อุปกรณ์ส่ือสัญญาณ อุปกรณ์ IP หลัก และสายน า
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กสท. โทรคมนาคม ในส่วนที่เกี่ยวกับ ระบบ FOC ของ BFKT 
เพื่อใช้เชื่อมต่อกับเสาโทรคมนาคมเพื่อรองรับโครงข่าย 3G 
HSPA 850 MHz ของ กสท. โทรคมนาคม ทั้งนี้  TICC และ 
BFKT จะยังคงดูแลระบบเหล่านี้โดยผ่านระบบฐานข้อมูลและ
ระบบสนับสนุนของตนซึ่ งอ านวยความสะดวกต่อการ
บ ารุงรักษาระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด โดย ระบบ FOC ของ BFKT ประกอบด้วยสาย
เคเบิลใยแก้วระยะทาง 47,250 กิโลเมตร ส่วนระบบ FOC หลัก
ซึ่ งได้มาจาก TICC ประกอบด้วย FOC ความยาว 5,112 
กิโลเมตร และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณ DWDM และอุปกรณ์
ระบบส่ือสัญญาณอื่น ซึ่งอยู่ใน 69 จังหวัดทั่วประเทศไทย 
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดประกอบด้วย
โครงสร้างโทรคมนาคมประเภท Active และโครงสร้าง
โทรคมนาคมประเภท Passive หลายประการ รวมถึง อุปกรณ์
ส่ือสัญญาณ อุปกรณ์ IP หลัก และสายน าสัญญาณเครือข่าย
ส่งตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile) รวมทั้ง FOC สายทองแดง 
(copper cable) และสายโคแอคเชียล (coaxial cable) ซึ่ง
สามารถรองรับผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ได้จ านวนประมาณ 1.2 
ล้านพอร์ต ส่วนสิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 20 ปี ใน FOC 
ของ AWC มีระยะทาง 7,981 กิโลเมตร (หรือ 303,453 คอร์
กิโลเมตร) ซึ่งรวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call option) FOC เมื่อครบ

สัญญาณเครือข่ายส่งตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile) รวมทั้ง FOC สายทองแดง (copper cable) และ
สายโคแอคเชียล (coaxial cable) ซึ่งสามารถรองรับผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ได้จ านวนประมาณ 1.2 ล้าน
พอร์ต ส่วนสิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 20 ปี ใน FOC ของ AWC มีระยะทาง 7,981 กิโลเมตร (หรือ 
303,453 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งรวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call option) FOC เมื่อครบก าหนดอายุการเช่าระยะ
ยาว ท้ังนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ AWC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบ
ก าหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยมีราคาในการใช้สิทธิ 
(Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 500 ล้านบาท 

กองทุนยังได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2 ในส่วนของ
FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ประกอบด้วย (1) กรรมสิทธิ์ใน FOC ของ TUC 
ระยะทางประมาณ 1,113 กิโลเมตร (หรือประมาณ 62,594 คอร์กิโลเมตร) (2) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก
ของทรูมูฟ ระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,147 คอร์กิโลเมตร) และ (3) สิทธิการ
เช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ของ TICC ระยะทางประมาณ 
670 กิโลเมตร (หรือประมาณ 80,014 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งรวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call option) FOC ซึ่งใช้
รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกล่าว เมื่อครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี ้โดยกองทุนจะต้องแจ้ง
ความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยมีราคาในการใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื้อ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 200 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปัจจุบัน FOC ที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 
2 ได้ผ่านการใช้งานมาไม่เกิน 1-2 ปี โดยทางเทคนิค FOC มีอายุการใช้งานสูงถึง 50 ปี 

นอกจากนี้ กองทุนยังได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
ในส่วนของ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ประกอบด้วย (1) กรรมสิทธิ์ใน FOC ของ 
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ก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้  โดยกองทุนจะต้องแจ้ง
ความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ AWC ไม่ช้ากว่า 2 ปี
ก่อนครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยมีราคาในการใช้สิทธิ  
(Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 
500 ล้านบาท 

กองทุนยังได้มาซึ่ งทรัพย์ สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  2 ประกอบด้วย (1) 
กรรมสิทธิ์ใน FOC ของ TUC ระยะทาง 1,113 กิโลเมตร (หรือ 
62,594 คอร์กิโลเมตร) (2) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลักของทรูมูฟ 
ระยะทาง 542 กิโลเมตร (หรือ 117,147 คอร์กิโลเมตร) และ (3) 
สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ของ TICC ระยะทาง 670 กิโลเมตร 
(หรือ 80,014 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งรวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call 
option) FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกล่าว เมื่อ
ครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้ง
ความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปี
ก่อนครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยมีราคาในการใช้สิทธิ  
(Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 

TUC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 
8,017 กิโลเมตร (หรือ ประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร) (2) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ของ ทรูมูฟ ซึ่งใน
ปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือ ประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) (3) กรรมสิทธิ์ใน FOC ของท
รูมูฟ ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร์
กิโลเมตร) และ (4) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ 
FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร) ที่เช่าจาก TICC 
รวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call option) FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกล่าว เมื่อครบก าหนด
อายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ กองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 
ปีก่อนครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาว ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 โดยมีราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 
1,300 ล้านบาท ในปัจจุบัน FOC ที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ได้ผ่านการใช้งานมาไม่เกิน 1-2 ปี โดย
ทางเทคนิค FOC มีอายุการใช้งานสูงถึง 50 ปี 

ตามสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่กองทุนท ากับ 
TUC และ TICC ในเบื้องต้น กองทุนให ้TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเช่า (1) ใยแก้วน าแสง
ที่ยังไม่มีการใช้งาน (dark fiber) จ านวน 73,275 คอร์กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 60 ของใยแก้วน าแสงที่ยัง
ไม่มีการใช้งานท้ังหมดบนระบบ FOC หลัก นับแต่วันท่ีกองทุนลงทุนครั้งแรกถึงปี พ.ศ. 2569 ทั้งนี้ TICC 
ตกลงที่จะเช่าใช้เพิ่มเติมให้ถึงจ านวน 88,472 คอร์กิโลเมตรหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 72 ของระบบ 
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200 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปัจจุบัน FOC ที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2  ได้ผ่านการใช้งานมาไม่เกิน 1-2 ปี โดยทางเทคนิค 
FOC มีอายุการใช้งานสูงถึง 50 ปี 

ตามสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่
ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่กองทุนท ากับ TUC และ TICC ใน
เบื้องต้น กองทุนให ้TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก
เช่า (1) ใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งาน (dark fiber) จ านวน 
73,275 คอร์กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 60 ของใยแก้วน าแสงที่ยงั
ไม่มีการใช้งานท้ังหมดบนระบบ FOC หลัก นับแต่วันท่ีกองทุน
ลงทุนครั้งแรกถึงปี พ.ศ. 2569 ทั้งนี้ TICC ตกลงที่จะเช่าใช้
เพิ่มเติมให้ถึงจ านวน 88,472 คอร์กิ โลเมตรหรือคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 72 ของระบบ FOC หลัก ภายในป ีพ.ศ. 2569 
(2) อุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก
แต่เพียงผู้เดียว นับแต่วันที่กองทุนลงทุนครั้งแรกถึงปี พ.ศ. 
2561 (3) โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Active ใน
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดแต่เพียงผู้เดียวนับ
จากวันที่กองทุนลงทุนครั้งแรกจนถึงปี  พ.ศ. 2561 และ (4) 
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ในระบบบ
รอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดแต่เพียงผู้เดียวนับจากวันท่ี
กองทุนลงทุนครั้งแรกจนถึงปี พ.ศ. 2569 เว้นแต่ TICC ตกลงที่

FOC หลัก ภายในปี พ.ศ. 2569 (2) อุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลักแต่เพียงผู้
เดียว นับแต่วันที่กองทุนลงทุนครั้งแรกถึงป ีพ.ศ. 2561 (3) โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Active 
ในระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัดแต่เพียงผู้เดียวนับจากวนัที่กองทุนลงทุนครั้งแรกจนถึงปี พ.ศ. 
2561 และ (4) โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ในระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัดแต่เพียงผู้เดียวนับจากวันท่ีกองทุนลงทุนครั้งแรกจนถึงปี พ.ศ. 2569 เว้นแต่ TICC ตกลงที่จะ
สละสิทธิในการเช่าแต่เพียงผู้เดียวดังกล่าวหลังจากปี พ.ศ. 2561 ทั้งนี ้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที ่ 

ภายใต้สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ที่ได้มีการ
แก้ไขและแทนที่) ระหว่างกองทุนและ TICC ในเบื้องต้น กองทุนได้น า FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 บางส่วน 197,240 คอร์กิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 65 ของ FOC ของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่  1 ออกให้เช่าแก่ TICC นับแต่วันที่กองทุนเข้าลงทุนในทรัพย์ สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ถึงปี พ.ศ. 2569 ภายใต้สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จัดการ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่1 (ที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่) ทั้งนี ้TICC ตกลงที่จะเช่าใช้เพ่ิมเตมิให้
ถึงจ านวนประมาณ 213,818 คอร์กิโลเมตร หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 70.5 ของ FOC ของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่1 ภายในป ีพ.ศ. 2569 นอกจากนี ้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่าเริ่มแรกในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2569 แล้ว หากเป็นไปตามเงื่อนไขการต่อระยะเวลาการเช่าทั้งหมดตามที่ก าหนดใน
สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่) 
TICC ตกลงที่จะเช่า (หรือก าหนดให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูตามที่จะได้ตกลงกับกองทุนเป็น 
ผู้เช่า) FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 บางส่วนดังกล่าว อย่างน้อยประมาณ 197,240 คอร์
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จะสละสิทธิในการเช่าแต่เพียงผู้เดียวดังกล่าวหลังจากปี พ.ศ. 
2561 ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่า ด าเนินการ และ
บริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที ่ 

ภายใต้สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ 
FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่) 
ระหว่างกองทุนและ TICC ในเบื้องต้น กองทุนได้น า FOC ของ 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่1 บางส่วน 197,240 คอร์กิโลเมตร 
ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 65 ของ FOC ของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ออกให้เช่าแก่ TICC นับแต่วันที่กองทุนเข้า
ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่  1 ถึงปี พ.ศ. 2569 ภายใต้สัญญาเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่1 (ที่
ได้มีการแก้ไขและแทนที่) ทั้งนี้ TICC ตกลงที่จะเช่าใช้เพิ่มเติม
ให้ถึงจ านวนประมาณ 213,818 คอร์กิโลเมตร หรือคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 70.5 ของ FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่  1 ภายในปี พ.ศ. 2569 นอกจากนี้  เมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่าเริ่มแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2569 แล้ว 
หากเป็นไปตามเงื่อนไขการต่อระยะเวลาการเช่าทั้งหมดตามที่
ก าหนดในสัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่1 (ที่ได้มีการแก้ไขและแทนท่ี) TICC ตก

กิโลเมตร ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี หรือเท่าอายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภท
ธุรกิจบรอดแบนด์ของผู้เช่าช่วงและบริหารจัดการที่เหลืออยู ่(แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะส้ันกว่า)  

ภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างกองทุน TUC และ TICC ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 นั้น กองทุนจะได้น า FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 บางส่วนและ FOC ของ 
ทรูมูฟท่ีลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 บางส่วนออกให้เช่าแก่ TUC และ จะได้น า FOC รองรับระบบ FTTx ของ 
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  2 บางส่วน ออกให้เช่าแก่ TICC โดย TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลักของกองทุน จะใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่  และธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ ตามล าดับ TUC ในฐานะผู้เช่า จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานและการบ ารุงรักษา FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และ FOC ของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 และ TICC ในฐานะผู้เช่า หรือ ผู้เช่าช่วง จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานและ
การบ ารุงรักษา FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที ่2 และ FOC รองรับระบบ FTTx 
ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที ่2 ทั้งนี ้TUC และ TICC จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดในสัญญา
เช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

ภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง 
ระหว่างกองทุน TUC และ TICC นั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 นั้น กองทุนจะได้น า FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 บางส่วน และ FOC หลัก
ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 บางส่วนออกให้เช่าแก่ TUC และ จะได้น า FOC รองรับระบบ FTTx 
ของทรูมูฟที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที ่3 บางส่วน และ FOC รองรับ ระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้ง
ที ่3  บางส่วน ออกให้เช่าแก่ TICC โดย TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุน 



 เอกสารแนบ 8 

A38982405/0.8/31 May 2019 

 VIII - 84 

 

โครงการจัดการกองทนุเดิม โครงการจัดการกองทนุที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

ลงที่จะเช่า (หรือก าหนดให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูตามที่จะได้
ตกลงกับกองทุนเป็นผู้เช่า) FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 บางส่วนดังกล่าว อย่างน้อยประมาณ 197,240 คอร์
กิโลเมตร ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี หรือเท่าอายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทธุรกิจบรอดแบนด์ของผู้
เช่าช่วงและบริหารจัดการที่เหลืออยู่ (แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะ
ส้ันกว่า)  

ภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนท่ีที่เกี่ยวข้องระหว่างกองทุน TUC 
และ TICC ในส่วนที่ เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  2 นั้น กองทุนจะน า FOC 
ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที ่2 และ FOC ของทรูมูฟที่ลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 บางส่วนออกให้เช่าแก่ TUC และ จะน า FOC 
รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที ่2 บางส่วน 
ออกให้เช่าแก่ TICC โดย TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลักของกองทุน จะใช้ทรัพย์สินที่ เช่าเพื่อ
ให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่  และธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ ตามล าดับ TUC ในฐานะผู้เช่า 
จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา 
FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และ FOC ของ ทรูมูฟ 

จะใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่  และธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอด
แบนด์ ตามล าดับ TUC ในฐานะผู้เช่า จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา 
FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ FOC ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ TICC ใน
ฐานะผู้เช่า หรือผู้เช่าช่วง จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา FOC รองรับ
ระบบ FTTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  3 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ทั้งนี้ TUC และ TICC จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีก าหนดในสัญญาเช่า ด าเนินการ 
และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ หลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
กองทุนจะน า FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 บางส่วนออกให้เช่าแก่ TUC และจะน า FOC 
รองรับระบบ FTTx ของเรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 บางส่วน และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ 
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 บางส่วนออกให้เช่าแก่ TICC ภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลัก ครั้งที่  2 ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างกองทุน TUC และ TICC ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดย TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของ
กองทุน จะใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่ และธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบ
รอดแบนด์ ตามล าดับ โดย TUC ในฐานะผู้เช่า จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานและการ
บ ารุงรักษา FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และ TICC ในฐานะผู้เช่า จะเป็นผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา FOC รองรับระบบ FTTTx ของเรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 
4 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ทั้งนี้ TUC และ TICC จะต้องปฏิบัติ
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ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 TICC ในฐานะผู้เช่า หรือ ผู้เช่าช่วง จะ
เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา 
FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ  ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 
และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 
2 ทั้งนี้ TUC และ TICC จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีก าหนด
ในสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการ
แก้ไขและแทนที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

ภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง  ระหว่างกองทุน 
TUC และ TICC นั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 นั้น กองทุนจะน า 
FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ FOC หลักของท
รูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 บางส่วนออกให้เช่าแก ่TUC และ 
จะน า FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟท่ีลงทุนเพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 และ FOC รองรับ ระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที ่3  บางส่วน ออกให้เช่าแก่ TICC โดย TUC และ TICC ใน
ฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุน จะใช้ทรัพย์สินที่
เช่าเพื่อให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ ตามล าดับ TUC ในฐานะผู้เช่า 
จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา 

ตามมาตรฐานที่ก าหนดในสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ตาม
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก ครั้งที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง 

กองทุนเข้าท าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่เกี่ยวข้อง
กับ FOC กับ TICC และ TUC ซึ่งเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก ในส่วนของ FOC ที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ท่ีเกี่ยวข้อง โดย
ขึ้นอยู่กับหลังจากความส าเร็จของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ส าเร็จ TICC ตกลงที่จะขยายระยะเวลาการเช่า เดิมของระบบ FOC หลัก และระบบบ
รอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive และ ระยะเวลา
การเช่าช่วงเดิมของ FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จากเดิมที่จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2570 เป็นวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576 และขยายระยะเวลาการเช่าเดิมของอุปกรณ์ระบบส่ือ
สัญญาณและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Active ในระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 
(ยกเว้น Wifi และ DSLAM) จากเดิมที่หมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564  

นอกจากนี้ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่เกี่ยวข้อง กองทุนมีสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่า ระบบ FOC ของ BFKT แก่ กสท. โทรคมนาคม ภายใต้
สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ ์HSPA และ กองทุนยังมีสิทธิให้เช่าใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งาน (dark 
fiber) ที่เหลือบน FOC หลักของ TICC FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่1 FOC ของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที ่2 FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และภายหลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที ่3 จะรวมถึง FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3 FOC หลักของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเตมิ 
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FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ FOC ของทรูมูฟ 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 TICC ในฐานะผู้เช่า หรือผู้เช่าช่วง จะ
เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา 
FOC รองรับระบบ FTTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่  3 ทั้งนี้  TUC และ TICC จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่
ก าหนดในสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มี
การแก้ไขและแทนที่ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

กองทุนเข้าท าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่เกี่ยวข้องกับ FOC กับ 
TICC และ TUC ซึ่งเป็นคู่ สัญญาในฐานะผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลัก ในส่วนของ FOC ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ท่ี
เกี่ยวข้อง โดยขึ้นอยู่กับความส าเร็จของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 
3 TICC ตกลงที่จะขยายระยะเวลาการเช่า เดิมของระบบ FOC 
หลัก และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งเป็น
โครงสร้ างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท  Passive และ 
ระยะเวลาการเช่าช่วงเดิมของ FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1เป็นวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2576 และขยายระยะเวลา

ครั้งที่ 3 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ FOC รองรับระบบ FTTx 
ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3 และภายหลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จะรวมถึง FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 FOC รองรับระบบ FTTx ของ
เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 แก่ผู้
ให้บริการโทรคมนาคมซึ่งเป็นบุคคลภายนอกรายอื่น ๆ ทั้งนี้ โดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่จะเช่าเพิ่มเติมของ 
TUC กับ TICC โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.3(ข)(2) “สัญญาแก้ไขและแทนท่ีสัญญา
เช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักระหว่าง TICC TUC และกองทุน (“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญา
เช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC”)” และ 2.6.3(ข)(3) “สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง 
ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการ FOC ระหว่าง TICC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC")”  2.6.4(ข)(2) “สัญญาแก้ไขและแทนท่ีสัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก ครั้งที่ 2 ระหว่าง TUC TICC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2")” 

 ... 

 (2) รายละเอียดและความครอบคลุมของระบบ FOC หลัก 

ระบบ FOC หลักของกองทุนซึ่งได้มาจาก TICC โดยหลักประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้วขนาด 
12 ถึง 60 แกน (core) ซึ่งสามารถส่ือสัญญาณดิจิตอลแบบหลายช่อง (dense wave digital multiplex 
หรือ DWDM) ด้วยความเร็วที่อัตรา 1600 GB/s อุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณในระบบ FOC หลัก (รวมถึง
อุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างการติดตั้ง) จะประกอบด้วยอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณ DWDM และอุปกรณ์ระบบ
ส่ือสัญญาณ SDH ซึ่งติดตั้งอยู่ในประมาณ 69 จังหวัดของประเทศไทย ระบบ FOC หลักประกอบด้วย
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การเช่าเดิมของอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณและโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Active ในระบบบรอดแบนด์ใน
เขตพื้นที่ต่างจังหวัด (ยกเว้น Wifi และ DSLAM) เป็นวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2564  

นอกจากนี้ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ที่เกี่ยวข้อง กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้
สุทธิที่เกิดจากการให้เช่า ระบบ FOC ของ BFKT แก่ กสท. 
โทรคมนาคม ภายใต้สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA และ 
กองทุนยังมีสิทธิให้เช่าใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งาน (dark 
fiber) ที่เหลือบน FOC หลักของ TICC FOC ของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที ่1 FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2 FOC 
หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC รองรับ
ระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และภายหลัง
จากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  3 จะรวมถึง FOC ของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที ่3 FOC หลักของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3 
และ FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่
3 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3 แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมซึ่งเป็นบุคคลภายนอกราย
อื่น ๆ ทั้งนี้ โดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่จะเช่าเพิ่มเติมของ TUC กับ 

สายเคเบิลใยแก้วความยาว 5,112 กิโลเมตร สายเคเบิลใยแก้วในระบบ FOC หลักได้ผ่านการใช้งานมา
อยู่ในช่วง 1 ถึง 7 ปี โดยทางเทคนิค สายเคเบิลใยแก้วมีอายุการใช้งานสูงถึง 50 ปี ระบบ FOC หลักส่วน
ใหญ่เป็นแบบพาดเหนือพื้นดิน สายเคเบิลใยแก้วบางส่วนวางอยู่ในท่อใต้พื้นดิน เพื่อเป็นการป้องกัน
เพิ่มเติม ทั้งนี้ ระบบ FOC หลักของกองทุนที่ได้มาจาก TICC ไม่รวมเครือข่ายส่งตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง 
(last mile) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตามสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่กองทุนท ากับ 
TUC และ TICC นั้น TICC จะเช่า dark fiber ของระบบ FOC หลักในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก 
โดยค่าเช่าจาก TICC จะเป็นแหล่งรายได้ทั้งหมดที่มาจากระบบ FOC หลักจนกว่าจะมีผู้เช่ารายอื่น ผู้
ประกอบกิจการสายเคเบิล และผู้ให้บริการข้อมูลและเสียงรายอื่น ๆ มาเช่าเส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการ
ใช้งาน หลักส่วนที่เหลือของกองทุนเพิ่มเติม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.3(ข)(2) 
“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักระหว่าง TICC TUC และกองทุน 
(“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC”) และ 2.6.3(ข)(3) “สัญญา
แก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการ FOCและบริหารจัดการหลัก 
ระหว่าง TUC TICC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ
หลัก FOC") 2.6.4(ข)(2) “สัญญาแก้ไขและแทนท่ีสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก ครั้งที่ 2 
ระหว่าง TICC TUC และกองทุน (“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก 
FOC ครั้งที่ 2”)” และหัวข้อ 2.3.2 (ค)(9) “เส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งาน (dark fiber capacity)” 

 ... 
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TICC โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวข้อ 2.6.3(ข)(2) 
“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จัดการหลักระหว่าง TICC TUC และกองทุน (“สัญญาแก้ไข
และแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก 
FOC”)” และ 2.6.3(ข)(3) “สัญญาแก้ไขและแทนท่ีสัญญาเช่า
ช่วง ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการ FOC ระหว่าง 
TICC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC")” 

 ... 

 (2) รายละเอียดและความครอบคลุมของระบบ FOC หลัก 

ระบบ FOC หลักของกองทุนซึ่งได้มาจาก TICC โดย
หลักประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้วขนาด 12 ถึง 60 แกน 
(core) ซึ่งสามารถส่ือสัญญาณดิจิตอลแบบหลายช่อง (dense 
wave digital multiplex หรือ DWDM) ด้วยความเร็วที่อัตรา 
1600 GB/s อุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณในระบบ FOC หลัก 
(รวมถึงอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างการติดตั้ง) จะประกอบด้วย
อุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณ DWDM และอุปกรณ์ระบบส่ือ
สัญญาณ SDH ซึ่งติดตั้ งอยู่ ในประมาณ 69 จังหวัดของ
ประเทศไทย ระบบ FOC หลักประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้ว

 (4) รายละเอียดและความครอบคลุมของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้วขนาด 24 ถึง 216 แกน (core) 
มีระยะทางประมาณ 2,325 กิโลเมตร (หรือประมาณ 259,7554 คอร์กิโลเมตร) โดย ณ ปัจจุบัน FOC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2 นี้ผ่านการใช้งานมาไม่เกิน 1-2 ปี โดยทางเทคนิค สายเคเบิลใยแก้วมีอายุการใช้
งานสูงถึง 50 ปี สายเคเบิลใยแก้วบางส่วนวางอยู่ในท่อใต้พื้นดิน เพื่อการป้องกันเพิ่มเติม ทั้งนี้ FOC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2 ไม่รวมเครือข่ายส่งตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile)  

ภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง 
ของ FOC ส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ระหว่าง TUC และ 
TICC นั้น กองทุนจะได้น า FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 บางส่วนและ FOC หลักของ ทรูมูฟ 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 บางส่วนออกให้เช่าแก่ TUC และ จะได้น า FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 บางส่วน ออกให้เช่าแก่ TICC โดย TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลักของกองทุน จะใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าเพื่อให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ ตามล าดับ TUC ในฐานะผู้เช่า จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงาน
และการบ ารุงรักษา FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และ FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเตมิ 
ครั้งที่ 2 และ TICC ในฐานะผู้เช่า จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา FOC 
รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  2 ทั้งนี้  TUC และ TICC จะต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานที่ก าหนดในสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่
เกี่ยวข้อง 
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ความยาว 5,112 กิโลเมตร สายเคเบิลใยแก้วในระบบ FOC 
หลักได้ผ่านการใช้งานมาอยู่ในช่วง 1 ถึง 7 ปี โดยทางเทคนิค 
สายเคเบิลใยแก้วมีอายุการใชง้านสูงถึง 50 ปี ระบบ FOC หลัก
ส่วนใหญ่เป็นแบบพาดเหนือพื้นดิน สายเคเบิลใยแก้วบางส่วน
วางอยู่ในท่อใต้พื้นดิน เพื่อเป็นการป้องกันเพิ่มเติม ทั้งนี้ ระบบ 
FOC หลักของกองทุนที่ได้มาจาก TICC ไม่รวมเครือข่ายส่งตรง
ถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile) ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ตามสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่
ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่กองทุนท ากับ TUC และ TICC นั้น 
TICC จะเช่า dark fiber ของระบบ FOC หลักในฐานะผู้เช่า
และบริหารจัดการหลัก โดยค่าเช่าจาก TICC จะเป็นแหล่ง
รายได้ทั้งหมดที่มาจากระบบ FOC หลักจนกว่าจะมีผู้เช่าราย
อื่น ผู้ประกอบกิจการสายเคเบิล และผู้ให้บริการข้อมูลและ
เสียงรายอื่น ๆ มาเช่าเส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งาน 
หลักส่วนที่ เห ลือของกองทุนเพิ่ ม เติม  โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.3(ข)(2) “สัญญาแก้ไขและ
แทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักระหว่าง 
TICC TUC และกองทุน (“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC”) และ 2.6.3(ข)(3) 

ภายใต้สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที ่3 TICC ให้สิทธิกองทุน
ในการซื้อ (call option) FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โดยมีราคาใช้สิทธิ
จ านวน 200 ล้านบาท โดยสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้เมื่อครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดย
กองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบก าหนดอายุการ
เช่าระยะยาว 

 (5) รายละเอียดและความครอบคลุมของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  

FOC ทีจ่ะมีการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้วขนาด 24 ถึง 216 แกน 
(core) มีระยะทางประมาณ 27,368 กิโลเมตร (หรือประมาณ 1,210,2912 คอร์กิโลเมตร) โดย FOC ที่
จะมีการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 นี้ผ่านการใช้งานมาไม่เกิน 1-2 ปี โดยทางเทคนิค สายเคเบิลใยแก้วมี
อายุการใช้งานสูงถึง 50 ปี โดยที่ FOC ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ส่วนใหญ่เป็นแบบพาดเหนือพื้นดิน ท า
ให้เข้าถึงและบ ารุงรักษาได้ง่าย รวมทั้งสามารถก่อสร้างและเดินสายเคเบิลใหม่ได้รวดเร็วสายเคเบิลใย
แก้วบางส่วนวางอยู่ในท่อใต้พื้นดิน เพื่อการป้องกันเพิ่มเติม ทั้งนี้ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จะไม่
รวมเครือข่ายส่งตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile)  

ภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง 
ของ FOC ส าหรับ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ระหว่าง กองทุน 
TUC และ TICC นั้น กองทุนจะได้น า FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 บางส่วนและ FOC หลัก 
ของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 บางส่วนออกให้เช่าแก่ TUC และได้จะน า FOC รองรับระบบ FTTx 
ของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 บางส่วนและ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 บางส่วน ออกให้เช่าแก่ TICC โดย TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของ
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“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการ บ ารุงรักษา 
และบริหารจัดการ FOCและบริหารจัดการหลัก ระหว่าง TICC 
และ กองทุน ( "สัญญาแก้ไขและแทนที่ สัญญาเช่ าช่ วง 
ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC") และหัวข้อ 2.3.2 (ค)
(8)  “เส้นใยแก้วน าแสงที่ยั งไม่มีการใช้งาน (dark fiber 
capacity)” 

 ... 

 (4) รายละเอียดและความครอบคลุมของ FOC ที่ลงทุน
  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  2 ประกอบด้วยสาย
เคเบิลใยแก้วขนาด 24 ถึง 216 แกน (core) มีระยะทาง 2,325 
กิโลเมตร (หรือ 259,754 คอร์กิโลเมตร) โดย ณ ปัจจุบัน FOC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 นี้ผ่านการใช้งานมาไม่เกิน 1-2 ปี 
โดยทางเทคนิค สายเคเบิลใยแก้วมีอายุการใช้งานสูงถึง 50 ปี 
สายเคเบิลใยแก้วบางส่วนวางอยู่ในท่อใต้พื้นดิน เพื่อการ
ป้องกันเพิ่มเติม ทั้งนี้ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ไม่รวม
เครือข่ายส่งตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile)  

กองทุน จะใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่  และธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์ ตามล าดับ TUC ในฐานะผู้เช่า จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานและการ
บ ารุงรักษา FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 และ FOC หลักของ ทรูมูฟที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
และ TICC ในฐานะผู้เช่า จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา FOC รองรับ
ระบบ FTTx ของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  3 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ทั้งนี้ TUC และ TICC จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดในสัญญาเช่า ด าเนินการ 
และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

ภายใต้สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที ่3 TICC ให้สิทธิกองทุน
ในการซื้อ (call option) FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดยมีราคาใช้สิทธิ
จ านวน 1,300 ล้านบาท โดยสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้เมื่อครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี ้โดย
กองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบก าหนดอายุการ
เช่าระยะยาว 

 (6) รายละเอียดและความครอบคลุมของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4  

FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้วขนาด 24 ถึง 216 แกน (core) 
มีระยะทางประมาณ 5,524 กิโลเมตร (หรือประมาณ 295,726 คอร์กิโลเมตร) โดย FOC ที่จะมีการ
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 นี้ส่วนใหญ่ได้ผ่านการใช้งานมาและถูกสร้างขึ้นมาประมาณ 2-3 ปีโดยทาง
เทคนิค สายเคเบิลใยแก้วมีอายุการใช้งานสูงถึง 50 ปี โดยที่ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ส่วนใหญ่
เป็นแบบพาดเหนือพื้นดิน ท าให้เข้าถึงและบ ารุงรักษาได้ง่าย รวมทั้งสามารถก่อสร้างและเดนิสายเคเบลิ
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ภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง ของ FOC ส าหรับ
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 ระหว่าง TUC และ TICC นั้น กองทุนจะน า FOC ของ 
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และ FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 บางส่วนออกให้เช่าแก่ TUC และ จะ
น า FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 
2  ออกให้เช่าแก่ TICC โดย TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่า
และบริหารจัดการหลักของกองทุน จะใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อ
ให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่  และธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ ตามล าดับ TUC ในฐานะผู้เช่า 
จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา 
FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และ FOC หลักของ 
ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ TICC ในฐานะผู้เช่า จะ
เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา 
FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
ทั้งนี้ TUC และ TICC จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนด
ในสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการ
แก้ไขและแทนที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

ใหม่ได้รวดเร็วสายเคเบิลใยแก้วบางส่วนวางอยู่ในท่อใต้พื้นดิน เพื่อการป้องกันเพิ่มเติม ทั้งนี้ FOC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จะไม่รวมเครือข่ายส่งตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile) 

ภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ตามสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก ครั้งที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง ของ FOC ส าหรับ
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ระหว่าง กองทุน TUC และ TICC นั้น 
กองทุนจะน า FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 บางส่วนออกให้เช่าแก่ TUC และจะน า FOC 
รองรับระบบ FTTx ของเรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 บางส่วน และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ 
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 บางส่วนออกให้เช่าแก่ TICC โดย TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลักของกองทุน จะใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่ และธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ ตามล าดับ TUC ในฐานะผู้เช่า จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานและการบ ารุงรักษา FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และ TICC ในฐานะผู้เช่าหรือผู้
เช่าช่วง จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา FOC รองรับระบบ FTTTx ของ
เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
ทั้งนี้ TUC และ TICC จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดในสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ... 
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ภายใต้สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 TICC ให้สิทธิกองทุนในการซื้อ (call 
option) FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที ่2 โดยมีราคาใช้สิทธิจ านวน 200 ล้านบาท โดยสามารถ
ใช้สิทธิดังกล่าวได้เมื่อครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ 
โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ 
TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว 

 (5) รายละเอียดและความครอบคลุมของ FOC ที่ลงทุน
  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  

FOC ที่จะมีการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประกอบด้วย
สายเคเบิลใยแก้วขนาด 24 ถึง 216 แกน (core) มีระยะทาง
ประมาณ 27,368 กิโลเมตร (หรือประมาณ 1,210,292 คอร์
กิโลเมตร) โดย FOC ที่จะมีการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 นี้ผ่าน
การใช้งานมาไม่เกิน 1-2 ปี โดยทางเทคนิค สายเคเบิลใยแก้ว
มีอายุการใช้งานสูงถึง 50 ปี โดยที่ FOC ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 
3 ส่วนใหญ่เป็นแบบพาดเหนือพื้นดิน  ท าให้ เข้าถึงและ
บ ารุงรักษาได้ง่าย รวมทั้งสามารถก่อสร้างและเดินสายเคเบิล
ใหม่ได้รวดเร็วสายเคเบิลใยแก้วบางส่วนวางอยู่ในท่อใต้
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พื้นดิน เพื่อการป้องกันเพิ่มเติม ทั้งนี้ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที ่3 จะไม่รวมเครือข่ายส่งตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile)  

ภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง ของ FOC ส าหรับ 
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 ระหว่าง กองทุน TUC และ TICC นั้น กองทุนจะน า FOC 
ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 และ FOC หลัก ของ ทรูมูฟ 
ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 บางส่วนออกให้เช่าแก่ TUC และจะ
น า FOC รองรับระบบ FTTx ของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 บางส่วน ออกให้เช่าแก่ TICC โดย TUC และ TICC 
ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุน  จะใช้
ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่  และ
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ ตามล าดับ TUC 
ในฐานะผู้เช่า จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานและ
การบ ารุงรักษา FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 และ 
FOC หลักของ ทรูมูฟที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3 TICC ในฐานะ
ผู้เช่า จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานและการ
บ ารุงรักษา FOC รองรับระบบ FTTx ของ ทรูมูฟ ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่
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ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  3 ทั้งนี้ TUC และ TICC จะต้องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนดในสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

ภายใต้สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 TICC ให้สิทธิกองทุนในการซื้อ (call 
option) FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่  3 โดยมีราคาใช้สิทธิจ านวน 1,300 ล้านบาท โดย
สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้เมื่อครบก าหนดอายุการเช่าระยะ
ยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ
ดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบก าหนดอายุการ
เช่าระยะยาว 

 ... 

13 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ (8) เส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งาน (Dark Fiber Capacity) ในหัวข้อ 2.3.2(ค) “ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม – ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้ 

โปรดพิจารณารายละเอยีดการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก ก ส่วนที่ 6 
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14 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ (9) การกระจายทางภูมิศาสตร์ ในหัวข้อ 2.3.2(ค) “ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคม – ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้ 

โปรดพิจารณารายละเอยีดการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก ก ส่วนที่ 7 

 
15 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.3.2(ค) “ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม –ธุรกิจเคเบิลใย

แก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด” ของโครงการจัดการกองทุน (ต่อ) ดังนี้ 

 2.3.2 ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้าง
 พื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
 โทรคมนาคม  

 (ก) บททั่วไป 

... 

 (ข) ธุรกิจเสาโทรคมนาคม 

... 

 (ค) ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขต
  พื้นที่ต่างจังหวัด 

  ... 

2.3.2 ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สิน
 โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม  

 (ก) บททั่วไป 

... 

 (ข) ธุรกิจเสาโทรคมนาคม 

... 

 (ค) ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 

  ... 
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 (11) สิทธิแห่งทางและการติดตั้งอุปกรณ์ (Rights of Way 
  and Equipment Access) 

ระบบ FOC หลักเกือบทั้งหมดและ เครือข่ายส่งตรง
ไปถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile) ของระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัดที่กองทุนเข้าลงทุนกับ TICC และ FOC ของ 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ที่กองทุนเช่ามาจาก AWC 
FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ที่เข้าลงทุนกับ TICC TUC และ 
ทรูมูฟ และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ที่จะเข้าท ารายการ
กับ TICC TUC และทรูมูฟ หลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จะใช้
สิ ทธิ แห่ ง ทา ง โดยนิ ติ ก ร รม สัญญาที่ หน่ ว ย ง านด้ าน
สาธารณูปโภคได้ให้สิทธิไว้ในชื่อของ TICC และ TUC ส่วน 
ระบบ FOC ของ BFKT ใช้สิทธิแห่งทางโดยนิติกรรมสัญญา
ของ กสท. โทรคมนาคม อุปกรณ์ระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัดและอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณ FOC หลักที่
กองทุนซื้อจาก TICC ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนสถานที่ซึ่งเป็นของ
หรือเช่าในนามของกลุ่มทรูรวมถึง TICC ทั้งนี้ ตามสัญญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับ TICC TICC จะให้หรือจัดหา
มาให้แก่กองทุนหรือผู้เช่าของกองทุนซึ่งสิทธิในการเข้าถึงและ
ใช้สิทธิแห่งทางที่ TICC หรือบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มทรูถืออยู่ใน
ส่วนของระบบ FOC หลัก ในส่วนของ FOC ของ AWC ที่

 (112) สิทธิแห่งทางและการติดตั้งอุปกรณ์ (Rights of Way and Equipment Access) 

ระบบ FOC หลักเกือบทั้งหมดและ เครือข่ายส่งตรงไปถึงผู้ใช้ปลายทาง ( last mile) ของ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดที่กองทุนเข้าลงทุนกับ TICC และ FOC ของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ที่กองทุนเช่ามาจาก AWC FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ที่เข้าลงทุนกับ TICC TUC 
และ ทรูมูฟ และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ทีจ่ะเข้าท ารายการกับ TICC TUC และทรูมูฟ และ FOC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่จะเข้าลงทุนกับ TICC TUC และเรียลมูฟ หลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 34 จะใช้สิทธิแห่งทางโดยนิติกรรมสัญญาที่
หน่วยงานด้านสาธารณูปโภคได้ให้สิทธิไว้ในชื่อของ [TICC และ TUC] ส่วน ระบบ FOC ของ BFKT ใช้
สิทธิแห่งทางโดยนิติกรรมสัญญาของ กสท. โทรคมนาคม อุปกรณ์ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัดและอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณ FOC หลักที่กองทุนซื้อจาก TICC ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนสถานท่ี
ซึ่งเป็นของหรือเช่าในนามของกลุ่มทรูรวมถึง TICC ทั้งนี้ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
กับ TICC TICC จะให้หรือจัดหามาให้แก่กองทุนหรือผู้เช่าของกองทุนซึ่งสิทธิในการเข้าถึงและใช้สิทธิ
แห่งทางที่ TICC หรือบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มทรูถืออยู่ในส่วนของระบบ FOC หลัก ในส่วนของ FOC ของ 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เมื่อกองทุนใช้สิทธิในการซื้อ (call option) FOC ดังกล่าว กองทุนจะมี
สิทธิในการเข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทางที่ TICC หรือบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มทรูถืออยู่ในส่วนของ FOC ของ 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่) นอกจากนี้ ตามสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ TUC และ TICC จะให้หรือจัดหามาให้แก่กองทุนหรือผู้เช่าของ
กองทุนซึ่งสิทธิในการเข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทางที่ TUC TICC หรือบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มทรูถืออยู่ในส่วน
ของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 นอกเหนือจากนั้น ในส่วนของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ 
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ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  1 เมื่อกองทุนใช้สิทธิในการซื้อ (call 
option) FOC ดังกล่าว กองทุนจะมีสิทธิในการเข้าถึงและใช้
สิทธิแห่งทางที่ TICC หรือบริษัทอื่น ๆ  ในกลุ่มทรูถืออยู่ในส่วน
ของ FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ตามที่ก าหนด
ไว้ในสัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่) นอกจากนี้ 
ตามสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการ
แก้ไขและแทนที่ TUC และ TICC จะให้หรือจัดหามาให้แก่
กองทุนหรือผู้เช่าของกองทุนซึ่งสิทธิในการเข้าถึงและใช้สิทธิ
แห่งทางที่ TUC TICC หรือบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มทรูถืออยู่ใน
ส่วนของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3 นอกเหนือจากนั้น ในส่วนของ  FOC รองรับระบบ 
FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC รองรับ
ระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เมื่อกองทุน
ใช้สิทธิในการซื้อ (call option) FOC ดังกล่าว กองทุนจะมี
สิทธิในการเข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทางที่ TICC หรือบริษัทอื่น ๆ 
ในกลุ่มทรูถืออยู่ในส่วนของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ 
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC รองรับระบบ FTTx 
ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา
เช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและ
แทนที่ที่เกี่ยวข้อง สิทธิแห่งทางในส่วนของ ระบบ FOC ของ 

FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เมื่อกองทุนใช้สิทธิในการซื้อ (call option) 
FOC ดังกล่าว กองทุนจะมีสิทธิในการเข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทางที่ TICC หรือบริษัทอื่น ๆ  ในกลุ่มทรูถือ
อยู่ในส่วนของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC รองรับระบบ 
FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ท่ีเกี่ยวข้อง สิทธิแห่งทางในส่วนของ ระบบ FOC ของ BFKT อยู่ในชื่อของ 
กสท. โทรคมนาคม และหากกองทุนใช้สิทธิในการซื้อ ระบบ FOC ของ BFKT ในอนาคต ผู้จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมจะจัดหาหรือด าเนินการให้มีการจัดหามาให้แก่กองทุนหรือผู้เช่าของกองทุนซึ่ง
สิทธิในการเข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทาง ทั้งนี้ กฟภ. ได้มีหนังสือถึงกลุ่มทรูยืนยันว่าการวางพาดทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับระบบ FOC หลัก และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่างจังหวัดบางส่วนของ TICC และ ระบบ 
FOC ของ BFKT เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับ และ กฟภ. ได้ทยอยออกเอกสารเพื่อ
เรียกช าระค่าพาดสายส าหรับสิทธิแห่งทางส าหรับทรัพย์สินดังกล่าว ในส่วนของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 นั้น เอกสารเกี่ยวกับ
สิทธิแห่งทางเป็นการให้สิทธิโดยนิติกรรมสัญญาที่หน่วยงานด้านสาธารณูปโภคได้ให้ไว้ในชื่อของ TUC 
(ส าหรับ FOC และ FOC หลัก) และ TICC (ส าหรับ FOC รองรับระบบ FTTx) อย่างไรก็ดี FOC บางส่วน
ที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 2 และครั้งที่ 34 ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อให้หน่วยงาน
ด้านสาธารณูปโภคออกเอกสารเกี่ยวกับสิทธิแห่งทางซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมที่เกี่ยวกับใยแก้วน าแสง อนึ่ง ตามสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการ
แก้ไขและแทนที่ กองทุนตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าสิทธิแห่งทางในจ านวนและวิธีการตามที่
กองทุนและ TICC และ TUC ได้ตกลงกัน อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น ในการย้าย FOC (รวมถึง
กรณีการย้าย FOC ลงใต้ดิน) TUC และ TICC ตกลงที่จะรับผิดชอบราคาและค่าใช้จ่ายในการย้าย 
FOC อันเกี่ยวเนื่องกับ FOC จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น FOC ที่ลงทุน
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BFKT อยู่ในชื่อของ กสท. โทรคมนาคม และหากกองทุนใช้
สิทธิในการซื้อ ระบบ FOC ของ BFKT ในอนาคต ผู้จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมจะจัดหาหรือด าเนินการให้มีการจัดหา
มาให้แก่กองทุนหรือผู้เช่าของกองทุนซึ่งสิทธิในการเข้าถึงและ
ใช้สิทธิแห่งทาง ท้ังนี้ กฟภ. ได้มีหนังสือถึงกลุ่มทรูยืนยันว่า
การวางพาดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับระบบ FOC หลัก และระบบบ
รอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดบางส่วนของ TICC และ 
ระบบ FOC ของ BFKT เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
ใช้บังคับ และ กฟภ. ได้ทยอยออกเอกสารเพื่อเรียกช าระค่า
พาดสายส าหรับสิทธิแห่งทางส าหรับทรัพย์สินดังกล่าว ใน
ส่วนของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 นั้น เอกสารเกี่ยวกับสิทธิแห่งทางเป็นการให้
สิทธิโดยนิติกรรมสัญญาที่หน่วยงานด้านสาธารณูปโภคได้ให้
ไว้ในชื่อของ TUC (ส าหรับ FOC และ FOC หลัก) และ TICC 
(ส าหรับ FOC รองรับระบบ FTTx) อย่างไรก็ดี FOC บางส่วน
ที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ยังอยู่
ในระหว่างด าเนินการเพื่อให้หน่วยงานด้านสาธารณูปโภค
ออกเอกสารเกี่ยวกับสิทธิแห่งทางซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติใน
ภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่เกี่ยวกับใยแก้วน าแสง อนึ่ง 
ตามสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการ
แก้ไขและแทนที่ กองทุนตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าสิทธิ

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ดังกล่าว (โดย
ที่ TUC จะต้องได้รับค่าตอบแทนส าหรับการย้ายทรัพย์สินจากกองทุน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของ
สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้องกับเสา
โทรคมนาคม) นอกจากนี้ TUC และ TICC ตกลงที่จะรับผิดชอบส าหรับส่วนต่างระหว่างคา่สิทธิแห่งทาง
ที่เรียกเก็บจากการวางสายพาดผ่านเสาไฟฟ้าและค่าสิทธิแห่งทางของท่อใต้ดินส าหรับส่วนของ FOC 
ซึ่งจะถูกย้ายลงใต้ดิน 

 (123) การด าเนินงานและการบ ารุงรักษา 

ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ และสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่  BFKT และ TICC จะเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการและการ
บ ารุงรักษา ระบบ FOC ของ BFKT และระบบ FOC หลักและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 
ตามล าดับ ทั้งนี้ TICC มีหน้าที่ตามสัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่) ในการด าเนินการและการบ ารุงรักษา FOC ของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที ่1  

ส าหรับ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 และ FOC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที ่4 TUC ในฐานะผู้เช่าจะเป็นผู้มีหน้าที่ด าเนินการและบ ารุงรักษา FOC ของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 FOC หลักของทรูมูฟที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2 FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
และ FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และ 
TICC ในฐานะผู้เช่าและผู้เช่าช่วง (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้มีหน้าที่ด าเนินการและบ ารุงรักษา FOC รองรับ
ระบบ FTTx ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครั้งที่ 2  FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ 
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แห่งทางในจ านวนและวิธีการตามที่กองทุนและ TICC และ 
TUC ได้ตกลงกัน อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีความจ าเป็น ในการ
ย้าย FOC (รวมถึงกรณีการย้าย FOC ลงใต้ดิน) TUC และ 
TICC ตกลงที่จะรับผิดชอบราคาและค่าใช้จ่ายในการย้าย 
FOC อันเกี่ยวเนื่องกับ FOC จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมเบื้องต้น FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ 
FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ดังกล่าว (โดยที่ TUC จะต้อง
ได้รับค่าตอบแทนส าหรับการย้ายทรัพย์สินจากกองทุน โดย
เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้องกับเสา
โทรคมนาคม)  นอกจากนี้  TUC และ TICC ตกลงที่ จะ
รับผิดชอบส าหรับส่วนต่างระหว่างค่าสิทธิแห่งทางที่เรียกเก็บ
จากการวางสายพาดผ่านเสาไฟฟ้าและค่าสิทธิแห่งทางของ
ท่อใต้ดินส าหรับส่วนของ FOC ซึ่งจะถูกย้ายลงใต้ดิน 

 (12) การด าเนินงานและการบ ารุงรักษา 

ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ และ
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไข
และแทนที่  BFKT และ TICC จะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการและการบ ารุงรักษา ระบบ FOC ของ BFKT และ
ระบบ FOC หลักและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจงัหวดั 

FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของเรียลมฟู 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่จะลงทุน
เพิ่มเติมโดยกองทุน 

TUC และ TICC จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า ด าเนินการ และ
บริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง การให้บริการเหล่านี้รวมถึงการเฝ้าติดตาม
โครงข่ายและระบบแบบเรียลไทม์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโครงข่ายของ BFKT และ TICC ในกรุงเทพมหานคร 
ศูนย์นี้จะมีบุคลากรประจ าการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญ
ของ BFKT TUC  TICC และ ทรูมูฟ และ[เรียลมูฟ] ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการเฝ้าตดิตามการท างานของ
อุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการขัดข้องทางเทคนิคได้อย่าง
รวดเร็ว ทั้งนี้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักจะต้องปฎิบัติตามมาตรฐานที่
ก าหนดในสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ ซึ่งบริษัทจัดการเชื่อ
ว่าจะท าให้มีการด าเนินงานและบ ารุงรักษาส าหรับระบบ FOC หลัก ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด และ FOC ที่เหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนได้เข้าท าสัญญาบริการหลักกับบริษัท เทเลคอม 
แอสเซท แมเนจเมนท์ จ ากัด ในฐานะผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมซึ่งผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม
จะต้องให้บริการงานด้านธุรการและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่กองทุน โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.1(ค) “สัญญาบริการหลักฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างผู้จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมและกองทุน (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงตามข้อตกลงเพิ่มเติม ฉบับลง
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 และข้อตกลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ระหว่างผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมและ
กองทุน) (“สัญญาบริการหลัก”)” หัวข้อ 2.6.2(ก) “สัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1”  หัวข้อ 2.6.2(ข) “สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จาก
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ตามล าดับ ทั้งนี ้TICC มีหน้าที่ตามสัญญาเช่าช่วง ด าเนินการ
และบริหารจัดการ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ที่ได้มีการ
แก้ไขและแทนที่) ในการด าเนินการและการบ ารุงรักษา FOC 
ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1  

ส าหรับ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และ FOC ที่
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 TUC ในฐานะผู้เช่าจะเป็นผู้มีหน้าที่
ด าเนินการและบ ารุงรักษา FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 FOC หลักของทรูมูฟที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 FOC 
ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ FOC หลักของ ทรูมูฟ 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ TICC ในฐานะผู้เช่าและผู้เช่า
ช่วงเป็นผู้มีหน้าที่ด าเนินการและบ ารุงรักษา FOC รองรับ
ระบบ FTTx ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2  FOC รองรับระบบ FTTx 
ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ FOC รองรับระบบ 
FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
โดยกองทุน 

TUC และ TICC จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่
ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง การให้บริการเหล่านี้
รวมถึงการเฝ้าติดตามโครงข่ายและระบบแบบเรียลไทม์ ณ 
ศู น ย์ ป ฏิบั ติ ก า ร โ ค ร ง ข่ า ย ขอ ง  BFKT และ  TICC ใ น

ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1” หัวข้อ 2.6.3(ก) “สัญญาที่ท าให้ได้มา
ซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3” และ หัวข้อ 2.6.3(ข) 
“สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3”   

 (134) การจัดหาผลประโยชน์และการตลาด 

ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาผลประโยชน์และการตลาด
ส าหรับ FOC หลัก FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 FOC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดเมื่อส้ินสุดระยะเวลาของสิทธิการ
เช่าแต่เพียงผู้เดียว และ หลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 43 ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาผลประโยชน์และการตลาด
ส าหรับ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่43 ด้วย 

 (145) การประกันภัย 

กองทุนได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
กองทุนได้ลงทุน และจะจัดให้มีส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 
43 ซึ่งครอบคลุมถึง กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงัก ความเสียหายของ
ทรัพย์สิน และความรับผิดต่อสาธารณะ ยกเว้น (ก) อุปกรณ์โทรคมนาคมของ FOC ประเภท Passive ที่
กรมธรรม์ประกันภัยที่กองทุนมีอยู่ไม่ครอบคลุมถึง  ซึ่งบริษัทจัดการเชื่อว่าเป็นแนวปฏิบัติปกติใน
อุตสาหกรรมนี้ และ (ข) ทรัพย์สินภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  ซึ่งกรมธรรม์
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กรุงเทพมหานคร ศูนย์นี้จะมีบุคลากรประจ าการทุกวันตลอด 
24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญของ 
BFKT TUC  TICC และ ทรูมูฟ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการเฝ้า
ติดตามการท างานของอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณแบบ
เรียลไทม์เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการขัดข้องทางเทคนิค
ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้  TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลักจะต้องปฎิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดใน
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไข
และแทนที่ ซึ่งบริษัทจัดการเชื่อว่าจะท าให้มีการด าเนินงาน
และบ ารุงรักษาส าหรับระบบ FOC หลัก ระบบบรอดแบนด์ใน
เขตพื้นที่ต่างจังหวดั และ FOC ที่เหมาะสม นอกจากนี้ กองทุน
ได้เข้าท าสัญญาบริการหลักกับบริษัท เทเลคอม แอสเซท 
แมเนจเมนท์ จ ากัด ในฐานะผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมซึ่ง
ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะต้องให้บริการงานด้าน
ธุรการและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่กองทุน โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.1(ค) “สัญญาบริการหลัก
ฉบับลงวันที่  24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่าง ผู้จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมและกองทุน (ตามที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม รวมถึงตามข้อตกลงเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ 5 มีนาคม 
พ.ศ. 2558 และข้อตกลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ระหว่างผู้จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมและกองทุน) (“สัญญาบริการหลัก”)” 

ประกันภัยครอบคลุมเพียง ความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงัก และความรับผิดต่อสาธารณะ เท่านั้น 
โดยกองทุนจะจัดหากรมธรรม์ประกันภัยส าหรับความเสียหายของทรัพย์สิน ภายใต้สัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เมื่อทรัพย์สินเหล่านั้นได้โอนมายังกองทุน 

 ... 
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หัวข้อ 2.6.2(ก) “สัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1”  หัวข้อ 2.6.2 
(ข) “สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  1” 
หัวข้อ 2.6.3(ก) “สัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2” และ หัวข้อ 
2.6.3(ข)  “ สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2”   

 (13) การจัดหาผลประโยชน์และการตลาด 

ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็นผู้รับผิดชอบใน
การจัดหาผลประโยชน์และการตลาดส าหรับ FOC หลัก FOC 
ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่  2 ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดเมื่อ ส้ินสุด
ระยะเวลาของสิทธิการเช่าแต่เพียงผู้เดียว และ หลังจากการ
ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่  3 ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดหาผลประโยชน์และการตลาดส าหรับ 
FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3 ด้วย 
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 (14) การประกันภัย 

กองทุนได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับ
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนได้ลงทุน 
และจะจัดให้มีส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3 ซึ่งครอบคลุมถึง กรมธรรม์ประกันภัย
ส าหรับความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงัก ความเสียหายของ
ทรัพย์สิน และความรับผิดต่อสาธารณะ ยกเว้น (ก) อุปกรณ์
โทรคมนาคมของ  FOC ประเภท  Passive ที่ ก รมธรรม์
ประกันภัยที่กองทุนมีอยู่ไม่ครอบคลุมถึง ซึ่งบริษัทจัดการเชื่อ
ว่าเป็นแนวปฏิบัติปกติในอุตสาหกรรมนี้  และ (ข) ทรัพย์สิน
ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ซึ่งกรมธรรม์
ประกันภัยครอบคลุมเพียง ความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงัก 
และความรับผิดต่อสาธารณะ เท่านั้น โดยกองทุนจะจัดหา
กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับความเสียหายของทรัพย์สิน 
ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เมื่อทรัพย์สิน
เหล่านั้นได้โอนมายังกองทุน 

 ... 

16 แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ 2.4 “การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้ 
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 2.4. การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม   

 การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
 ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

 (ก) ราคาประเมินทรัพย์สิน 

กองทุนได้แต่งตั้งผู้ประเมินมูลค่าอิสระ 2 รายเพื่อ
ท าหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ได้แก่ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
และ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่  จ ากัด และจัดท ารายงาน
ประเมินราคาโดยราคาประเมินทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  3 แยกตามผู้ประเมิน
และประเภททรัพย์สิน ได้ดังนี้ 

บริษัท 

ประเภท
ทรัพย์สิน 
ท่ีกองทุน
ลงทุน
เพิ่มเติม  
คร้ังท่ี 3 

ราคาประเมินตามโครงสร้างของ
กองทุน 

(ล้านบาท)1 

มูลค่าท่ี
กองทุน
เข้า
ลงทุน 
(ล้าน
บาท) (6) 

บริษัท 
ดิสคัฟเวอร์ 
แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด(2)(3) 

บริษัท สีลม 
แอ๊ดไวเซอร่ี 
จ ากัด(4)(5) 

TUC 
เสา

โทรคมนาค
ม(7) 

ขั้นต่ า
4,884.

06 

ขั้นสูง
6,152.7

7 

ขั้นต่ า
7,92
1.60 

ขั้นสูง
8,810.

62 
 

2.4 การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม   

การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 34 

 (ก) ราคาประเมินทรัพย์สิน 

กองทุนได้แต่งตั้งผู้ประเมินมูลค่าอิสระ 2 รายเพื่อท าหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 43 ได้แก่ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี่ ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์  
จ ากัด และ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด และจัดท ารายงานประเมินราคาโดยราคาประเมินทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43แยกตามผู้ประเมินและประเภททรัพย์สิน ได้
ดังนี ้

 

บริษัท 
ประเภททรัพย์สิน 
ท่ีกองทุนลงทุน

เพิ่มเติม  คร้ังท่ี 43 

ราคาประเมินตามโครงสร้างของกองทุน 
(ล้านบาท)1 มูลค่าท่ีกองทุน

เข้าลงทุน 
(ล้านบาท) (6) บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอด

ไวเซอร่ี ดิสคัฟเวอร์ แมเนจ
เม้นท์ จ ากัด(2)(3) 

บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี 
จ ากัด(4)(5) 

TUC เสาโทรคมนาคม(7) ข้ันต่ า 
1,917.66 

ข้ันสูง 
2,928.98 

ข้ันต่ า 
2,498.97 

ข้ันสูง 
2,789.56 

 

TUC TICC 
ทรเูรียลมูฟ 

FOC(7) ข้ันต่ า 
12,411.38 

ข้ันสูง 
13,094.77 

ข้ันต่ า 
12,352.13 

ข้ันสูง 
13,384.36 
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TUC 
TICC 
ทรูมูฟ 

FOC(7) 
ขั้นต่ า

49,257
.59 

ขั้นสูง
52,754.

16 

ขั้นต่ า
46,4
48.3

9 

ขั้นสูง
50,20
4.17 

 

TUC 
TICC 
ทรูมู
ฟ 

เสา
โทรคมนาค
ม และ FOC 

ข้ันต่ า 

54,141
.65 

ข้ันสูง 

58,906.
93 

ข้ัน
ต่ า 

54,3
69.9

9 

ข้ันสูง 

59,01
4.79 

ไม่เกิน 
58,000.

00  

 

หมายเหตุ:   

1. ผู้ประเมินทั้งสองรายประเมินมูลค่าตามวิธีรายได้ ( income 
approach) ตามโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน  

2. วันที่ประเมินราคา คือ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยมีวัน
ก าหนดราคาประเมินวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

3. ผู้ประเมินใช้อัตราคิดลดต้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วง
น้ าหนัก (WACC) ร้อยละ 6.98 – 7.28 ต่อปี ส าหรับตลอด
ระยะเวลาประมาณการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 - ปี พ.ศ. 2587 
ทั้งนี้ ผู้ประเมินได้ท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการปรับ
ขึ้นและลดลงต้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (WACC) 
ร้อยละ 0.25 ต่อป ีตลอดระยะเวลาประมาณการ 

4. วันที่ประเมินราคา คือ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยมีวัน
ก าหนดราคาประเมินวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 25615. ผู้

TUC TICC 
ทรูเรียลมูฟ 

เสาโทรคมนาคม และ 
FOC 

ข้ันต่ า 

14,329.04 

ข้ันสูง 

16,023.75 

ข้ันต่ า 

14,851.10 

ข้ันสูง 

16,173.92 

ไม่เกิน 
15,800.00  

 

หมายเหตุ:   

1. ผู้ประเมินทั้งสองรายประเมินมูลค่าตามวิธีรายได้ ( income approach) ตามโครงสร้างการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุน  

2. วันที่ประเมินราคา คือ 30 เมษายน19 กันยายน พ.ศ. 25620 โดยมีวันก าหนดราคาประเมินวันที่ 1 
ตุลาคม16 มิถุนายน พ.ศ. 25621 

3. ผู้ประเมินใช้อัตราคิดลดต้นทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (WACC) ร้อยละ 6.98 – 7.287.03 ต่อป ี
ส าหรับตลอดระยะเวลาประมาณการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 25621 - ปี พ.ศ. 25877 ทั้งนี้ ผู้ประเมินได้ท าการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยเปล่ียนแปลงจ านวนพื้นที่บนเสาโทรคมนาคมที่เช่าโดยกลุ่มทรูส าหรับ
ระยะเวลาประมาณการหลังส้ินสุดสัญญาเช่าและประมาณการมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) 
ระหว่าง 1.00 – 2.00 พื้นที่ (slot) และอัตราการเช่า FOC ที่เช่าโดยกลุ่มทรูส าหรับระยะเวลาประมาณ
การหลังส้ินสุดสัญญาเช่าและประมาณการมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) ระหว่างร้อยละ 70.00 – 
80.00การปรับขึ้นและลดลงต้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (WACC) ร้อยละ 0.25 ต่อปี ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ 

4. วันที่ประเมินราคา คือ 30 เมษายน19 กันยายน พ.ศ. 25620 โดยมีวันก าหนดราคาประเมินวันที่ 1 
มกราคม 1 กรกฎาคม พ.ศ. 25631 

 5. ผู้ประเมินใช้อัตราคิดลดต้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (WACC) ร้อยละ 7.127 ต่อป ีโดยได้ท า
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการเปล่ียนแปลงอัตราคิดลดระหว่างร้อยละ 7.026.62 – 7.6252 และ 
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ประเมินใช้อัตราคิดลดต้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก 
(WACC) ร้อยละ 7.27 ต่อปี โดยได้ท าการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวโดยการเปล่ียนแปลงอัตราคิดลดระหว่างร้อยละ 
7.02 – 7.52 และ อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดภายหลัง
ระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth Rate) ระหว่าง
ร้อยละ -0.25 – 0.25 

6. ราคาซื้อขายสุดท้ายซึ่งจะช าระโดยกองทุนส าหรับทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม ครั้งที ่3 จะขึ้นกับราคาเสนอ
ขายสุดท้ายส าหรับหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน 

7. ตามข้อมูลที่ได้รับการชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้ประเมินท้ังสองราย 

อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดภายหลังระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth Rate) ระหว่าง
ร้อยละ -0.25 – 0.25 

6. ราคาซื้อขายสุดท้ายซึ่งจะช าระโดยกองทุนส าหรับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม ครั้งที่ 34 
จะขึ้นกับราคาเสนอขายสุดท้ายส าหรับหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน 

7. ตามข้อมูลที่ได้รับการชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้ประเมินท้ังสองราย 

17 แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ 2.5 “การบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของกองทุนรวมและการประกันรายได้” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้ 

 2.5 การบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของกองทุนรวมและ
การประกันรายได้  

เนื่องจาก ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมจะมีผู้เช่า
และบริหารจัดการหลักเป็นผู้ท าหน้าที่การบริหารจัดการตามธุรกิจปกติ 
(day-to-day) ตามสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มี
การแก้ไขและแทนที่ โดยในส่วนของทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT 
เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเตมิ 
ครั้งที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ผู้เช่า
และบริหารจัดการหลักเป็นผู้ท าหน้าที่การบริหารจัดการตามธุรกิจปกติ 

2.5 การบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของกองทุนรวมและการประกันรายได้  

เนื่องจาก ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมจะมีผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเป็นผู้ท าหน้าที่การ
บริหารจัดการตามธุรกิจปกติ (day-to-day) ตามสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไข
และแทนที่ โดยในส่วนของทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ผู้เช่าและบริหารจัดการ
หลักเป็นผู้ท าหน้าที่การบริหารจัดการตามธุรกิจปกติ (day-to-day) ภายใต้สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA 
และ ในส่วนของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม  และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 43 ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเป็นผู้ท าหน้าที่การบริหารจัดการตามธุรกิจปกติ  (day-to-day) 
ภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนท่ี โดยในส่วนเสาโทรคมนาคมของ 
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(day-to-day) ภายใต้สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA และ ในส่วน
ของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  3 ผู้เช่าและบริหารจัดการ
หลักเป็นผู้ท าหน้าที่การบริหารจัดการตามธุรกิจปกติ  (day-to-day) 
ภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไข
และแทนที ่โดยในส่วนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 ภายใต้สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ท าให้กองทุนไม่มี
ความจ าเป็นที่จะต้องมอบหมายให้ผู้ประกอบการภายนอกรายอื่นๆ 
ด าเนินกิจการเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม หรือ
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ งที่ 3 แต่
อย่างใด อย่างไรก็ตาม กองทุนจะมอบหมายให้ผู้จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับงานดา้นธุรการ การจัดหา
ผลประโยชน์และการตลาดในส่วนท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่  3 (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้  หลังจากที่กองทุนลงทุนใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  3 แล้ว 
กองทุนต้องรับความเส่ียงเกี่ยวกับทรัพย์ สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เอง โดยไม่มีการประกันรายได้ที่
เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  
3 

AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  2 ภายใต้สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ท าให้กองทุนไม่มีความจ าเป็นที่
จะต้องมอบหมายให้ผู้ประกอบการภายนอกรายอื่นๆ ด าเนินกิจการเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม หรือทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม 
กองทุนจะมอบหมายให้ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ  การ
จัดหาผลประโยชน์และการตลาดในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี ้หลังจากที่กองทุนลงทุนในทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  34 แล้ว กองทุนต้องรับความเส่ียงเกี่ยวกับทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 เอง โดยไม่มีการประกันรายได้ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

นอกจากนี้ ในกรณีท่ีมีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติมอันเข้าลักษณะเป็นทรัพย์สินภายใต้
ข้อ (ก) หรือ (ข) ของนิยามค าว่า  “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” กองทุนจะต้องเข้าท าสัญญากับ
ผู้ประกอบการบุคคลที่สามเพื่อให้เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวแก่ผู้ประกอบการ
บุคคลที่สามเพื่อการด าเนินงานและบ ารุงรักษา หรือเพื่อมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวด าเนินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน ทั้งนี้ เนื่องจากข้อจ ากัดตามประกาศ ทน. 1/255438/2562 ซึ่งห้ามมิให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานเอง ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในหัวข้อ 2.6.5 “การบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต” 
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นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติมอัน
เข้าลักษณะเป็นทรัพย์สินภายใต้ข้อ  (ก) หรือ (ข) ของนิยามค าว่า 
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” กองทุนจะต้องเข้าท าสัญญากับ
ผู้ประกอบการบุคคลที่สามเพื่อให้เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ
เกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวแก่ผู้ประกอบการบุคคลที่สามเพื่อการ
ด าเนินงานและบ ารุงรักษา หรือเพื่อมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวด าเนิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ เนื่องจากข้อจ ากัดตามประกาศ ทน. 
1/2554 ซึ่งห้ามมิให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานประกอบกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเอง ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 2.6.5 “การบริหาร
จัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื้นฐานใน
อนาคต” 

18 แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ 2.6 “สัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้ 

 2.6. สัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหา
 ผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

 2.6.1 สาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน
  โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้นและ
  สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จาก

2.6 สาระส าคัญของสัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการ
 โครงสร้างพื้นฐาน 

 2.6.1 สาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
  เบื้องต้นและสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน 
  โทรคมนาคมเบื้องต้น  

  กองทุนได้เข้าท าสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและ
สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดังที่ระบุไว้ในหัวข้อ 
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  ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
  เบื้องต้น  

 กองทุนได้เข้าท าสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและสัญญาเกี่ยวกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
ดังที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2.6.1 นี ้และเอกสารอื่นใดที่จ าเป็นเพือ่ให้
การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวส าเร็จลุล่วง ทั้งนี้ 
สาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมและร่างสัญญาเกี่ยวกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

... 

(ข) สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก
เดิม 

(1) สัญญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการ
  หลัก ระหว่าง TUC (ชื่อเดิม Real Future) 
และ   กองทุน ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ("
สัญญา  เช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก
ของ   TUC") 

2.6.1 นี ้และเอกสารอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวส าเร็จลุล่วง ทั้งนี้ สาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและร่างสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

... 

(ข) สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเดิม 

(1) สัญญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ระหว่าง TUC (ชื่อเดิม Real Future) 
 และ กองทุน ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ("สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ

 หลักของ TUC") 

 กองทุนได้เข้าท าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักกับ TUC 
เพื่อแก้ไขและปรับปรุง สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักของ TUC ให้รวมถึงการเช่า
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที ่4 ที่เกี่ยวข้อง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ 2.6.43 (ข)(1) ส าหรับสรุปสาระส าคัญของ
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม 

(2) สัญญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ระหว่าง TICC (ชื่อเดิม คือ บริษัท 
 ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์ จ ากัด) และ กองทุน ลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ("สัญญา

 เช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักของ TICC") 
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  กองทุนได้ เข้าท า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักกับ TUC เพื่อ
แก้ไขและปรับปรุง สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลักของ TUC ให้รวมถึงการเช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2 และ ทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3 ที่เกี่ยวข้อง โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ 2.6.3 (ข)(1) ส าหรับ
สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลักเสาโทรคมนาคม 

(2) สัญญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการ
  หลัก ระหว่าง TICC (ชื่อเดิม คือ บริษัท ทรู  
  ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์ จ ากัด)  และ 
กองทุน ลง  วันที่  24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ("
สัญญาเช่า    ด าเนินการ และบริหาร
จัดการหลักของ TICC") 

  กองทุนได้ เข้าท า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักกับ TICC และ 
TUC เพื่อแก้ไขและแทนที่ สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จัดการหลักของ TICC ให้รวมถึงการเช่าทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ทรัพย์สิน

 กองทุนได้เข้าท าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักกับ TICC 
และ TUC เพื่อแก้ไขและแทนที่ สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักของ TICC ให้รวมถึงการ
เช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที ่4 ที่เกี่ยวข้อง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ 2.6.43 (ข)(2) ส าหรับสรุปสาระส าคัญของ
สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC 

... 

(ง) สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ฉบับลงวันที่  24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
 ระหว่างทรูและกองทุน (ตามที่ได้มีการแก้ไขโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมระหว่างทรูและ
 กองทุน) (“สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน”) 

โปรดพิจารณารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก ก ส่วนท่ี 8 

... 
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โครงการจัดการกองทนุเดิม โครงการจัดการกองทนุที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ที่
เกี่ยวข้อง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ 2.6.3(
ข)(2) ส าหรับสรุปสาระส าคัญของสัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC 

... 

  2.6.3. สาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 และคร้ังที่ 3 และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ คร้ังที่ 3 

 กองทุนได้เข้าท าสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2 
และ ครั้งที่ 3 และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่  3 ดังที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2.6.3 นี้ และเอกสารอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การลงทุนใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 และการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินดังกล่าวส าเร็จลุล่วง ทั้งนี้  สาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 และร่างสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที ่3 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 (ก) สัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่
  2 และ ครั้งที ่3 



 เอกสารแนบ 8 

A38982405/0.8/31 May 2019 

 VIII - 112 

 

โครงการจัดการกองทนุเดิม โครงการจัดการกองทนุที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

  ... 

(1) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ระหว่าง AWC และกองทุน 
  (“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2”) 

  ... 

(2) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินระหว่าง TUC และกองทุน (“สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่
  ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 และ คร้ังที่ 3”) 

  ... 

(3) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินระหว่างทรูมูฟและกองทุน (“สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของทรูมูฟ ที่
  ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 และครั้งที่ 3”) 

  ... 

(4) สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวระหว่าง TICC และกองทุน (“สัญญาเช่า FOC ระยะยาว ที่ 
  ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3”) 

  ... 

19 แก้ไขเพิ่มเติมขอ้ 2.6.3.(ข) “สญัญาเกี่ยวกับการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2” ของโครงการจัดการกองทนุ ดงันี ้

โปรดพิจารณารายละเอยีดการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก ก ส่วนที่ 9 
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โครงการจัดการกองทนุเดิม โครงการจัดการกองทนุที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

20 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.6.4. “สาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 3 และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้ 

 2.6.4. สาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ ได้มาซึ่ งท รัพย์สิน
 โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 3 
 และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
 โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

 กองทุนได้เข้าท าสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ สัญญาเกี่ยวกับการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที ่3 ดังที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2.6.3(ก) “สัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2” และ 
2.6.3(ข) “สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์ สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2” นี ้ข้อก าหนดที่
เกี่ ยวข้องซึ่ ง เกี่ยวกับการได้มาซึ่ งทรัพย์ สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ที่เกี่ยวข้อง และ สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที ่2 และ ครั้งที ่3 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ภายใต้สัญญา

2.6.4. สาระส าคัญของร่างสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
 เพิ่มเติม คร้ังที่ 43 และร่างสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง

 พื้นฐาน โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 

 กองทุนจะเข้าท าสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 
4 และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 
4 ดังที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2.6.4 นี้ และเอกสารอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวส าเร็จลุล่วง ทั้งนี้ 
สาระส าคัญของร่างสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และ
ร่างสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ สัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 ฉบับลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปสาระส าคัญนี้ แต่จะไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 

 (ก) สัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่ มเติม  
  ครั้งที่ 4 

 (1) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินระหว่าง TUC และกองทุน (“สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่
  ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4”) 

  โปรดพิจารณารายละเอยีดการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก ข สว่นที่ 1 
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แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักจะมีผลใช้
บังคับ ทั้งนี้ สาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ที่ก าหนดอยู่ใน สัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 

สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 และ 
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ 2.6.3  

 

 (2) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินระหว่าง เรียลมูฟ TUC และกองทุน (“สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ 
  เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4”) 

  โปรดพิจารณารายละเอยีดการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก ข สว่นที่ 2 

 

 (3) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินระหว่าง TICC และกองทุน (“สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่
  ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4”) 

  โปรดพิจารณารายละเอยีดการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก ข สว่นที่ 3 

 

 (ข) สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
  ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

 (1) สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ครั้งที่ 2 
  ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
  จัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2") 

  โปรดพิจารณารายละเอยีดการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก ข สว่นที่ 4 

 

 (2) สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก ครั้งที่ 2 ระหว่าง TUC 
  TICC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ
  หลัก FOC ครั้งที่ 2")  

1.1.   โปรดพิจารณารายละเอยีดการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก ข สว่นที่ 5 กองทุนได้เขา้
ท าสัญญาที่ท าให้ได้มาซึง่ทรัพยสิ์นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ 
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเตมิ ครั้งที ่3 และ สัญญาเกี่ยวกับการจดัหา
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โครงการจัดการกองทนุเดิม โครงการจัดการกองทนุที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2 และ ทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมทีล่งทุนเพิ่มเติม ครัง้ที ่3 ดังที่ระบไุว้ในหัวข้อ 0 “ 

 (ก) สัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 

  2” และ 0 “ สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2” นี ้ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องซึ่งเกีย่วกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่เกี่ยวข้อง และ สัญญา
เช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  3 ภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จัดการหลักจะมีผลใช้บังคบั ทั้งนี ้สาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ได้มาซึง่ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ที่ก าหนดอยู่ใน สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ 
ครั้งที่ 3 สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 และ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ 0  
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21 แก้ไขเพิ่มเติมขอ้ 4.4 “นโยบายเกี่ยวกบัการท าธุรกรรมกับบคุคลที่เกี่ยวขอ้ง” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้

 4.4 นโยบายเกี่ยวกับการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 ณ วันที่  15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2561 ทรูถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนในจ านวนร้อยละ 28.11 ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ทรูจึง
เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน 

 การท าธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ระหว่างกองทุน และทรูหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว หรือ
ระหว่างกองทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น จะต้องกระท าภายใต้เงื่อนไขที่
เป็นธรรมและเหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก าหนดตาม
ประกาศ ทน. 38/2562 และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้บังคับใน
ขณะนั้น 

 กองทุนจะท าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี
ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของกองทุนและในรายงานประจ าปี
ของกองทุน   

4.4 นโยบายเกี่ยวกับการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์28 พฤษภาคม พ.ศ. 25621 ทรูถือหน่วยลงทุนของกองทุนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมในจ านวนประมาณร้อยละ 28.1130.00 ของจ านวนหน่วยลงทุนท้ังหมด ทรูจึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของ
กองทุน 

 การท าธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานระหว่างกองทุน และทรูหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ของบุคคลดังกล่าว หรือระหว่างกองทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น  จะต้องกระท าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและ
เหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก าหนดตามประกาศ  ทน. 1/255438/2562 และประกาศอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องซึ่งใช้บังคับในขณะน้ัน 

 กองทุนจะท าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์  รวมทั้งใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของกองทุนและในรายงานประจ าปีของ
กองทุน   
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22 แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อดังต่อไปนี้ใน ข้อ 9 “การจัดการกองทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้ 

 9.5 ผู้ประเมินค่าของกองทุน 

9.5.1 การแต่งตั้งผู้ประเมินค่า 

 ในการลงทุนใน ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  3 บริษัทจัดการได้แต่งตั้งบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สินต่อไปนี้ให้ท าหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สิน ตามที่ก าหนดไว้ใน

9.5 ผู้ประเมินค่าของกองทุน 

9.5.1 การแต่งตั้งผู้ประเมินค่า 

 ในการลงทุนใน ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 บริษัทจัดการได้
แต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินต่อไปนี้ให้ท าหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สิน ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการ
กองทุน และข้อก าหนดในการประเมินค่าทรัพย์สินตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ 

ชื่อ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี่ ดิสคัฟเวอร ์แมเนจเม้นท์ จ ากดั  

ที่อยู ่ เลขที่ 888/151 ชั้น 15 ตึก มหาทนุ พลาซ่า ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330เลขที่ 170/30 อาคารโอเชี่ยน 
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โครงการจัดการกองทุน และข้อก าหนดในการประเมินค่าทรัพย์สินตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ 

ชื่อ บริษัท ดิสคัฟเวอร ์แมเนจเม้นท์ จ ากดั  

ที่อยู ่ เลขที่ 888/151 ชั้น 15 ตึก มหาทนุ พลาซ่า 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิน ี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

หมายเลขโทรศัพท์ 02-651-4447 

ชื่อ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากดั 

ที่อยู ่ เลขที่ 138 อาคาร บุญมิตร ชั้น 2 ห้อง C2 
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500  

หมายเลขโทรศัพท์  02-354-3377-8 

หมายเลขโทรสาร 02-235-3379  

 ในการแต่งตั้งผู้ประเมินค่าส าหรับการลงทุนในอนาคต บริษัท
จัดการจะต้องแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าซึ่งมีคุณสมบัติและความ
เชี่ยวชาญครบถ้วนในการปฏิบัติหน้าที่ประเมินค่าหรือตรวจสอบการ
ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนหรือประเมินค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมที่กองทุนจะลงทุนตามที่

ทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 11 ซอยสุขมุวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-651-444702-661-8803-5 

ชื่อ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากดั 

ที่อยู ่ เลขที่ 138 อาคาร บุญมิตร ชั้น 2 ห้อง C2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต
บางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 72 CAT Tower 3 ซอยวัดมว่งแค ถนน
เจริญกรงุ เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 

หมายเลขโทรศัพท์  02-105-4668354-3377-8 

หมายเลขโทรสาร 02-024-9940235-3379  

 ในการแต่งตั้งผู้ประเมินค่าส าหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการจะต้องแตง่ตั้งบริษัทประเมินค่าซึง่มี
คุณสมบัติและความเชี่ยวชาญครบถ้วนในการปฏิบัติหน้าที่ประเมินค่าหรือตรวจสอบการประเมินค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนหรือประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมที่กองทุนจะลงทุน
ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อก าหนดในการประเมินค่าทรัพย์สินตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
หลักทรัพย์ ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะไม่แต่งตั้งผู้ประเมินค่ารายเดียวกันเพื่อประเมินค่าหรือตรวจสอบการประเมินค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานติดต่อกันเกินสองครั้ง 
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ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อก าหนดในการประเมินค่า
ทรัพย์สินตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
ไม่แต่งตั้งผู้ประเมินค่ารายเดียวกันเพื่อประเมินค่าหรือตรวจสอบการ
ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานติดต่อกันเกินสองครั้ง 

 9.6.3 ที่ปรึกษาทางการเงินส าหรับการเสนอขาย การลงทุนใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

 บริษัทจัดการได้แต่งตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน รายละเอียดติดต่อของที่ปรึกษาทางการเงินมี
ดังนี ้

ชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุักร เขตจตจุักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2544-7097 

หมายเลขโทรสาร 0-2544-2185 

9.6.3 ที่ปรึกษาทางการเงินส าหรับการเสนอขาย การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
 โทรคมนาคม และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 

 บริษัทจัดการได้แต่งตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน  รายละเอียด
ติดต่อของที่ปรึกษาทางการเงินมีดังนี้ 

ชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุักร เขตจตจุักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2544-7097 

หมายเลขโทรสาร 0-2544-2185 
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ตารางที่ 2 ร่างรายละเอียดโครงการจัดการ ที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายของกองทนุ และ/หรือปรับปรุงข้อมูลอืน่ ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเพื่อให้เกิดความถูกตอ้งชัดเจน และเปน็ปัจจบุัน 

 

โครงการจัดการกองทนุเดิม โครงการจัดการกองทนุที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

1 แก้ไขเพิ่มเติมค าจ ากัดความดังต่อไปนี้ ในหัวข้อ “ค าจ ากัดความ” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้ 

 FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1.............. FOC ที ่AWC เป็นเจ้าของ อัน
ประกอบไปด้วย FOC ระยะทาง 7,981 กิโลเมตร (หรือ 303,453 คอร์กิโลเมตร) ที่
กองทุนเข้าลงทุนเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 

FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1.............. FOC ที ่AWC เป็นเจ้าของ อันประกอบ
ไปด้วย FOC ระยะทางประมาณ 7,981 กิโลเมตร (หรือประมาณ 303,453 คอร์กิโลเมตร) ที่
กองทุนเข้าลงทุนเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 

 FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2.............. FOC ที่ TUC เป็นเจ้าของ อัน
ประกอบไปด้วย FOC ระยะทาง 1,113 กิโลเมตร (หรือ 62,594 คอร์กิโลเมตร) ที่
กองทุนเข้าลงทุนเมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2.............. FOC ที่ TUC เป็นเจ้าของ อันประกอบ
ไปด้วย FOC ระยะทางประมาณ 1,113 กิโลเมตร (หรือประมาณ 62,594 คอร์กิโลเมตร) ที่
กองทุนเข้าลงทุนเมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  

 FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 3.............. FOC ที่ TUC เป็นเจ้าของ อัน
ประกอบไปด้วย FOC ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 
คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก TUC 

FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 3.............. FOC ที่ TUC เป็นเจ้าของ อันประกอบ
ไปด้วย FOC ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร) ที่
กองทุนเข้าลงทุนเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561จะซื้อจาก TUC 

 FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเตมิ ครั้งที่ 2.............. FOC หลัก ซึ่งในปัจจบุนั
ใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ระยะทาง 542 กิโลเมตร (หรือ 117,147 คอร์กิโลเมตร) ที่กองทุนเข้าลงทุน
เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2.............. FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ใน
ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,147 คอร์กิโลเมตร) ที่กองทุนเข้าลงทุน
เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3..............FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบัน
ใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ

FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 3.............. FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ใน
ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) 
ที่จะซื้อจาก ทรูมูฟ 

ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) ที่กองทุนเข้าลงทุน
เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561จะซื้อจาก ทรูมูฟ 

 FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2.............. FOC ซึ่ง
ในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทาง 670 กิโลเมตร 
(หรือ 80,014 คอร์กิโลเมตร) ทีก่องทุนเข้าลงทุนเมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 .............. FOC ซึ่งใน
ปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ 670 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 80,014 คอร์กิโลเมตร) ทีก่องทุนเข้าลงทุนเมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  

 FOC ร อ ง รั บ ร ะ บ บ  FTTx ข อ ง  TICC ที่ ล ง ทุ น เ พิ่ ม เ ติ ม  
คร้ังที่ 3.............. FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอร์
กิโลเมตร) ที่จะเช่าจาก TICC 

FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 3.............. FOC ซึ่งใน
ปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร) ทีก่องทุนเข้าลงทุนเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
จะเช่าจาก TICC 

 FOC ร อ ง รั บ ร ะ บ บ  FTTx ข อ ง ท รู มู ฟ  ที่ ล ง ทุ น เ พิ่ ม เ ติ ม  
คร้ังที่ 3.............. FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด  รวม
ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อ
จาก ทรูมูฟ 

FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 3.............. FOC ซึ่งใน
ปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
220,428 คอร์กิโลเมตร) ที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561จะซื้อจาก 
ทรูมูฟ 

 การลงทุนในทรัพย์สินหลัก .............. การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานของกองทุนโดยการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

การลงทนุในทรัพย์สนิหลัก..............การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของ
กองทุนโดยการได้มาซึง่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
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 ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

(ก) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ที่ AWC เป็นเจ้าของ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่และรวมถึง
วันเริ่มค านวณรายได้ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จนถึงวันครบก าหนด
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (รวมถึงเงินที่ได้รับจาก
การใช้สิทธ ิเรียกร้อง ค าตัดสิน ค าพิพากษา คดีความที่ตัดสินให้แก่ AWC รวมทั้ง
การด าเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับ
รายได้หรือสัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้รับ
จากการใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ่งก่อให้เกิด
รายได้ดังกล่าวซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวันเริ่มค านวณรายได้ส าหรับการ
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ไม่ว่า AWC จะได้ด าเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับ
ช าระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวก่อนหน้าหรือภายหลังวันเริ่ม
ค านวณรายได้ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2 ก็ตาม)) รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ภายหลังจากวันครบก าหนด
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ซึ่งกองทุนจะรับโอนตาม
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2  

(ข) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจ านวน 350 เสา ที่ซื้อจาก TUC  

ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

(ก) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ที่ AWC เป็นเจ้าของ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่และรวมถึงวันเริ่มค านวณ
รายได้ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2 จนถึงวันครบก าหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (รวมถึงเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ เรียกร้อง ค าตัดสิน ค า
พิพากษา คดีความที่ตัดสินให้แก่ AWC รวมทั้งการด าเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง AWC มี
สิทธิได้รับ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าว (โดย
ไม่รวมถึงสิทธิและเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับรายได้หรือ
สัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวันเริ่มค านวณรายได้
ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ไม่ว่า AWC จะได้ด าเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับ
ช าระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวก่อนหน้าหรือภายหลังวันเริ่มค านวณ
รายได้ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2 ก็ตาม)) รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ภายหลังจากวันครบก าหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ซึ่งกองทุนจะรับโอนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2  

(ข) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจ านวน 350 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive อื่นท่ีเกี่ยวข้อง ที่ซื้อจาก TUC  
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(ค) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ เคล่ือนที่ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทาง 1,113 กิโลเมตร (หรือ 62,594 คอร์กิโลเมตร) ที่ซื้อ
จาก TUC  

(ง) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ เคล่ือนที่และ
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทาง 542 กิโลเมตร (หรือ 
117,147 คอร์กิโลเมตร) ที่ซื้อจาก ทรูมูฟ และ  

(จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยี
ระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทาง 670 กิโลเมตร (หรือ 80,014 คอร์
กิโลเมตร) ที่รับโอนจาก TICC โดยกองทุนมีสิทธิในการซื้อ FOC ดังกล่าว (call 
option) เมื่อครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความ
ประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบก าหนดอายุการ
เช่าระยะยาวตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 
2 โดยมีราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว
เท่ากับ 200 ล้านบาท 

(ค) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ เคล่ือนที่ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 1,113 กิโลเมตร (หรือประมาณ 62,594 คอร์กิโลเมตร) ที่
ซื้อจาก TUC  

(ง) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ เคล่ือนที่และ
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 117,147 คอร์กิโลเมตร) ที่ซื้อจาก ทรูมูฟ และ  

(จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ 
FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ 670 กิโลเมตร (หรือประมาณ 80,014 คอร์
กิโลเมตร) ที่รับโอนจาก TICC โดยกองทุนมีสิทธิในการซื้อ FOC ดังกล่าว (call option) 
เมื่อครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้
สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โดยมีราคาใช้สิทธิ  
(Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 200 ล้านบาท  

 ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3..............  

(ก) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจ านวนประมาณ 2,589 เสา ที่จะซื้อจาก TUC  

ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3..............  
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(ข) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ เคล่ือนที่ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 
คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก TUC 

(ค) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และ
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก ทรูมูฟ 

(ง) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 
ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) ที่จะ
ซื้อจาก ทรูมูฟ และ 

(จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยี
ระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร) ที่จะรับโอนจาก TICC รวมทั้งสิทธิในการซื้อ 
(call option) FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกล่าว เมื่อครบก าหนด
อายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ
ดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่

(ก) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจ านวนประมาณ 2,589 เสา และโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้องส าหรับการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ที่จะ
ซื้อจาก TUC  

(ข) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ เคล่ือนที่ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร) ที่
จะซื้อจาก TUC 

(ค) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และ
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) ทีจ่ะซื้อจาก ทรูมูฟ 

(ง) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจงัหวดั ระยะทางประมาณ 5,933 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) ทีจ่ะซื้อจาก ทรูมูฟ และ 

(จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ 
FTTx ในธุ รกิจให้บริการอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อิน เทอร์ เน็ตในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
619,986 คอร์กิโลเมตร) ที่จะรับโอนจาก TICC รวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call option) FOC 
ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกล่าว เมื่อครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ 
โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อน
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ก าหนดไว้ในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยมีราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) 
เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้านบาท 

ครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยมี
ราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้าน
บาท 

 รัฐวิสาหกิจ.............. หน่วยงานท่ีมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามหลักเณฑ์ที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) เช่น กสท. 
โทรคมนาคม และทีโอท ี

รัฐวิสาหกิจ.............. หน่วยงานที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 256102 (รวมถึงที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เช่น 
กสท. โทรคมนาคม และทีโอท ี

 สัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 3..............สัญญากู้ยืมเงินจ านวนไม่เกิน 2,000,000,000 
บาท ระหว่างกองทุนและกลุ่มผู้ให้สินเชื่อที่เป็นสถาบันการเงินไทย ที่จะได้เข้าท าเพื่อ
การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดย
กองทุน (ถ้ามี) 

สัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 3..............สัญญากู้ยืมเงินจ านวนไม่เกิน 2,000,000,000 บาท 
ระหว่างกองทุนและกลุ่มผู้ให้สินเชื่อที่เป็นสถาบันการเงินไทย  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 
2561 ที่จะได้เข้าท าเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที ่3 โดยกองทุน (ถ้ามี) 

 เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีล่งทนุเพิ่มเติม ครั้งที่ 2.............. เสาโทรคมนาคม 
ของ TUC อันประกอบไปด้วยเสาโทรคมนาคมจ านวน 350 เสา ทีก่องทุนเขา้ลงทุน
เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2.............. เสาโทรคมนาคม ของ TUC 
อันประกอบไปด้วยเสาโทรคมนาคมจ านวน 350 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive อื่นท่ีเกี่ยวข้อง ทีก่องทุนเข้าลงทุนเมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 3.............. เสาโทรคมนาคม 
ของ TUC อันประกอบไปด้วยเสาโทรคมนาคมจ านวนประมาณ 2,589 เสา ที่จะซื้อ
จาก TUC 

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3.............. เสาโทรคมนาคม ของ TUC 
อันประกอบไปด้วยเสาโทรคมนาคมจ านวนประมาณ 2,589 เสา และโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อื่นท่ีเกี่ยวข้อง ที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 
2561จะซื้อจาก TUC 

 เอกสารธุรกรรมส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ คร้ังที่ 3 เอกสารธุรกรรมส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ คร้ังที่ 3.............. 
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(ก) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2  

(ข) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3  

(ค) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ ทรูทูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 

(ง) สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2 และ ครั้งที่ 3 

(จ) หนังสือข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA 

(ฉ) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก และ 

(ช) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน 

(ก) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2  

(ข) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3  

(ค) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ ทรูทูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 

(ง) สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2 และ ครั้งที่ 3 

(จ) หนังสือข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA 

(ฉ) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก และ 

(ช) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน และ 

(ซ) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 2 

 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.2.4 “การลงทุนในทรัพย์สินรอง – การลงทุนในทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุนได้” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้ 

 2.2.4 การลงทุนในทรัพย์สินรอง - การลงทุนในทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นที่
กองทุนลงทุนได้ 

 นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินหลักตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 2.2.1 “นโยบาย
การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน” 
และหัวข้อ 2.2.3 “การลงทุนในทรัพย์สินหลัก - ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม” 
ข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการอาจจัดการให้กองทุนลงทุนในทรัพย์สินรองดังต่อไปนี้  เว้น

2.2.4 การลงทุนในทรัพย์สินรอง - การลงทุนในทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุน
ลงทุนได้ 

 นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินหลักตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 2.2.1 “นโยบายการลงทนุ
ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน” และหัวข้อ 2.2.3 
“การลงทุนในทรัพย์สินหลัก - ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม” ข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการอาจ
จัดการให้กองทุนลงทุนในทรัพย์สินรองดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. 
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แต่ในกรณีที่ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ให้ความ
เห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 

(ก) พันธบัตรรัฐบาล 

(ข) ตั๋วเงินคลัง 

(ค) พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออกและมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ าประกันต้นเงิน
และดอกเบี้ยเต็มจ านวนแบบไม่มีเงื่อนไข 

(ง) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

(จ) บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ทั้งนี้ หากเป็น
บัตรเงินฝากที่เข้าลักษณะของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝง ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
ก่อนการลงทุน 

(ฉ) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร  บริษัทเงินทุน บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบนั
การเงิน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังโอนประเภทมี
สิทธิไล่เบี้ย หรือผู้ค้ าประกัน ทั้งนี้ หากเป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋ว

หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภท
หรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่กองทุนสามารถลงทุน
ได้ 

(ก) พันธบัตรรัฐบาล 

(ข) ตั๋วเงินคลัง 

(ค) พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
เป็นผู้ออกและมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็ม
จ านวนแบบไม่มีเงื่อนไข 

(ง) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

(จ) บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก  ทั้งนี้ หากเป็นบัตรเงิน
ฝากที่เข้าลักษณะของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน 

(ฉ) ตั๋ วแลกเงินหรือตั๋ ว สัญญาใช้ เ งินที่ ธนาคาร  บริษัท เ งินทุน  บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย หรือผู้ค้ า
ประกัน ทั้งนี ้หากเป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่เข้าลักษณะของตรา
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สัญญาใช้เงินท่ีเข้าลักษณะของตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝง ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
ก่อนการลงทุน 

(ช) หน่วยลงทุนหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ หรือกองทุนรวมอื่น ซึ่งจัดตั้งภายใต้
กฎหมายที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ หรือเงินฝาก 

(ซ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอื่น 

(ฌ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ โดยต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และ
ตลาดซื้ อ ข า ยห ลั กท รั พ ย์ ที่ เ ป็ น สม า ชิ ก ส ามัญ ข อ ง 
International Organization of Securities Commissions 
(IOSCO) หรือเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ
ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ 
World Federation of Exchanges (WFE) 

สารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน 

(ช) หน่วยลงทุนหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตราสารแห่งหนี้ หรือกองทุนรวมอื่น ซึ่งจัดตั้งภายใต้กฎหมายที่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ หรือเงินฝาก 

(ซ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอื่น 

(ฌ) หน่วยของโครงการจัดการลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ 
โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมในต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงาน
ก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก
สามัญของ International Organization of Securities Commissions 
(IOSCO) หรือเป็นหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศเป็น
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges 
(WFE) 



 เอกสารแนบ 8 

A38982405/0.8/31 May 2019 

 VIII - 129 

 

โครงการจัดการกองทนุเดิม โครงการจัดการกองทนุที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

(2) กองทุนรวมในต่างประเทศนั้นมีนโยบายการลงทุนใน
ทรัพย์ สินประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์ สินที่กองทุน
สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และ 

(3) กองทุนรวมในต่างประเทศนั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

(ญ) หุ้นที่ออกโดยบริษัท (ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน
จ ากัด) ที่เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) บริษัทนั้นมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
บริษัทดังกล่าว หรือมีรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของรายได้รวมในแต่ละปีบัญชี และ 

(2) บริษัทน้ันมิใช่บริษัทภายใต้ข้อ (จ) ของนิยามค าว่า “ทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน” 

(ฎ) สัญญาซื้ อขาย ล่วงหน้ า  ซึ่ งการ เข้ าท า สัญญาดั งก ล่าวมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเส่ียงของกองทุน 

‘ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการเข้าลงทุนในอนาคตในทรัพย์สิน หรือการ
ลงทุนชนิดอื่นตามที่ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ให้

(2) โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศกองทุนรวมในต่างประเทศนั้น มี
นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และ 

(3) โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศกองทุนรวมในต่างประเทศนั้นจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

(ญ) หุ้นที่ออกโดยบริษัท (ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด) ที่
เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(3) บริษัทนั้นมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานรวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทดังกล่าว หรือมี
รายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานดังกล่าวรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายได้รวมในแต่ละ
ปีบัญชี และ 

(4) บริษัทนั้นมิใช่บริษัทภายใต้ข้อ (จ) ของนิยามค าว่า “ทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน” 

(ฎ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งการเข้าท าสัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันความเส่ียงของกองทุน 
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ความเห็นชอบ หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

‘ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการเข้าลงทุนในอนาคตในทรัพย์สิน  หรือการลงทุน
ชนิดอื่นตามที่ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ให้ความเห็นชอบ 
หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่น 

2 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.2.6 “การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้ 

 2.2.6 การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุน 

 การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน อันมีมูลค่า
เกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน 
ณ เวลาที่มีการจ าหน่ายดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้ข้อก าหนดเช่นเดียวกันกับเมื่อ
กองทุนเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น  (เช่น ข้อ
ก าหนดการประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นต้น) และจะต้องได้รับมติอนุมัติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โปรดพิจารณาข้อก าหนดเกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในหัวข้อ 8.3 “การ
ประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน ์(แล้วแต่กรณี) เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในโครงการจดัการกองทุนแล้ว
ว่า กองทุนไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยการค านวณมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จ าหน่ายไป
ดังกล่าวนั้น ให้พิจารณาจากมูลค่าทุกรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 

 ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวโดยพิจารณาจากมลูคา่
การลงทุนภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 

2.2.6 การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุน 

 การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน อันมีมูลค่าเกินกว่า 
100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการ
จ าหน่ายดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. ส านักงาน 
ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน เช่นเดียวกันกับเมื่อกองทุนเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้นหรือได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติม (เช่น ข้อก าหนดการประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นต้น) และจะต้องได้รับมติอนุมัติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน โปรดพิจารณาข้อก าหนดเกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในหัวข้อ 8.3 
“การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เป็นการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ตามที่ได้รับยกเว้นภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนได้มีการระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนแล้วว่า กองทุนไม่ต้อง
ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยการค านวณมูลค่า
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โครงการจัดการกองทนุเดิม โครงการจัดการกองทนุที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

 อย่างไรก็ดี หากเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีมี
มูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลา
ที่มีการจ าหน่ายดังกล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
เช่นนี้ไม่จ าต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน  

 การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานภายใต้เอกสารธุรกรรม 
บริษัทจัดการสามารถด าเนินการได้โดยไม่จ าต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จ าหน่ายไปดังกล่าวนั้น ให้พิจารณาจากมูลค่าการลงทุน
ทุกรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 

 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการ
ลงทุนภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 

 อย่างไรก็ดี หากเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีมูลค่าเกนิ
กว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลาที่มีการจ าหน่าย
ดังกล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีเช่นนี้ไม่จ าต้องได้รับมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน  

 การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานภายใต้เอกสารธุรกรรม บริษัท
จัดการสามารถด าเนินการได้โดยไม่จ าต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ 

3 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 12.2.2 “ค่าบริการส าหรับงานบริการด้านธุรการและการตลาดของผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้ 

 12.2.2 ค่าบริการส าหรับงานบริการด้านธุรการและการตลาดของผู้จัดการ
 ทรัพย์สินโทรคมนาคม 

(1) ค่าบริการส าหรับบริการดา้นธุรการ ประกอบดว้ย 

 ... 
(2) ค่าบริการส าหรับบริการดา้นการตลาดประกอบด้วย 

 ... 

12.2.2 ค่าบริการส าหรับงานบริการด้านธุรการและการตลาดของผู้จัดการทรัพย์สิน
 โทรคมนาคม 

(1) ค่าบริการส าหรับบริการดา้นธุรการ ประกอบดว้ย 

 ... 
(2) ค่าบริการส าหรับบริการดา้นการตลาดประกอบด้วย 

 ... 
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โครงการจัดการกองทนุเดิม โครงการจัดการกองทนุที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

 (ข) ค่าบริการคงที่ในอัตราปีละ 20 ล้านบาท โดยจ่ายในวันท าการแรก
  ของปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 หรือ วันอื่นตามที่คู่สัญญาจะ
ตก  ลงกัน อันเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ 
  ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ที่จะส่งมอบให้กองทุนที่จะให้ผู้จัดการ 
  ทรัพย์สินโทรคมนาคมท าการตลาดในปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 
2562   ตามล าดับ 

 (ข) ค่าบริการคงที่ในอัตราปีละ 20 ล้านบาท โดยจ่ายในวันท าการแรกของปี  
  พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 หรือ วันอื่นตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน อัน 
  เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
  และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเตมิ ครั้งที่ 3 ที่จะส่ง
  มอบให้กองทุนที่จะให้ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมท าการตลาดในปี พ.ศ. 
  2561 และ พ.ศ. 2562 ตามล าดับ ทั้งนี้ กองทุนไม่มีค่าบริการคงที่ส าหรับ
   บริการด้านการตลาดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่  ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
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ภาคผนวก ก 
ส่วนที่ 1 

ตารางสรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ในโครงการจัดการกองทุนโครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.1. เดิม 

2.1. ภาพรวมกองทนุ 

 ... 

ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

รูปแบบการลงทุน สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิซื้อ
ก่อน(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 

กรรมสิทธ์ิ สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน รวม 

ทรัพย์สิน /  
ผู้โอน 

AWC BFKT TRUE TICC TUC True Move AWC TICC รวม 

เสาโทรคมนาคม 4,847 เสา 1,485 เสา 6,000 เสา   350 เสา    12,682 เสา 

ใยแก้วน าแสง (FOC) และ
อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ 

 9,169 ลิงค์ และ 
FOC 47,250 กม. 
(680,400 คอร์
กิโลเมตร) 

 FOC 5,112 
 กม. (122,974 
 คอร์กิโลเมตร) 

FOC 1,113 กม. 
(62,594 

 คอร์กิโลเมตร) 

FOC 542 กม. 
(117,147 

 คอร์กิโลเมตร) 

FOC 7,981 กม. 
(303,453 

 คอร์กิโลเมตร) 

FOC 670 กม. 
(80,014 คอร์ 
กิโลเมตร) 

9,169 ลิงค์ และ FOC 
62,668 กม. (1,366,582 

คอร์กิโลเมตร) 

ระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นท่ีต่างจังหวัด 

   1.2 ล้านพอร์ต
ครอบคลุม FOC 

6,114 กม. 

    1.2 ล้านพอร์ตครอบคลุม 
FOC 6,114 กม. (198,085 

คอร์กิโลเมตร) 
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รูปแบบการลงทุน สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิซื้อ
ก่อน(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 

กรรมสิทธ์ิ สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน รวม 

(198,085 คอร์
กิโลเมตร) 

ปีที่กองทุนมีสิทธิในการ
ซื้อทรัพย์สิน (Call Option) 

2568  

(ภายหลังส้ินสุดระยะเวลาในการซื้อ
รายได้) 

 

    2578 2591  

ปีทีส่ิ้นสุดระยะเวลาในการ
เช่ากลบั 

2576(1) 2576(1) 2576(2) 2564(3) (Active) 
2576(4) 

(Passive) 

2576 (เสา) 
2576 

+ 10 ปี(5) (FOC) 

2576 
+ 10 ปี(5) 

2576(6) 
+ 10 ปี(5) 

2576 
+ 10 ปี(5) 

 

(1) ภายหลังจากท่ีกองทุนได้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA (ตามเงื่อนไขของสัญญาท่ีเกี่ยวข้อง) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขายรายได้ท่ีเกิดจากการให้เช่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวจนถึงวันท่ี 3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันท่ี 15 กันยายน 2576 ซึ่งคู่สัญญาท่ีเกี่ยวข้องจะด าเนินการเจรจา
และตกลงจ านวนทรัพย์สินท่ีจะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จ านวนเงินสุทธิท่ีเกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าจ านวนท่ีกองทุนได้รับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ท่ีเกิดจากการให้
เช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุน ท้ังนี ้เงื่อนไขการเช่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับความส าเร็จในการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3  

(2)  หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมดังกล่าวจะลดลงโดยจะสิ้นสุด
ลงในวันท่ี 15 กันยายน 2570 

(3) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active (ยกเว้น
อุปกรณ์ Wifi และ DSLAM) จะลดลงโดยจะสิ้นสุดลงในวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

(4) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม  ครั้งท่ี 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ี
ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive จะลดลงโดยจะสิ้นสุดลงในวันท่ี 15 กันยายน 2569 
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(5) ในป ี2575 หากกลุ่มทรูได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จ าเป็นส าหรับการให้บริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรูจะต้องต่ออายุการเช่าออกไป เป็นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวัน
ครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีบริษัทในกลุ่มทรูท่ีให้บริการบรอดแบนด์ถืออยู่  แล้วแต่เวลาใดจะสั้นกว่า ท้ังน้ี เมื่อเข้า
เงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงดังน้ี (ก) รายได้รวมท้ังปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์เกินกว่าระดับท่ีก าหนด หรือ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูในการให้บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้อย
ละ 33 

(6) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC จะลดลงโดยจะสิ้นสุดลงในวันท่ี 15 
กันยายน 2569 
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ตารางสรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ในโครงการจัดการกองทุนโครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.1. ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

2.1. ภาพรวมกองทนุ 

 ... 

ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3 

รูปแบบการลงทุน สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิซื้อ
ก่อน(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 

กรรมสิทธ์ิ สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน รวม 

ทรัพย์สิน /  
ผู้โอน 

AWC BFKT TRUE TICC TUC ทรูมูฟTrue Move AWC TICC รวม 

เสาโทรคมนาคม 4,847 เสา 1,485 เสา 6,000 เสา   3502,939 เสา    12,68215,271 เสา 

ใยแก้วน าแสง (FOC) และ
อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ 

 9,169 ลิงค์ และ 
FOC 47,250 กม. 
(680,400 คอร์
กิโลเมตร) 

 FOC ประมาณ
5,112 กม. 

(ประมาณ 122,974 
 คอร์กิโลเมตร) 

FOC ประมาณ 
1,1139,130 กม. 
(62,594ประมาณ 

314,600 
 คอร์กิโลเมตร) 

FOC ประมาณ 
7,021542 กม. 

(117,147ประมาณ 
455,446 

 คอร์กิโลเมตร) 

FOC 7,981 กม. 
(303,453 

 คอร์กิโลเมตร) 

FOC 67013,452 
กม. 

(700,00080,014 
คอร์ กิโลเมตร) 

9,169 ลิงค์ และ FOC 
ประมาณ 90,03662,668 

กม. (ประมาณ 
2,576,8731,366,582 คอร์

กิโลเมตร) 

ระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นท่ีต่างจังหวัด 

   1.2 ล้านพอร์ต
ครอบคลุม FOC 

6,114 กม. 
(198,085 คอร์
กิโลเมตร) 

    1.2 ล้านพอร์ตครอบคลุม 
FOC 6,114 กม. (198,085 

คอร์กิโลเมตร) 



 เอกสารแนบ 8 

A38982405/0.8/31 May 2019 

 VIII - 137 

 

รูปแบบการลงทุน สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิซื้อ
ก่อน(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 

กรรมสิทธ์ิ สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน รวม 

ปีที่กองทุนมีสิทธิในการ
ซื้อทรัพย์สิน (Call Option) 

2568  

(ภายหลังส้ินสุดระยะเวลาในการซื้อ
รายได้) 

 

    2578 2591  

ปีทีส่ิ้นสุดระยะเวลาในการ
เช่ากลบั 

2576(1) 2576(1) 2576(2) 2564(3) (Active) 
2576(4) 

(Passive) 

2576 (เสา) 
2576 

+ 10 ปี(25) (FOC) 

2576 
+ 10 ปี(25) 

2576(6) 
+ 10 ปี(25) 

2576 
+ 10 ปี(25) 

 

(1) ภายหลังจากท่ีกองทุนได้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA (ตามเงื่อนไขของสัญญาท่ีเกี่ยวข้อง) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขายรายได้ท่ีเกิดจากการให้เช่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวจนถึงวันท่ี 3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันท่ี 15 กันยายน 2576 ซึ่งคู่สัญญาท่ีเกี่ยวข้องจะด าเนินการเจรจา
และตกลงจ านวนทรัพย์สินท่ีจะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จ านวนเงินสุทธิท่ีเกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าจ านวนท่ีกองทุนได้รับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ท่ีเกิดจากการให้
เช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุน ท้ังนี ้เงื่อนไขการเช่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับความส าเร็จในการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3  

(2)  หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมดังกล่าวจะลดลงโดยจะสิ้นสุด
ลงในวันท่ี 15 กันยายน 2570 

(3) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active (ยกเว้น
อุปกรณ์ Wifi และ DSLAM) จะลดลงโดยจะสิ้นสุดลงในวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

(4) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม  ครั้งท่ี 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ี
ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive จะลดลงโดยจะสิ้นสุดลงในวันท่ี 15 กันยายน 2569 

(5) เมื่อครบก าหนดอายุสัญญาเช่า ในปี 25765 หากกลุ่มทรูได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีจ าเป็นส าหรับการให้บริการบรอดแบนด์  กลุ่มทรูจะต้องต่ออายุการเช่าออกไป เป็น
ระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวันครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีบริษัทในกลุ่มทรูท่ีให้บริการบรอดแบนด์ถืออยู่  แล้วแต่
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เวลาใดจะสั้นกว่า ท้ังน้ี เมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงดังน้ี (ก) รายได้รวมท้ังปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์เกินกว่าระดับท่ีก าหนด หรือ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูในการ
ให้บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้อยละ 33 

(6) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC จะลดลงโดยจะสิ้นสุดลงในวันท่ี 15 
กันยายน 2569 
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ภาคผนวก ก 
ส่วนที่ 2 

โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.2.2. เดิม 

2.2.2. ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

 ... 

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงทรัพย์สินซึง่เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

นิติบคุคลผู้ให้ยืม 
หรือให้เช่า ลักษระการลงทุน แผนภาพการลงทุน ทรัพย์สิน ประเภทธุรกิจ 

TUC ขายและให้เชา่กลับ 

 

2,589 เสาโทรคมนาคม (2,343 GBT, 246 RTT) 
ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ 
เคลื่อนที ่

252,006 คอร์กิโลเมตร (8,017 กม.) ซึ่งใชใ้นธุรกจิ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด  

ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ 
เคลื่อนที ่

TMV ขายและให้เชา่กลับ 

 

117,871 คอร์กิโลเมตร (546 กม.) เครือขา่ยหลักใน
เขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 

ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต 

220,428 คอร์กิโลเมตร (5,933 กม.) ระบบ FTTx ใน
เขตพื้นที่ตา่งจังหวัด  

ธุรกิจให้บริการบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต 

 
DIF 

 
TUC 

ขาย 

ให้เช่ากลับ 
ประมาณ 16 ปี 

 
TUC 

ให้เช่ากลับ 
ประมาณ 16 ป ี
บวก 10 ปี (1) 

TUC 
ขาย  

 
DIF 

 
 

TMV 
TICC 

 ให้เช่ากลับ 
ประมาณ 16 ป ี
บวก 10 ปี (1) 

 ให้เช่ากลับ 
ประมาณ 16 ป ี
บวก 10 ปี (1) 
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TICC 

ขายและให้เชา่กลับ 
(และสิทธิในการซื้อ
(option) ทรัพย์สิน
ในราคาใช้สิทธิ 
1,300 ล้านบาท 
ประมาณปี 2591) 

 

619,986 คอร์กิโลเมตร (12,872 กม.) ระบบ FTTx 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ธุรกิจให้บริการบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต 

(1) หากในปี 2575 ทรูได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และบรรลุหน่ึงในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ก) รายได้รวมจากธุรกิจการบริการบรอดแบนด์สูงกว่าจ านวนที่ก าหนด
ไว้ หรือ (ข) ส่วนแบ่งการตลาดการให้บริการบรอดแบนด์ทั้งหมดสูงกว่าร้อยละ 33 กลุ่มทรูต้องเช่าช่วงเป็นเวลาอีก 10 ปี หรือตลอดอายุใบอนุญาตที่ได้ท าการต่อ ขึ้นอยู่กับว่า
ระยะเวลาใดจะส้ันกว่า   

 

แผนภูมิดังต่อไปนี้แสดงโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบุคคลผู้โอน ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก 
และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หลังจากที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมที่ก าหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3 เสร็จสิ้น  

 

  

ให้เช่า 30 ปี 
และมีสิทธิในการซื้อ 

 TICC DIF TICC 

 ให้เช่ากลับ 
ประมาณ 16 ป ี
บวก 10 ปี (1) 
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แผนภูมิข้างต้นถูกจัดท าขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลโดยสังเขป และไม่ได้แสดงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง  ๆ  ดังกล่าวข้างต้น 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง  ๆ  ดังกล่าวข้างต้นในหัวข้อ 2.3 “ชื่อ ท่ีตั้ง ลักษณะ ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโท รคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3” 
และหัวข้อ 4. “การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล” และหัวข้อ 9” การจัดการกองทุน ทัง้นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดทั้งหมดในเอกสารฉบับน้ีก่อนการ
ตัดสินใจลงทุน 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ใน “รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
จัดท าโดยบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมแนจเม้นท์ จ ากัด” และ “รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม จัดท าโดยบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด” ตาม
ภาคผนวก  1 และ  2 

  



 เอกสารแนบ 8 

A38982405/0.8/31 May 2019 

 VIII - 143 

 

โครงการจัดการกองทนุ หวัขอ้ 2.2.2. ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเตมิ 

2.2.2. ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 

 ... 

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงทรัพย์สินซึง่เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 

นิติบคุคลผู้ให้ยืม 
หรือให้เช่า ลักษระการลงทุน แผนภาพการลงทุน ทรัพย์สิน ประเภทธุรกิจ 

TUC ขายและให้เชา่กลับ 

 

2,589788 เสาโทรคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
(2,343749 GBT, 24639 RTT) 

ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ 
เคลื่อนที ่

ประมาณ 252,006107,694 คอรก์ิโลเมตร 
(ประมาณ 8,0171,795 กม.) ซึง่ใช้ในธุรกจิให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีในเขตพื้นที่ต่างจังหวดั  

ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ 
เคลื่อนที ่

TMVเรียลมูฟ ขายและให้เชา่กลับ 

  

ประมาณ 117,871 40,823 คอรก์ิโลเมตร (ประมาณ 
546315 กม.) เครือขา่ยหลักในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลระบบ FTTx ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

ธุรกิจให้บริการบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตธุรกจิให้บริการ
โทรศัพท์ เคลื่อนที่และ
อินเทอร์เน็ต 

ประมาณ 220,428 37,505 คอรก์ิโลเมตร (ประมาณ 
5,933617 กม.) ระบบ FTTx ในเขตพื้นที่ต่างจงัหวัด  

ธุรกิจให้บริการบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต 

ขาย  
 

DIF 

 
 

TMV

เรียลมฟู 

 ให้เช่ากลับ 
ประมาณ 146 ปี 
บวก 10 ปี (1) 

  ให้เช่ากลับ 
ประมาณ 146 ปี 
บวก 10 ปี (1) 

 
DIF 

 
TUC 

ขาย 

ให้เช่ากลับ 
ประมาณ 146 ปี 

 
TUC 

ให้เช่ากลับ 
ประมาณ 146 ป ี
บวก 10 ปี (1) 

 
TICC 
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TICC 

ขายและให้เชา่กลับ 
(และสิทธิในการซื้อ
(option) ทรัพย์สิน
ในราคาใช้สิทธิ 
1,300 ล้านบาท 
ประมาณปี 2591) 

 

ประมาณ 619,986109,704 คอรก์ิโลเมตร 
(ประมาณ 12,872 2,797 กม.) ระบบ FTTx ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเขตพื้นที่ต่างจงัหวัด 

ธุรกิจให้บริการบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต 

(1) เมื่อครบก าหนดอายุสัญญาเช่าหากในปี 25765 หากทรูได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และบรรลุหนึ่งในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ก) รายได้รวมจากธุรกิจการ
บริการบรอดแบนด์สูงกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ หรือ (ข) ส่วนแบ่งการตลาดการให้บริการบรอดแบนด์ทั้งหมดสูงกว่าร้อยละ 33 กลุ่มทรูต้องเช่าช่วงเป็นเวลาอีก 10 ปี หรือตลอดอายุ
ใบอนุญาตที่ได้ท าการต่อ ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดจะส้ันกว่า 

 

แผนภูมิดังต่อไปนี้แสดงโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบุคคลผู้โอน ผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลัก และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หลังจากที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมที่ก าหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 34 
เสร็จสิ้น  

 

  

ให้เช่า 30 ปี 
และมีสิทธิในการซื้อขาย 

 TICC DIF TICC 

 ให้เช่ากลับ 
ประมาณ 146 ป ี
บวก 10 ปี (1) 
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ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 กองทุนจะซื้อกรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด จาก เรียลมูฟ โดยเข้าท าสัญญากับ เรียลมูฟ ในฐานะผู้ขาย และ TUC ในฐานะผู้ที่จะเข้ารับ
สิทธิและหน้าที่ของ เรียลมูฟ ในฐานะผู้ขายภายใต้สัญญาดังกล่าว เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ TUC ตกลงจะเข้ารับสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ที่ เรียลมูฟ มีอยู่ต่อกองทุนภายใต้
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เมื่อการโอนกิจการท้ังหมดของ เรียลมูฟ ให้แก่ TUC เกิดขึ้นแล้วโดยเสร็จสมบูรณ์ โดย TUC ตกลงจะปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขาย 
ซึ่งยังคงมีอยู่ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ณ วันท่ีการโอนกิจการท้ังหมดของ เรียลมูฟ ให้แก่ TUC เสร็จสมบูรณ์แทนที่ เรียลมูฟ ทุกประการ 

แผนภูมิข้างต้นถูกจัดท าขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลโดยสังเขป และไม่ได้แสดงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระ หว่างบุคคลต่าง ๆ  ดังกล่าวข้างต้น 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง  ๆ  ดังกล่าวข้างต้นในหัวข้อ 2.3 “ชื่อ ท่ีตั้ง ลักษณะ ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43” 
และหัวข้อ 4. “การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล” และหัวข้อ 9” การจัดการกองทุน ทัง้นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดทั้งหมดในเอกสารฉบับน้ีก่อนการ
ตัดสินใจลงทุน 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 ใน “รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
จัดท าโดยบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี่ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมแนจเม้นท์ จ ากัด” และ “รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม จัดท าโดยบริษัท  
สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด” ตามภาคผนวก  [1] และ  [2]  
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ภาคผนวก ก 
ส่วนที่ 3 

ตารางสรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนในโครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.3.1 เดิม 

2.3.1 ความเปน็มา 

 ... 
ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินโครงสร้างพื้น ฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สิน

โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

รูปแบบการลงทุน สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิซื้อ
ก่อน (ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 

กรรมสิทธ์ิ สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน รวม 

ทรัพย์สิน /  
ผู้โอน 

AWC BFKT TRUE TICC TUC True Move AWC TICC รวม 

เสาโทรคมนาคม 4,847 เสา 1,485 เสา 6,000 เสา   350 เสา    12,682 เสา 

ใยแก้วน าแสง (FOC) และ
อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ 

 9,169 ลิงค์ และ 
FOC 47,250 กม. 
(680,400 คอร์
กิโลเมตร) 

 FOC 5,112 
 กม. (122,974 
 คอร์กิโลเมตร) 

FOC 1,113 กม. 
(62,594 

 คอร์กิโลเมตร) 

FOC 542 กม. 
(117,147 

 คอร์กิโลเมตร) 

FOC 7,981 กม. 
(303,453 

 คอร์กิโลเมตร) 

FOC 670 กม. 
(80,014 คอร์ 
กิโลเมตร) 

9,169 ลิงค์ และ FOC 
62,668 กม. (1,366,582 

คอร์กิโลเมตร) 

ระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นท่ีต่างจังหวัด 

   1.2 ล้านพอร์ต
ครอบคลุม FOC 

6,114 กม. 
(198,085 คอร์
กิโลเมตร) 

    1.2 ล้านพอร์ตครอบคลุม 
FOC 6,114 กม. (198,085 

คอร์กิโลเมตร) 
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รูปแบบการลงทุน สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิซื้อ
ก่อน (ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 

กรรมสิทธ์ิ สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน รวม 

ปีที่กองทุนมีสิทธิในการ
ซื้อทรัพย์สิน (Call Option) 

2568  

(ภายหลังส้ินสุดระยะเวลาในการซื้อ
รายได้) 

 

    2578 2591  

ปีทีส่ิ้นสุดระยะเวลาในการ
เช่ากลบั 

2576(1) 2576(1) 2576(2) 2564(3) (Active) 
2576(4) 

(Passive) 

2576 (เสา) 
2576 

+ 10 ปี(5) (FOC) 

2576 
+ 10 ปี(5) 

2576(6) 
+ 10 ปี(5) 

2576 
+ 10 ปี(5) 

 

(1) ภายหลังจากท่ีกองทุนได้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA (ตามเงื่อนไขของสัญญาท่ีเกี่ยวข้อง) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขายรายได้ท่ีเกิดจากการให้เช่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวจนถึงวันท่ี 3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันท่ี 15 กันยายน 2576 ซึ่งคู่สัญญาท่ีเกี่ยวข้องจะด าเนินการเจรจา
และตกลงจ านวนทรัพย์สินท่ีจะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จ านวนเงินสุทธิที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าจ านวนท่ีกองทุนได้รับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ท่ีเกิดจากการให้
เช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุน ท้ังนี ้เงื่อนไขการเช่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับความส าเร็จในการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3  

(2)  หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมดังกล่าวจะลดลงโดยจะสิ้นสุด
ลงในวันท่ี 15 กันยายน 2570 

(3) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active (ยกเว้น
อุปกรณ์ Wifi และ DSLAM) จะลดลงโดยจะสิ้นสุดลงในวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

(4) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม  ครั้งท่ี 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ี
ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive จะลดลงโดยจะสิ้นสุดลงในวันท่ี 15 กันยายน 2569 

(5) ในป ี2575 หากกลุ่มทรูได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จ าเป็นส าหรับการให้บริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรูจะต้องต่ออายุการเช่าออกไป เป็นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวัน
ครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีบริษัทในกลุ่มทรูท่ีให้บริการบรอดแบนด์ถืออยู่  แล้วแต่เวลาใดจะสั้นกว่า ท้ังน้ี เมื่อเข้า
เงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงดังน้ี (ก) รายได้รวมท้ังปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์เกินกว่าระดับท่ีก าหนด หรือ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูในการให้บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้อย
ละ 33 
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(6) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC จะลดลงโดยจะสิ้นสุดลงในวันท่ี 15 
กันยายน 2569 

... 

หลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 กองทุนจะเป็นเจ้าของ มีสิทธิการเช่า หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิท่ีเกิดจาก
ค่าเช่าจากเสาโทรคมนาคมจ านวน 15,271 เสา FOC ระยะทางประมาณ 90,036 กิโลเมตร และ ระบบ บรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด จ านวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต 

ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ภายหลังการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

รูปแบบการลงทุน สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิ
ซื้อก่อน (ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 

กรรมสิทธ์ิ สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน รวม 

ทรัพย์สิน /  
ผู้โอน 

AWC BFKT TRUE TICC TUC True Move  AWC TICC รวม 

เสาโทรคมนาคม 4,847 เสา 1,485 เสา 6,000 เสา  350 + 2,589 
เสา 

    15,271 เสา 

ใยแก้วน าแสง 
(FOC) และ
อุปกรณ์ระบบสื่อ
สัญญาณ 

 9,169 ลิ้งค์ และ 
FOC 47,250 กม. 
(680,400 คอร์
กิโลเมตร) 

 FOC 5,112 กม. 
(122,974 คอร์
กิโลเมตร) 

1,113 กม. 
(62,594 คอร์
กิโลเมตร) + 
FOC 8,017 
กิโลเมตร 

(252,006 คอร์
กิโลเมตร) 

542 กม. 
(117,147 คอร์
กิโลเมตร) + 
FOC 6,479 
กิโลเมตร 

(338,299 คอร์
กิโลเมตร) 

 FOC 7,981 กม. 
(303,453 คอร์
กิโลเมตร) 

670 กม. (80,014 คอร์ 
กิโลเมตร) + FOC 
12,872 กิโลเมตร 
(619,986 คอร์
กิโลเมตร) 

9,169 ลิงค์ และ FOC 
90,036 กม. (2,576,873 

คอร์กิโลเมตร) 

ระบบ 
บรอดแบนด์ใน
เขตพื้นท่ีต่าง 
จังหวัด 

   1.2 ล้านพอร์ต
ครอบคลุม FOC 

6,114 กม. 

     1.2 ล้านพอร์ตครอบคลุม 
FOC 6,114 กม. 

(198,085 คอร์กิโลเมตร) 
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รูปแบบการลงทุน สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิ
ซื้อก่อน (ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 

กรรมสิทธ์ิ สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน รวม 

(198,085 คอร์
กิโลเมตร) 

ปีที่กองทุนมีสิทธิ
ในการซื้อ
ทรัพย์สิน (Call 
Option) 

2568  

(ภายหลังส้ินสุดระยะเวลาในการซื้อ
รายได้) 

 

     2578 2591  

ปีที่สิ้นสุด
ระยะเวลาในการ
เช่ากลบั 

2576 2576 2576 2564 (Active) 
2576 

(Passive) 

2576 (เสา) 
2576 

+ 10 ปี(1) (FOC) 

2576 
+ 10 ปี(1) 

 2576 
+ 10 ปี(1) 

2576 
+ 10 ปี(1) 

 

(1) ในป ี2575 หากกลุ่มทรูได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีจ าเป็นส าหรับการให้บริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรูจะต้องต่ออายุการเช่าออกไป เป็นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจาก
วันครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่บริษัทในกลุ่มทรูท่ีให้บริการบรอดแบนด์ถืออยู่  แล้วแต่เวลาใดจะสั้นกว่า ท้ังน้ี เมื่อ
เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงดังน้ี (ก) รายได้รวมท้ังปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์เกินกว่าระดับท่ีก าหนด หรือ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูในการให้บริการบรอดแบนด์  
มากกว่าร้อยละ 33 
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ตารางสรุปทรัพย์สนิโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนในโครงการจัดการกองทนุ หวัข้อ 2.3.1 ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

2.3.1 ความเปน็มา 

 ... 
ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินโครงสร้างพื้น ฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สิน

โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3 

รูปแบบการลงทุน สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิซื้อก่อน 
(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 

กรรมสิทธิ์ สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน รวม 

ทรัพย์สิน /  
ผู้โอน 

AWC BFKT TRUE TICC TUC True Move AWC TICC รวม 

เสาโทรคมนาคม 4,847 เสา 1,485 เสา 6,000 เสา   3502,939 เสา    12,68215,271 เสา 

ใยแก้วน าแสง (FOC) และ
อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ 

 9,169 ลิงค์ และ FOC 
47,250 กม. (680,400 

คอร์กิโลเมตร) 

 FOC ประมาณ 
5,112 

 กม. (ประมาณ 
122,974 

 คอร์กิโลเมตร) 

FOC ประมาณ 

1,1139,130 กม. 

(ประมาณ 
314,60062,594 
 คอร์กิโลเมตร) 

FOC ประมาณ 
5427,021 กม. 

(117,147ประมาณ 
455,446 

 คอร์กิโลเมตร) 

FOC 7,981 กม. 
(303,453 

 คอร์กิโลเมตร) 

FOC 670 ประมาณ 
13,542 กม. 

(ประมาณ 
700,00080,014 คอร์ 

กิโลเมตร) 

9,169 ลิงค์ และ FOC 62,668

ประมาณ 90,036 กม. 

(1,366,582ประมาณ 
2,576,873 คอร์กิโลเมตร) 

ระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัด 

   1.2 ล้านพอร์ต
ครอบคลุม FOC 

6,114 กม. (198,085 
คอร์กิโลเมตร) 

    1.2 ล้านพอร์ตครอบคลุม 
FOC 6,114 กม. (198,085 คอร์

กิโลเมตร) 

ปีที่กองทุนมีสิทธิในการซื้อ
ทรัพย์สิน (Call Option) 

2568      2578 2591  
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รูปแบบการลงทุน สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิซื้อก่อน 
(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 

กรรมสิทธิ์ สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน รวม 

(ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาในการซื้อรายได้) 

 
ปีที่สิ้นสุดระยะเวลาในการ
เช่ากลับ 

2576(1) 2576(1) 2576(2) 2564(3) (Active) 
2576(4) 

(Passive) 

2576 (เสา) 
2576 

+ 10 ปี(25) (FOC) 

2576 
+ 10 ปี(25) 

2576(6) 
+ 10 ปี(25) 

2576 
+ 10 ปี(25) 

 

(1) ภายหลังจากท่ีกองทุนได้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA (ตามเงื่อนไขของสัญญาท่ีเกี่ยวข้อง) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขายรายได้ท่ีเกิดจากการให้เช่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวจนถึงวันท่ี 3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันท่ี 15 กันยายน 2576 ซึ่งคู่สัญญาท่ีเกี่ยวข้องจะด าเนินการเจรจา
และตกลงจ านวนทรัพย์สินท่ีจะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จ านวนเงินสุทธิท่ีเกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าจ านวนท่ีกองทุนได้รับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ท่ีเกิดจากการให้
เช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุน ท้ังนี ้เงื่อนไขการเช่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับความส าเร็จในการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3  

(2)  หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมดังกล่าวจะลดลง
โดยจะสิ้นสุดลงในวันที่ 15 กันยายน 2570 

(3) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท 
Active (ยกเว้นอุปกรณ์ Wifi และ DSLAM) จะลดลงโดยจะส้ินสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(4) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive จะลดลงโดยจะส้ินสุดลงในวันที่ 15 กันยายน 2569 

(5) ในปี 2575เมื่อครบก าหนดอายุสัญญาเช่าในปี 2576 หากกลุ่มทรูได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จ าเป็นส าหรับการให้บริการบรอดแบนด์  กลุ่มทรูจะต้องต่ออายุ
การเช่าออกไป เป็นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวันครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่บริษัทในกลุ่มทรูที่
ให้บริการบรอดแบนด์ถืออยู่ แล้วแต่เวลาใดจะส้ันกว่า ทั้งนี ้เมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (ก) รายได้รวมทั้งปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์เกินกว่าระดับท่ีก าหนด หรือ 
(ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูในการให้บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้อยละ 33 
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(6) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC จะลดลงโดยจะส้ินสุดลง
ในวันที ่15 กันยายน 2569 

... 

หลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 กองทุนจะเป็นเจ้าของ มีสิทธิการเช่า หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิด
จากค่าเช่าจากเสาโทรคมนาคมจ านวน 16,05915,271 เสา FOC ระยะทางประมาณ 90,03695,560 กิโลเมตร และ ระบบ บรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด จ านวนประมาณ 1.2 ล้าน
พอร์ต ที่มีความยาวประมาณ 6,114 กิโลเมตร 

ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ภายหลังการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 

รูปแบบการลงทุน สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิซื้อ
ก่อน 

(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 

กรรมสิทธิ์ สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน รวม 

ทรัพย์สิน /  
ผู้โอน 

AWC BFKT TRUE TICC TUC True Moveทรูมูฟ เรียลมูฟ(1) AWC TICC รวม 

เสาโทรคมนาคม 4,847 เสา 1,485 เสา 6,000 เสา  350 2,939 + 

ประมาณ 
2,589788 เสา 

    15,271 16,059 เสา 

ใยแก้วน าแสง 
(FOC) และอุปกรณ์
ระบบสื่อสัญญาณ 

 9,169 ลิ้งค์ และ 
FOC 47,250 กม. 
(680,400 คอร์
กิโลเมตร) 

 FOC ประมาณ 
5,112 กม. 

(ประมาณ 
122,974 คอร์

กิโลเมตร) + FOC 

ประมาณ 2,797 
กม. (109,704 
คอร์กิโลเมตร) 

FOC 1,113

ประมาณ 9,130 
กม. (62,594 

ประมาณ 314,600

คอร์กิโลเมตร) + 
FOC 8,017

ประมาณ 1,795 

กิโลเมตร กม. 
(ประมาณ 

FOC ประมาณ 
5427,021 กม. 

(ประมาณ 
455,446117,147 
คอร์กิโลเมตร) + 

FOC 6,479 
กิโลเมตร 

FOC ประมาณ  
932 กม.  

(ประมาณ 78,328 

คอร์กิโลเมตร) 

FOC 7,981 กม. 
(303,453 คอร์กิโลเมตร) 

FOC ประมาณ 
13,542670 กม. 

(ประมาณ 
700,00080,014 คอร์ 
กิโลเมตร) + FOC 
12,872 กิโลเมตร 
(619,986 คอร์
กิโลเมตร) 

9,169 ลิงค์ และ FOC 90,036

ประมาณ 95,560 กม. 

(2,576,873ประมาณ 
2,872,599 คอร์กิโลเมตร) 
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รูปแบบการลงทุน สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิซื้อ
ก่อน 

(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 

กรรมสิทธิ์ สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน รวม 

252,006107,694 
คอร์กิโลเมตร) 

(338,299 คอร์
กิโลเมตร) 

ระบบ 
บรอดแบนด์ในเขต
พื้นที่ต่าง 
จังหวัด 

   1.2 ล้านพอร์ต
ครอบคลุม FOC 

6,114 กม. 
(198,085 คอร์
กิโลเมตร) 

     1.2 ล้านพอร์ตครอบคลุม 
FOC 6,114 กม. (198,085 

คอร์กิโลเมตร) 

ปีที่กองทุนมีสิทธิใน
การซื้อทรัพย์สิน 
(Call Option) 

2568  

(ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาในการซื้อ
รายได้) 

 

     2578 2591  

ปีที่สิ้นสุดระยะเวลา
ในการเช่ากลับ 

2576(21) 2576(21) 2576 2564 (Active) 
2576 

(Passive) 
+ 10 ปี(3) 

2576 (เสา) 
2576 

+ 10 ปี(31) (FOC) 

2576 
+ 10 ปี(31) 

2576 
+ 10 ปี(3) 

2576 
+ 10 ปี(31) 

2576 
+ 10 ปี(31) 

 

(1) ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 กองทุนจะซื้อกรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื้นท่ีต่างจังหวัด จาก เรียลมูฟ โดยเข้าท าสัญญากับ เรียลมูฟ ในฐานะผู้ขาย และ TUC ในฐานะผู้ท่ีจะเข้ารับสิทธิและหน้าท่ี
ของ เรียลมูฟ ในฐานะผู้ขายภายใต้สัญญาดังกล่าว เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามท่ีก าหนดไว้ ท้ังน้ี TUC ตกลงจะเข้ารับสิทธิและหน้าท่ีต่าง ๆ ท่ี เรียลมูฟ มีอยู่ต่อกองทุนภายใต้สัญญาซื้อขาย
ทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เมื่อการโอนกิจการท้ังหมดของ เรียลมูฟ ให้แก่ TUC เกิดขึ้นแล้วโดยเสร็จสมบูรณ์ โดย TUC ตกลงจะปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ขายซ่ึงยังคงมีอยู่ภายใต้
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ณ วันท่ีการโอนกิจการท้ังหมดของ เรียลมูฟ ให้แก่ TUC เสร็จสมบูรณ์แทนท่ี เรียลมูฟ ทุกประการ 
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(2) ภายหลังจากท่ีกองทุนได้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA (ตามเงื่อนไขของสัญญาท่ีเกี่ยวข้อง) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขายรายได้ท่ีเกิดจากการให้เช่า
ทรัพย์สินดังกล่าวจนถึงวันท่ี 3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันท่ี 15 กันยายน 2576 ซึ่งคู่สัญญาท่ีเกี่ยวข้องจะ
ด าเนินการเจรจาและตกลงจ านวนทรัพย์สินท่ีจะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จ านวนเงินสุทธิท่ีเกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าจ านวนท่ีกองทุนได้รับจาก BFKT และ AWC จากการขาย
รายได้ท่ีเกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุน ท้ังนี ้เงื่อนไขการเช่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับความส าเร็จในการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ท่ี 3 

(3) ในป ี2575เมื่อครบก าหนดอายุสัญญาเช่า ในปี 2576 หากกลุ่มทรูได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีจ าเป็นส าหรับการให้บริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรูจะต้องต่ออายุการเช่า
ออกไป เป็นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวันครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีบริษัทในกลุ่มทรูที่ให้บริการบรอดแบนด์
ถืออยู ่แล้วแต่เวลาใดจะสั้นกว่า ท้ังนี ้เมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงดังน้ี (ก) รายได้รวมท้ังปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์เกินกว่าระดับท่ีก าหนด หรือ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของ
กลุ่มทรูในการให้บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้อยละ 33 
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ภาคผนวก ก 
ส่วนที่ 4 

แผนภูมิแสดงโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบุคคลผู้ โอน ผู้เช่าและบริหาร 
จัดการหลัก และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หลังจากที่มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนและการด าเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมที่ก าหนดในสัญญาที่เกี่ยว ข้องกับทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ของโครงการจัดการกองทุนในหัวข้อ 2.3.1 เดิม 

2.3.1 ความเปน็มา 
... 
แผนภูมิดังต่อไปนี้แสดงโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบุคคลผู้โอน ผู้เช่าและบริหาร

จัดการหลัก และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นที่ไม่ใช่ทรู ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนและหลังจากที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมที่ก าหนดในสัญญา ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3 เสร็จสิ้น  
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แผนภูมิข้างต้นถูกจัดท าขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลโดยสังเขป และไม่ได้แสดงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้างต้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง  ๆ ดังกล่าวข้างต้นในหัวข้อ 2.3 “ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ ข้อมูลสรุป
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สิน โครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3” หัวข้อ 4. “การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล”  และหัวข้อ 9. “การจัดการกองทุน” ทั้งนี ้ผู้ลงทุนควรศึกษา
รายละเอียดทั้งหมดในเอกสารฉบับน้ีก่อนการตัดสินใจลงทุน 
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แผนภูมิแสดงโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบุคคลผู้ โอน ผู้เช่าและบริหาร 
จัดการหลัก และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หลังจากที่มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนและการด าเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมที่ก าหนดในสัญญาที่เกี่ยว ข้องกับทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ของโครงการจัดการกองทุนในหัวข้อ 2.3.1 ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

2.3.1 ความเปน็มา 
... 
แผนภูมิดังต่อไปนี้แสดงโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบุคคลผู้โอน ผู้เช่าและบริหาร

จัดการหลัก และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นที่ไม่ใช่ทรู ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนและหลังจากที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมที่ก าหนดในสัญญา ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่43 เสร็จสิ้น  
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ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 กองทุนจะซื้อกรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด จาก เรียลมูฟ โดยเข้าท าสัญญากับ เรียลมูฟ ในฐานะผู้ขาย และ TUC ในฐานะผู้ที่จะเข้ารับ
สิทธิและหน้าที่ของ เรียลมูฟ ในฐานะผู้ขายภายใต้สัญญาดังกล่าว เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ TUC ตกลงจะเข้ารับสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ที่ เรียลมูฟ มีอยู่ต่อกองทุนภายใต้
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เมื่อการโอนกิจการท้ังหมดของ เรียลมูฟ ให้แก่ TUC เกิดขึ้นแล้วโดยเสร็จสมบูรณ์ โดย TUC ตกลงจะปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขาย 
ซึ่งยังคงมีอยู่ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ณ วันท่ีการโอนกิจการท้ังหมดของ เรียลมูฟ ให้แก่ TUC เสร็จสมบูรณ์แทนที่ เรียลมูฟ ทุกประการ 

แผนภูมิข้างต้นถูกจัดท าขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลโดยสังเขป และไม่ได้แสดงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นในหัวข้อ 2.3 “ชื่อ ท่ีตั้ง ลักษณะ ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโท รคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3” 
หัวข้อ 4. “การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล”  และหัวข้อ 9. “การจัดการกองทุน” ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ก่อนการ
ตัดสินใจลงทุน 
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ภาคผนวก ก 
ส่วนที ่5 

โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.3.2 (ข)(7) เดิม 

2.3.2. ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 

(ข) ธุรกิจเสาโทรคมนาคม 

 ... 

(7) จ านวนพื้นท่ีรองรับและอัตราการเช่าใช ้

โดยทั่วไป เสาโทรคมนาคมทั้งที่ตั้งอยู่บนพ้ืนดินและมีความสูงเกิน 32 เมตร และเสาโทรคมนาคมที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้า สามารถรองรับผู้เช่าได้ตั้งแต่สองรายขึ้นไป ทั้งนี้ เสา
โทรคมนาคมส่วนใหญ่ของกองทุนสามารถรองรับผู้เช่าได้ตั้งแต่สองรายขึ้นไป ทั้งนี้ เมื่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่เกี่ยวข้องบางประการกับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ส้ินสุดลง พื้นที่ที่เสาโทรคมนาคมซึ่งอยู่ในทรัพย์สินของกองทุนจะมี
ความสามารถในการรองรับโดยเฉล่ียต่อเสาอยู่ที่ 3.74 (โดยเป็นตัวเลขที่ได้จากการน าจ านวนพ้ืนท่ีรองรับมาหารด้วยจ านวนรวมของเสาโทรคมนาคม) และ หลังจากการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  3 กองทุนจะมีความสามารถในการรองรับโดยเฉล่ียต่อเสาอยู่ที่  3.70 โดยอัตราส่วนการเช่าใช้พื้นที่บนเสา
โทรคมนาคมของกองทุนเฉล่ียอยู่ที่ประมาณ 1.76 พื้นที่ (slots) ต่อเสา ก่อนการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 และประมาณ 1.80 พื้นที่ (slots) ต่อเสา หลังการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 
(ทั้งนี้ บนสมมติฐานที่ว่าอัตราการใช้พื้นที่เท่ากับ 1 พื้นที่ต่อเสา ส าหรับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที ่1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่มีกับ กสท. โทรคมนาคม) 

อนึ่ง ณ วันท่ีของเอกสารฉบับนี้ มีเสาโทรคมนาคมที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์จ านวนทั้งสิ้นประมาณ ร้อยละ 90 ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมแล้ว โดยผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลักอยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนติดตั้งหรือด าเนินการให้มีการติดตั้งอุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคมทั้งหมดที่กองทุนได้รับกรรมสิทธิ์ จากกลุ่มทรูและผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลักได้เช่าอยู่ โดยมีก าหนดแล้วเสร็จภายในส้ินปี 2562 
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ตารางดังต่อไปนี้แสดงความสามารถในการรองรับการใช้พื้นที่บนเสา (hosting capacity) และจ านวนพื้นที่ซึ่งสามารถให้เช่าแก่ผู้เช่าที่เป็นบุคคลภายนอกได้ โดยไม่
รวมถึงจ านวนพ้ืนที่ (slots)  บนเสาโทรคมนาคมเป็นจ านวนประมาณ 1,300 พื้นที่ ซึ่งมีการเช่าโดยผู้ประกอบการบุคคลที่สาม ส าหรับ (ก) เสาโทรคมนาคมที่อยู่ในกองทรัพย์สิน 
(portfolio) ของกองทุนในปัจจุบัน (ข) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  3 และ (ค) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จาก
รายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3 (ข้อมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

  
  
  
  

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 การลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 

จ านวน  
(เสา) 

จ านวนพื้นท่ี
รองรับ(1) 

การเช่าใช้(2) 

จ านวนพื้นท่ี
รองรับซึ่ง

สามารถให้เช่า
แก่ผู้เช่ารายอ่ืน 

จ านวน  
(เสา) 

จ านวน
พื้นท่ี

รองรับ(1) 

การเช่าใช้
(2) 

จ านวน
พื้นท่ี

รองรับซึ่ง
สามารถ
ให้เช่าแก่
ผู้เช่าราย

อ่ืน 

จ านวน  
(เสา) 

จ านวนพื้นท่ี
รองรับ(1) 

การเช่าใช้(2) 

จ านวน
พื้นท่ี

รองรับซึ่ง
สามารถให้
เช่าแก่ผู้เช่า
รายอ่ืน 

เสาท่ีสามารถให้เช่าพื้นท่ีแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 

รวม 6,350 26,032 15,949 10,083 2,589 9,063 5,178 3,885 8,939 35,095 21,127 13,968 

 - เสาท่ีต้ังอยู่บนพื้นดิน 4,647 21,074 11,224 9,850 2,341 8,399 4,682 3,717 6,988 29,473 15,906 13,567 

 - เสาท่ีต้ังอยู่บนดาดฟ้า 1,703 4,958 4,725 233 248 664 496 168 1,951 5,622 5,221 401 

เสาท่ีอยู่ภายใต้สญัญา HSPA และยงัไม่สามารถให้เช่าพื้นท่ีแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 

รวม 6,332 21,369 6,332  - - - - 6,332 21,369 6,332  

 - เสาท่ีต้ังอยู่บนพื้นดิน 5,205 16,690 5,205  - - - - 5,205 16,690 5,205  

 - เสาท่ีต้ังอยู่บนดาดฟ้า 595 1,389 595  - - - - 595 1,389 595  

 - DAS 532 3,290 532  - - - - 532 3,290 532  

รวมท้ังหมด 12,682 47,401 22,281  2,589 9,063 5,178  15,271 56,485 27,459  

(1) จ านวนพื้นท่ีรองรับ หมายถึง จ านวนช่องพื้นท่ี (slots) ท้ังหมดบนเสาแต่ละต้น คูณด้วยจ านวนเสาท่ีกองทุนเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิท่ีเกิดจากเสาโทรคมนาคม
ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) 
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(2) การเช่าใช้ หมายถึง จ านวนช่องพื้นท่ี (slots) ท้ังหมดบนเสาซึ่งมีการเช่าใช้โดยนิติบุคคลในกลุ่มทรู 

 

ตารางดังต่อไปน้ีแสดงอัตราส่วนการเช่าใช้และอัตราส่วนจ านวนพ้ืนท่ีรองรับซึ่งสามารถให้เช่าแก่ผู้เช่าที่เป็นบุคคลภายนอกต่อจ านวนพื้นที่รองรับ โดยไม่รวมถึงจ านวน
พื้นที ่(slots)  บนเสาโทรคมนาคมเป็นจ านวนประมาณ 1,300 พื้นที ่ซึ่งมีการเช่าโดยผู้ประกอบการบุคคลที่สาม ส าหรับ (ก) เสาโทรคมนาคมที่อยู่ในกองทรัพย์สิน (portfolio) ของ
กองทุนในปัจจุบัน (ข) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 และ (ค) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สุทธิท่ีเกิด
จากเสาโทรคมนาคมดงักล่าวภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3 เสาโทรคมนาคมที่กองทุนซื้อหรือมสิีทธิในการรับประโยชน์
จากรายได้สุทธิท่ีเกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวตามเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

  
  
  
  

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 การลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 

 
อัตราส่วนการเช่าใช้ 

ต่อจ านวนพื้นท่ีรองรับ (พื้นท่ี 
(slots) ต่อเสา)) 

อัตราส่วนจ านวนพื้นท่ี
รองรับซึ่งสามารถให้เช่าแก่
ผู้เช่ารายอ่ืนต่อจ านวน

พื้นท่ีรองรับ (พื้นท่ี (slots) 
ต่อเสา)) 

อัตราส่วนการเช่าใช้ 
ต่อจ านวนพื้นท่ีรองรับ 
(พื้นท่ี (slots) ต่อเสา)) 

อัตราส่วนจ านวนพื้นท่ี
รองรับซึ่งสามารถให้เช่า
แก่ผู้เช่ารายอ่ืนต่อจ านวน
พื้นท่ีรองรับ (พื้นท่ี (slots) 

ต่อเสา)) 

อัตราส่วนการเช่าใช้ 
ต่อจ านวนพื้นท่ีรองรับ 
(พื้นท่ี (slots) ต่อเสา)) 

อัตราส่วนจ านวนพื้นท่ี
รองรับซึ่งสามารถให้เช่า
แก่ผู้เช่ารายอ่ืนต่อจ านวน
พื้นท่ีรองรับ (พื้นท่ี (slots) 

ต่อเสา)) 

เสาท่ีสามารถให้เช่าพื้นท่ีแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 

รวม 2.51 / 4.10 1.59 / 4.10 2.00 / 3.50 1.50 / 3.50 2.36 / 3.93 1.56 / 3.93 

 - เสาท่ีต้ังอยู่บนพื้นดิน 2.42 / 4.53 2.12 / 4.53 2.00 / 3.59 1.59 / 3.59 2.28 / 4.22 1.94 / 4.22 

 - เสาท่ีต้ังอยู่บนดาดฟ้า 2.77 / 2.91 0.14 / 2.91 2.00 / 2.68 0.68 / 2.68 2.68 / 2.88 0.21 / 2.88 

เสาท่ีอยู่ภายใต้สญัญา HSPA และยงัไม่สามารถให้เช่าพื้นท่ีแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 

รวม 1.00 / 3.37    1.00 / 3.37  

 - เสาท่ีต้ังอยู่บนพื้นดิน 1.00 / 3.21    1.00 / 3.21  
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 - เสาท่ีต้ังอยู่บนดาดฟ้า 1.00 / 2.33    1.00 / 2.33  

 - DAS 1.00 / 6.19    1.00 / 6.19  

รวมท้ังหมด 1.76 / 3.74    1.80 / 3.70  
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โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.3.2 (ข)(7) ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

2.3.2. ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 

(ข) ธุรกิจเสาโทรคมนาคม 

 ... 

(7) จ านวนพื้นท่ีรองรับและอัตราการเช่าใช ้

โดยทั่วไป เสาโทรคมนาคมทั้งที่ตั้งอยู่บนพ้ืนดินและมีความสูงเกิน 32 เมตร และเสาโทรคมนาคมที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้า สามารถรองรับผู้เช่าได้ตั้งแต่สองรายขึ้นไป ทั้งนี้ เสา
โทรคมนาคมส่วนใหญ่ของกองทุนสามารถรองรับผู้เช่าได้ตั้งแต่สองรายขึ้นไป ทั้งนี้ เมื่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่เกี่ยวข้องบางประการกับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ส้ินสุดลง พื้นที่ที่เสาโทรคมนาคมซึ่งอยู่ในทรัพย์สินของกองทุนจะมี
ความสามารถในการรองรับโดยเฉล่ียต่อเสาอยู่ที่ 3.704 (โดยเป็นตัวเลขที่ได้จากการน าจ านวนพื้นท่ีรองรับมาหารด้วยจ านวนรวมของเสาโทรคมนาคม) และ หลังจากการได้มาซึง่
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 กองทุนจะมีความสามารถในการรองรับโดยเฉล่ียต่อเสาอยู่ที่  3.70 โดยอัตราส่วนการเช่าใช้พื้นที่บนเสา
โทรคมนาคมของกองทุนเฉล่ียอยู่ที่ประมาณ 1.761.80 พื้นที่ (slots) ต่อเสา ก่อนการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 และประมาณ 1.801.81 พื้นที่ (slots) ต่อเสา หลังการลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 43 (ทั้งนี ้บนสมมติฐานท่ีว่าอัตราการใช้พื้นที่เท่ากับ 1 พื้นที่ต่อเสา ส าหรับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่มีกับ กสท. โทรคมนาคม) 

อนึ่ง ณ วันท่ีของเอกสารฉบับนี้ มีเสาโทรคมนาคมที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์จ านวนทั้งสิ้นประมาณ ร้อยละ 90 ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมแล้ว โดยผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลักอยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนติดตั้งหรือด าเนินการให้มีการติดตั้งอุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคมทั้งหมดที่กองทุนได้รับกรรมสิทธิ์ จากกลุ่มทรูและผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลักได้เช่าอยู่ โดยมีก าหนดแล้วเสร็จภายในส้ินปี 2562 

ตารางดังต่อไปนี้แสดงความสามารถในการรองรับการใช้พื้นที่บนเสา (hosting capacity) และจ านวนพื้นที่ซึ่งสามารถให้เช่าแก่ผู้เช่าที่เป็นบุคคลภายนอกได้ โดยไม่
รวมถึงจ านวนพื้นที่ (slots)  บนเสาโทรคมนาคมที่สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่ารายอื่นเป็นจ านวนประมาณ 1,3500 พื้นที่ ซึ่งมีการเช่าโดยผู้ประกอบการบุคคลที่สาม ส าหรับ (ก) เสา
โทรคมนาคมที่อยู่ในกองทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทุนในปัจจุบัน (กล่าวคือ ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4) (ข) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  43 
และ (ค) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้าง
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พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 (อ้างอิง ณ วันที่ที่กองทุนเข้าลงในการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประกอบกับข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่กองทุนจะเข้าลงทุน
ข้อมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

  
  
  
  

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 43 การลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 43 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 43 

จ านวน  
(เสา) 

จ านวนพื้นท่ี
รองรับ(1) 

การเช่าใช้(2) 

จ านวนพื้นท่ี
รองรับซึ่ง

สามารถให้เช่า
แก่ผู้เช่าราย

อ่ืน 

จ านวน  
(เสา) 

จ านวน
พื้นท่ี

รองรับ(1) 

การเช่าใช้
(2) 

จ านวน
พื้นท่ี

รองรับซึ่ง
สามารถ
ให้เช่าแก่
ผู้เช่าราย

อ่ืน 

จ านวน  
(เสา) 

จ านวน
พื้นท่ีรองรับ

(1) 

การเช่าใช้
(2) 

จ านวน
พื้นท่ี

รองรับซึ่ง
สามารถ
ให้เช่าแก่ผู้
เช่ารายอ่ืน 

เสาท่ีสามารถให้เช่าพื้นท่ีแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 

รวม 8,939 35,095 21,127 13,968 788 2,877 1,576 1,301 9,727 37,972 22,703 15,269 

 - เสาท่ีต้ังอยู่บนพื้นดิน 6,988 29,473 15,906 13,567 749 2,760 1,498 1,262 7,737 32,233 17,404 14,829 

 - เสาท่ีต้ังอยู่บนดาดฟ้า 1,951 5,622 5,221 401 39 117 78 39 1,990 5,739 5,299 440 

เสาท่ีอยู่ภายใต้สญัญา HSPA และยงัไม่สามารถให้เช่าพื้นท่ีแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 

รวม 6,332 21,369 6,332  - - - - 6,332 21,369 6,332  

 - เสาท่ีต้ังอยู่บนพื้นดิน 5,205 16,690 5,205  - - - - 5,205 16,690 5,205  

 - เสาท่ีต้ังอยู่บนดาดฟ้า 595 1,389 595  - - - - 595 1,389 595  

 - DAS 532 3,290 532  - - - - 532 3,290 532  

รวมท้ังหมด 15,271 56,485 27,459  788 2,877 1,576  16,059 59,341 29,035  

(1) จ านวนพื้นท่ีรองรับ หมายถึง จ านวนช่องพื้นท่ี (slots) ท้ังหมดบนเสาแต่ละต้น คูณด้วยจ านวนเสาท่ีกองทุนเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิท่ีเกิดจากเสาโทรคมนาคม
ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) 

(2) การเช่าใช้ หมายถึง จ านวนช่องพื้นท่ี (slots) ท้ังหมดบนเสาซึ่งมีการเช่าใช้โดยนิติบุคคลในกลุ่มทรู 
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ตารางดังต่อไปน้ีแสดงอัตราส่วนการเช่าใช้และอัตราส่วนจ านวนพ้ืนท่ีรองรับซึ่งสามารถให้เช่าแก่ผู้เช่าที่เป็นบุคคลภายนอกต่อจ านวนพื้นที่รองรับ โดยไม่รวมถึงจ านวน
พื้นที ่(slots)  บนเสาโทรคมนาคมเป็นจ านวนประมาณ 1,300 พื้นที ่ซึ่งมีการเช่าโดยผู้ประกอบการบุคคลที่สาม ส าหรับ (ก) เสาโทรคมนาคมที่อยู่ในกองทรัพย์สิน (portfolio) ของ
กองทุนในปัจจุบัน (กล่าวคือ ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4) (ข) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 และ (ค) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเป็นเจา้ของ เชา่ 
หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ล งทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 เสา
โทรคมนาคมที่กองทุนซื้อหรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวตามเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (อ้างอิง ณ วันที่ที่กองทุนเข้าลงในการ
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประกอบกับข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่กองทุนจะเข้าลงทุนข้อมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

  
  
  

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 43 การลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 43 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 43 

 
อัตราส่วนการเช่าใช้ 

ต่อจ านวนพื้นท่ีรองรับ (พื้นท่ี 
(slots) ต่อเสา)) 

อัตราส่วนจ านวนพื้นท่ี
รองรับซึ่งสามารถให้เช่าแก่
ผู้เช่ารายอ่ืนต่อจ านวน

พื้นท่ีรองรับ (พื้นท่ี (slots) 
ต่อเสา)) 

อัตราส่วนการเช่าใช้ 
ต่อจ านวนพื้นท่ีรองรับ 
(พื้นท่ี (slots) ต่อเสา)) 

อัตราส่วนจ านวนพื้นท่ี
รองรับซึ่งสามารถให้เช่า
แก่ผู้เช่ารายอ่ืนต่อจ านวน
พื้นท่ีรองรับ (พื้นท่ี (slots) 

ต่อเสา)) 

อัตราส่วนการเช่าใช้ 
ต่อจ านวนพื้นท่ีรองรับ 
(พื้นท่ี (slots) ต่อเสา)) 

อัตราส่วนจ านวนพื้นท่ี
รองรับซึ่งสามารถให้เช่า
แก่ผู้เช่ารายอ่ืนต่อจ านวน
พื้นท่ีรองรับ (พื้นท่ี (slots) 

ต่อเสา)) 

เสาท่ีสามารถให้เช่าพื้นท่ีแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 

รวม 2.36 / 3.93 1.56 / 3.93 2.00/3.65 1.65/3.65 2.33/3.90 1.56/3.90 

 - เสาท่ีต้ังอยู่บนพื้นดิน 2.28 / 4.22 1.94 / 4.22 2.00/3.68 1.68/3.68 2.25/4.16 1.91/4.16 

 - เสาท่ีต้ังอยู่บนดาดฟ้า 2.68 / 2.88 0.21 / 2.88 2.00/3.00 1.00/3.00 2.66/2.88 0.22/2.88 

เสาท่ีอยู่ภายใต้สญัญา HSPA และยงัไม่สามารถให้เช่าพื้นท่ีแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 

รวม 1.00 / 3.37    1.00 / 3.37  

 - เสาท่ีต้ังอยู่บนพื้นดิน 1.00 / 3.21    1.00 / 3.21  

 - เสาท่ีต้ังอยู่บนดาดฟ้า 1.00 / 2.33    1.00 / 2.33  

 - DAS 1.00 / 6.19    1.00 / 6.19  

รวมท้ังหมด 1.80 / 3.70    1.81 / 3.70  
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ภาคผนวก ก 
ส่วนที ่6 

โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.3.2 (ค)(8) เดิม 

2.3.2. ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 

(ค) ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 

 ... 

(8) เส้นใยแก้วน าแสงที่ยงัไม่มีการใชง้าน (Dark Fiber Capacity) 

ตามสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ท่ีกองทุนท ากับ TICC และ TUC กองทุนให้ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก เช่า
ใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งาน (dark fiber) บนระบบ FOC หลัก และ FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 บางส่วน ส าหรับเส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งานส่วนท่ี
เหลือบน (1) ระบบ FOC หลักจ านวน 49,415 คอร์กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 40 และ (2) FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จ านวน 106,213 คอร์กิโลเมตร หรือ
ประมาณร้อยละ 35 ของ FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โดยในแต่ละกรณีเส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งานจะทยอยลดลงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการใช้งานส่วนที่ส ารองไว้ส าหรับ TICC เพิ่มขึ้น กองทุนสามารถให้เช่าเส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มี
การใช้งานแก่บุคคลภายนอกผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ผู้ประกอบกิจการสายเคเบิลใยแก้ว และผู้ให้บริการข้อมูลและเสียงรายอื่น ๆ ท่ีเลือกจะติดตั้งอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณ 
(transmission equipment) ของตนเอง และเช่าใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งานจากกองทุนได้ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขสิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) ในการเช่าหรือ
เช่าช่วงเส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งานของ TICC และจะต้องไม่เป็นการรบกวนส่วนท่ีส ารองไว้ส าหรับการใช้งานของ TICC  

ทั้งนี้ ในส่วน ของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 นั้น เส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งานหลังจากกองทุนให้ TUC และ TICC เช่ามี
ประมาณ ร้อยละ 20 และหลังจากกองทุนได้ให้เช่า FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 บางส่วนแล้วภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้องนั้น กองทุนสามารถให้เช่าเส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งานแก่บุคคลภายนอกผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ ผู้ประกอบกิจการ
สายเคเบิลใยแก้ว และผู้ให้บริการข้อมูลและเสียงรายอื่น ๆ ที่เลือกจะติดตั้งอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณ (transmission equipment) ของตนเอง และเช่าใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการ
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ใช้งานจากกองทุนได้ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขสิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) ในการเช่าหรือเช่าช่วงเส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งานของ TUCและ TICC (แล้วแต่
กรณี) และจะต้องไม่เป็นการรบกวนส่วนท่ีส ารองไว้ส าหรับการใช้งานของ TUC และ TICC 

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมทั้งประเภท Active และ Passive ที่อยู่ในระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด รวมทั้งอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่อยู่
ในระบบ FOC หลักจะไม่สามารถน าออกให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ที่เป็นบุคคลภายนอกเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการเป็นระยะเวลาอย่างน้อยห้าปี นับจากวันจด
ทะเบียนกองทุน ส่วน ระบบ FOC ของ BFKT ไม่สามารถน าออกให้บุคคลภายนอกเช่าได้ระหว่างที่สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ยังมีผลใช้บังคับ เนื่องจากตกอยู่ภายใต้
ข้อตกลงการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวบางส่วนแก่ กสท. โทรคมนาคม นอกจากนี้ ถึงแม้กองทุนจะได้ใช้สิทธิ ในการซื้อ (call option) ระบบ FOC ของ BFKT ภายหลังส้ินสุดสัญญา
เช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA กองทุนก็อาจไม่สามารถจัดให้มีผู้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวเพิ่มเติมได้เนื่องจากข้อจ ากัดภายใต้สัญญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ ระบบ FOC ของ BFKT  

ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลโดยทั่วไปของ (ก) FOC ที่อยู่ในกองทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทุนในปัจจุบัน (ข) FOC ที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 และ (ค) 
FOC ที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจาก  FOC ดังกล่าวภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (ตัวเลขข้างล่างนี้ปัดเศษเพื่อให้ง่ายต่อการน าเสนอ) (ข้อมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

  
  

  

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 การเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 

ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จ านวนคอร์
กิโลเมตร 

จ านวนที่ให้เช่า
ตามสัญญาใน

ปัจจุบัน 
(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละที่
ให้เช่าของ 

FOC ทั้งหมด 

ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จ านวนคอร์
กิโลเมตร 

จ านวนที่ให้
เช่าตาม
สัญญาใน
ปัจจุบัน 
(คอร์

กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละ
ที่ให้เช่าของ 

FOC 
ทั้งหมด 

ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จ านวนคอร์
กิโลเมตร 

จ านวนที่ให้เช่า
ตามสัญญาใน

ปัจจุบัน 
(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละที่
ให้เช่าของ 

FOC ทั้งหมด 

FOC ที่สามารถให้เช่ากับผู้เช่ารายอ่ืนได้ 
 15,418 686,182 489,085 71.3 27,368 1,210,291 968,233 80.0 42,786 1,896,473 1,457,318 76.8 

FOC ที่อยู่ภายใต้สัญญา HSPA และที่อยู่ภายใต้สิทธิในการเช่าแต่เพียงผู้เดียว (ยกเว้นจะมีการตกลงเป็นอย่างอื่นในอนาคต) ซึ่งยังไม่สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 
   53,364 878,485 878,485 100.0(1) - - - - 53,364 878,485 878,485 100.0(1) 
รวม   68,782 1,564,667 1,367,570 87.4 27,368 1,210,291 968,233 80.0 96,150 2,774,958 2,335,803 84.2 
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ปริมาณความจุส าหรับให้เช่าแก่ผู้เช่ารายอ่ืน  

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 การเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 

ปริมาณความจุที่สามารถให้
เช่าแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 
(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละปริมาณความจุ
ที่สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่า
รายอ่ืนของ FOC ทั้งหมด 

ปริมาณความจุที่สามารถให้
เช่าแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 
(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละปริมาณความจุ
ที่สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่า
รายอ่ืนของ FOC ทั้งหมด 

ปริมาณความจุที่สามารถให้
เช่าแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 
(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละปริมาณความจุ
ที่สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่า
รายอ่ืนของ FOC ทั้งหมด 

รวม 197,097 12.6 242,058 20.0 439,155 15.8 

(1)  ส าหรับ FOC ท่ีอยู่ภายใต้สัญญา HSPA เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา HSPA ซึ่งเกิดขึ้นก่อนท่ีกองทุนจะเข้าลงทุนและท าสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
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โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.3.2 (ค)(8) ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

2.3.2. ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 

(ค) ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 

 ... 

(89) เส้นใยแก้วน าแสงที่ยงัไม่มีการใชง้าน (Dark Fiber Capacity) 

ตามสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ท่ีกองทุนท ากับ TICC และ TUC กองทุนให้ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก เช่า
ใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งาน (dark fiber) บนระบบ FOC หลัก และ FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 บางส่วน ส าหรับเส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งานส่วนท่ี
เหลือบน (1) ระบบ FOC หลักจ านวน 49,415 คอร์กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 40 และ (2) FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จ านวน 106,213 คอร์กิโลเมตร หรือ
ประมาณร้อยละ 35 ของ FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โดยในแต่ละกรณีเส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งานจะทยอยลดลงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการใช้งานส่วนที่ส ารองไว้ส าหรับ TICC เพิ่มขึ้น กองทุนสามารถให้เช่าเส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มี
การใช้งานแก่บุคคลภายนอกผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ผู้ประกอบกิจการสายเคเบิลใยแก้ว และผู้ให้บริการข้อมูลและเสียงรายอื่น ๆ ท่ีเลือกจะติดตั้งอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณ 
(transmission equipment) ของตนเอง และเช่าใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งานจากกองทุนได้ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขสิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) ในการเช่าหรือ
เช่าช่วงเส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งานของ TICC และจะต้องไม่เป็นการรบกวนส่วนท่ีส ารองไว้ส าหรับการใช้งานของ TICC  

ทั้งนี้ ในส่วน ของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 นั้น เส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งาน (Dark 
Fiber) หลังจากกองทุนให้ TUC และ TICC เช่ามีประมาณ ร้อยละ 20 16.2 และหลังจากกองทุนได้ให้เช่า FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ 
FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 บางส่วนแล้วภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ท่ีเกี่ยวข้องนั้น กองทุนสามารถให้เช่าเส้นใยแกว้น าแสง
ที่ยังไม่มีการใช้งานแก่บุคคลภายนอกผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ผู้ประกอบกิจการสายเคเบิลใยแก้ว และผู้ให้บริการข้อมูลและเสียงรายอื่น ๆ ที่เลือกจะติดตั้งอุปกรณ์ระบบส่ือ
สัญญาณ (transmission equipment) ของตนเอง และเช่าใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งานจากกองทุนได้ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขสิทธิในการปฏิเสธก่อน ( right of first refusal) ใน
การเช่าหรือเช่าช่วงเส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งานของ TUCและ TICC (แล้วแต่กรณี) และจะต้องไม่เป็นการรบกวนส่วนท่ีส ารองไว้ส าหรับการใช้งานของ TUC และ TICC 
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อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมทั้งประเภท Active และ Passive ที่อยู่ในระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด รวมทั้งอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่อยู่
ในระบบ FOC หลักจะไม่สามารถน าออกให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ที่เป็นบุคคลภายนอกเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการเป็นระยะเวลาอย่างน้อยห้าปี นับจากวันจด
ทะเบียนกองทุน ส่วน ระบบ FOC ของ BFKT ไม่สามารถน าออกให้บุคคลภายนอกเช่าได้ระหว่างที่สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ยังมีผลใช้บังคับ เนื่องจากตกอยู่ภายใต้
ข้อตกลงการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวบางส่วนแก่ กสท. โทรคมนาคม นอกจากนี้ ถึงแม้กองทุนจะได้ใช้สิทธิในการซื้อ (call option) ระบบ FOC ของ BFKT ภายหลังส้ินสุดสัญญา
เช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA กองทุนก็อาจไม่สามารถจัดให้มีผู้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวเพิ่มเติมได้เนื่องจากข้อจ ากัดภายใต้สัญญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ ระบบ FOC ของ BFKT  

ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลโดยทั่วไปของ (ก) FOC ที่อยู่ในกองทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทุนในปัจจุบัน (กล่าวคือ ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4) (ข) FOC ที่
กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 และ (ค) FOC ที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจาก  FOC ดังกล่าวภายหลังการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 (ตัวเลขข้างล่างนี้ปัดเศษเพื่อให้ง่ายต่อการน าเสนอ) (อ้างอิง ณ วันท่ีที่กองทุนเข้าลงในการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 
3 ประกอบกับข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่กองทุนจะเข้าลงทุนข้อมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

  
  

  

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 การเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 

ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จ านวนคอร์
กิโลเมตร 

จ านวนที่ให้เช่า
ตามสัญญาใน

ปัจจุบัน 
(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละที่
ให้เช่าของ 

FOC ทั้งหมด 

ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จ านวนคอร์
กิโลเมตร 

จ านวนที่ให้
เช่าตาม
สัญญาใน
ปัจจุบัน 
(คอร์

กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละ
ที่ให้เช่าของ 

FOC 
ทั้งหมด 

ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จ านวนคอร์
กิโลเมตร 

จ านวนที่ให้เช่า
ตามสัญญาใน

ปัจจุบัน 
(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละที่
ให้เช่าของ 

FOC ทั้งหมด 

FOC ที่สามารถให้เช่ากับผู้เช่ารายอ่ืนได้ 
 42,786 1,896,473 1,457,318 76.8 5,524 295,726 236,581 80.0 48,310 2,192,199 1,693,899 77.3 

FOC ที่อยู่ภายใต้สัญญา HSPA และที่อยู่ภายใต้สิทธิในการเช่าแต่เพียงผู้เดียว (ยกเว้นจะมีการตกลงเป็นอย่างอื่นในอนาคต) ซึ่งยังไม่สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 

   53,364 878,485 878,485 100.0(1) - - - - 53,364 878,485 878,485 100.0(1) 
รวม   96,150 2,774,958 2,335,803 84.2 5,524 295,726 236,581 80.0 101,674 3,070,684 2,572,384 83.8 
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ปริมาณความจุส าหรับให้เช่าแก่ 
ผู้เช่ารายอ่ืน  

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 การเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 

ปริมาณความจุที่สามารถให้
เช่าแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 
(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละปริมาณความจุที่
สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่าราย
อ่ืนของ FOC ทั้งหมด 

ปริมาณความจุที่สามารถให้
เช่าแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 
(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละปริมาณความจุที่
สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่าราย
อ่ืนของ FOC ทั้งหมด 

ปริมาณความจุที่สามารถให้
เช่าแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 
(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละปริมาณความจุที่
สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่าราย
อ่ืนของ FOC ทั้งหมด 

รวม 439,155 15.8 59,145 20% 498,300 16.2 

(1)  ส าหรับ FOC ท่ีอยู่ภายใต้สัญญา HSPA เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา HSPA ซึ่งเกิดขึ้นก่อนท่ีกองทุนจะเข้าลงทุนและท าสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
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ภาคผนวก ก 
ส่วนที ่7 

โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.3.2 (ค)(9) เดิม 

2.3.2. ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 

(ค) ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 

 ... 

(9) การกระจายทางภูมศิาสตร ์

ตารางดังต่อไปนี้แสดงถึงการกระจายทางภูมิศาสตร์ในแต่ละภาค (โดยคิดเฉพาะ FOC ที่สามารถให้เช่ากับผู้เช่ารายอื่นได้) โดยคิดเป็นร้อยละของ (ก) จ านวน FOC 
ทั้งหมดที่กองทุนเป็นเจ้าของหรือเช่าในปัจจุบัน (ข) จ านวน FOC ทั้งหมดที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 และ (ค) จ านวน FOC ทั้งหมดที่กองทุนจะเป็นเจ้าของหรือเช่า
ภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (ตัวเลขข้างล่างนี้ปัดเศษเพื่อให้ง่ายต่อการน าเสนอ) (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 
2561)  

พื้นท่ี 

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 การลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 

คอร์กิโลเมตร 
ร้อยละของคอร์

กิโลเมตร
(โดยประมาณ) 

คอร์กิโลเมตร 
ร้อยละของคอร์

กิโลเมตร(โดยประมาณ) 
คอร์กิโลเมตร 

ร้อยละของคอร์
กิโลเมตร(โดยประมาณ) 

เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

197,160 28.7 737,858 60.9 935,018 49.3 

ภาคกลางและ 
158,846 23.1 114,868 9.5 273,714 14.4 

ภาคตะวันตก 

ภาคตะวันออก 82,751 12.1 56,860 4.7 139,611 7.4 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 96,800 14.1 155,909 12.9 252,709 13.3 

ภาคเหนือ 78,210 11.4 91,081 7.5 169,291 8.9 

ภาคใต้ 72,415 10.6 53,716 4.5 126,130 6.7 

รวม 686,182 100.0 1,210,292 100.0 1,896,473 100.0 
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โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.3.2 (ค)(10) ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

2.3.2. ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 

(ค) ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 

 ... 

(910) การกระจายทางภูมศิาสตร ์

ตารางดังต่อไปนี้แสดงถึงการกระจายทางภูมิศาสตร์ในแต่ละภาค (โดยคิดเฉพาะ FOC ที่สามารถให้เช่ากับผู้เช่ารายอื่นได้) โดยคิดเป็นร้อยละของ (ก) จ านวน FOC 
ทั้งหมดที่กองทุนเป็นเจ้าของหรือเช่าในปัจจุบัน (กล่าวคือ ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4) (ข) จ านวน FOC ทั้งหมดที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 และ (ค) จ านวน 
FOC ทั้งหมดที่กองทุนจะเป็นเจ้าของหรือเช่าภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 (ตัวเลขข้างล่างนี้ปัดเศษเพื่อให้ง่ายต่อ
การน าเสนอ) (อ้างอิง ณ วันที่ที่กองทุนเข้าลงในการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประกอบกับข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่กองทุนจะเข้าลงทุนข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 
2561)  

พื้นที่ 

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 การลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 

คอร์กิโลเมตร 
ร้อยละของคอร์กิโลเมตร

(โดยประมาณ) 
คอร์กิโลเมตร 

ร้อยละของคอร์กิโลเมตร
(โดยประมาณ) 

คอร์กิโลเมตร 
ร้อยละของคอร์กิโลเมตร

(โดยประมาณ) 

เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

935,018 49.3 40,823 13.8 975,841 44.5 

ภาคกลางและ 
273,714 14.4 120,982 40.9 394,696 18.0 

ภาคตะวันตก 

ภาคตะวันออก 139,611 7.4 38,209 12.9 177,820 8.1 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 252,709 13.3 60,782 20.6 313,491 14.3 

ภาคเหนือ 169,291 8.9 21,576 7.3 190,867 8.7 
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ภาคใต้ 126,130 6.7 13,354 4.5 139,484 6.4 

รวม 1,896,473 100.0 295,726 100.0 2,192,199 100.0 
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ภาคผนวก ก 
ส่วนที่ 8 

โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.6.1 (ง) เดิม 

(ง) สัญญารักษาสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างทรูและกองทนุ (ตามที่ได้มีการแก้ไขโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเตมิระหว่างทรูและ
กองทุน) (“สัญญารักษาสัดส่วนการถือหนว่ยลงทุน”) 

คู่สัญญา • ทรู และ 

• กองทุน 

ข้อตกลงที่จะต้องรักษาการถือหน่วยลงทุน • ทรูตกลงว่ากลุ่มทรูจะจองซื้อ และจะถือและรักษาการถือหน่วยลงทุนไว้โดยตลอดเวลา ดังนี้ 

− นับแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถงึวันท่ีครบห้าปีนับจากวันจดทะเบียนกองทุน อยา่งน้อยร้อยละ 18 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
ออกโดยกองทุนในการเสนอขายครั้งแรก  และ 

− นับแต่วันจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนครั้งแรก (“วันเพิ่มทุนของกองทุน”) จนถึงวันที่ครบสามปีนับจากวันเพิ่มทุนของ
กองทุน หน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ภายใต้การเสนอขายส าหรับการเพิ่มทุนครั้งแรกซึ่งกลุ่มทรูได้จองซื้อ (โดยนับรวมกัน) ในส่วนท่ี
ไม่เกินร้อยละ 18 ของจ านวนหน่วยลงทุนท้ังหมดที่ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายส าหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก และ 

− นับแต่วันเพิ่มทุนของกองทุน จนถึงวันท่ีครบหนึ่งปีนับจากวันเพิ่มทุนของกองทุน หน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ภายใต้การเสนอขาย
ส าหรับการเพิ่มทุนครั้งแรกซึ่งกลุ่มทรูได้จองซื้อเฉพาะในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 18 ของจ านวนหน่วยลงทุนท้ังหมดที่ออกใหม่
ภายใต้การเสนอขายส าหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก (หากมี) 

• ข้อตกลงที่จะต้องรักษาการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่จ ากัดการขายและการซื้อหน่วยลงทุนระหว่างกันเองภายในกลุ่มทรู  
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กลุ่มทรู หมายถึง ทรู และ บริษัทย่อยซึ่งทรูถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น 

กฎหมายที่ใช้บังคับ • สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนให้ใช้บังคับตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล • ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ตัดสินคดีความ หรือด าเนินกระบวนพิจารณาใดๆ และระงับข้อพิพาทท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน 
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โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.6.1 (ง) ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

(ง) สัญญารักษาสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างทรูและกองทนุ (ตามที่ได้มีการแก้ไขโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเตมิระหว่างทรูและ
กองทุน) (“สัญญารักษาสัดส่วนการถือหนว่ยลงทุน”) 

ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนจะถกูแก้ไขเพิ่มเตมิโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
รักษาสัดสว่นการถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 3 ซึ่งมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังกลา่วปรากฏอยูใ่นตารางด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สัญญาแก้ไขเพิม่เตมิสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วย
ลงทุน ครั้งที่ 3 ฉบับลงนามอาจแตกตา่งไปจากสรุปสาระส าคัญนี้ แต่จะไม่แตกตา่งอย่างมีนัยส าคญั 

คู่สัญญา • ทรู และ 

• กองทุน 

ข้อตกลงที่จะต้องรักษาการถือหน่วยลงทุน • ทรูตกลงว่ากลุ่มทรูจะจองซื้อ และจะถือและรักษาการถือหน่วยลงทุนไว้โดยตลอดเวลา ดังนี้ 

− นับแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถงึวันท่ีครบห้าปีนับจากวันจดทะเบียนกองทุน อยา่งน้อยร้อยละ 18 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
ออกโดยกองทุนในการเสนอขายครั้งแรก  และ 

− นับแต่วันจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนครั้งแรก (“วันเพิ่มทุนของกองทุนคร้ังแรก”) จนถึงวันที่ครบสามปีนับจากวันเพิ่ม
ทุนของกองทุน หน่วยลงทุนที่ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายส าหรับการเพิ่มทุนครั้งแรกซึ่งกลุ่มทรูได้จองซื้อ  (โดยนับรวมกัน) 
ในส่วนท่ีไม่เกินร้อยละ 18 ของจ านวนหน่วยลงทุนท้ังหมดที่ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายส าหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก และ 

− นับแต่วันเพิ่มทุนของกองทุนครั้งแรก จนถึงวันที่ครบหนึ่งปีนับจากวันเพิ่มทุนของกองทุน หน่วยลงทุนที่ออกใหม่ภายใต้การ
เสนอขายส าหรับการเพิ่มทุนครั้งแรกซึ่งกลุ่มทรูได้จองซื้อเฉพาะในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 18 ของจ านวนหน่วยลงทุนท้ังหมดที่
ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายส าหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก (หากมี) 
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− นับแต่วันจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนครั้งที่ 2 (“วันเพิ่มทุนของกองทนุครั้งที่ 2”) จนถึงวันท่ีครบสามปีนับจากวันเพิ่มทุน
ของกองทุนครั้งที่ 2 หน่วยลงทุนที่ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายส าหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ซึ่งกลุ่มทรูได้จองซื้อ (โดยนับ
รวมกัน) ในส่วนท่ีไม่เกินร้อยละ [18] ของจ านวนหน่วยลงทุนท้ังหมดที่ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายส าหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 
2 และ 

− นับแต่วันเพิ่มทุนของกองทุนครั้งที่ 2 จนถึงวันท่ีครบหนึ่งปีนับจากวนัเพิ่มทุนของกองทุนครั้งที่ 2 หน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ภายใต้
การเสนอขายส าหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ซึ่งกลุ่มทรูได้จองซื้อเฉพาะในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ [18] ของจ านวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดที่ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายส าหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 (หากมี) 

• ข้อตกลงที่จะต้องรักษาการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่จ ากัดการขายและการซื้อหน่วยลงทุนระหว่างกันเองภายในกลุ่มทรู  

กลุ่มทรู หมายถึง ทรู และ บริษัทย่อยซึ่งทรูถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น 

กฎหมายที่ใช้บังคับ • สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนให้ใช้บังคับตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล • ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ตัดสินคดีความ หรือด าเนินกระบวนพิจารณาใดๆ และระงับข้อพิพาทท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน 

 
  



 เอกสารแนบ 8 

A38982405/0.8/31 May 2019 

 VIII - 183 

 

ภาคผนวก ก 
ส่วนที่ 9 

โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.6.3(ข) เดิม 

2.6.3(ข) สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

(1) สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเชา่ ด าเนินการ บ ารุงรกัษา และบริหารจัดการหลัก ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเชา่ ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลักเสาโทรคมนาคม")  

คู่สัญญา ..................................  • TUC (เดิมเรียกว่า Real Future) ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการ และ 

• กองทุน ในฐานะผู้ให้เช่า 

วันมีผลใช้บังคับของข้อสัญญา
ที่แก้ไขและแทนที่ ...................  

• ข้อสัญญาของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคมจะมีผลบังคับใช้เมื่อการซื้อ
ขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เสร็จสมบูรณ์ซึ่งคือวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ("วันมีผลใช้บังคับของการ
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2") ทั้งนี้ ข้อสัญญาบางประการท่ีเกี่ยวข้องกับเสาโทรคมนาคมที่ TUC จะขายให้แก่กองทุน ภายใต้การลงทุนเพิ่มเตมิ 
ครั้งที่ 3 ("เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 3") จะมีผลบังคับใช้เมื่อการซื้อขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เสร็จสมบูรณ์ ("วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3") 

• เพื่อวัตถุประสงค์ของการสรุปสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม การขายและเช่า
ทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติมใด ๆ โดยบริษัทในกลุ่มทรูให้แก่กองทุนครั้งถัดไปหลังจากการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จะเรียกว่า "การลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3" 

ทรัพย์สินที่เช่า ........................  • ทรัพย์สินที่ TUC เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม ได้แก่ 
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(ก) พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม และ   

(ข) ทรัพย์สินส่ิงอ านวยความสะดวกประเภท Passive ที่เกี่ยวข้องกับเสาโทรคมนาคมบางเสา 

(รวมเรียกว่า "ทรัพย์สินที่เช่า") 

• ทรัพย์สินท่ีเช่า ประกอบไปด้วยทรัพย์สินดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย("ทรัพย์สินขั้นต่ าที่เช่า") 

(ก) ทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น  

(i) พื้นที่ (slots) จ านวน 6,619 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 3,000 เสา เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558  

(ii) พื้นที่ (slots) จ านวน 13,993 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และ  

(iii) พื้นที่ (slots) จ านวน 15,249 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560  

(ข) ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

หากการโอนขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เสร็จสมบูรณ์ พ้ืนที่ (slots) จ านวน 700 พื้นที่ (slots) บนเสา
โทรคมนาคม 350 เสา เริ่มตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

(ค) ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

หากการโอนขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดย TUC ให้แก่กองทุน เสร็จสมบูรณ์ พื้นที่ (slots) จ านวน 
5,178 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 2,589 เสา เริ่มตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
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อัตราค่าเช่า .............................  • ตั้งแต่วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จนถึง วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 อัตราค่าเช่า ส าหรับทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งแบ่งออกเปน็ 
3 ประเภทตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ และอาจมีส่วนลด และ/หรือ การปรับเปล่ียนที่เหมาะสม ดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ 

(ก) ประเภทท่ี 1: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนพื้นดิน: 25,400 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot) 

(ข) ประเภทท่ี 2: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้า: 23,200 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot) และ 

(ค) ประเภทท่ี 3: โครงข่าย IBC/DAS: 39,400 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot)  

ส่วนลด และ/หรือ การปรับเปล่ียนอัตราค่าเช่า อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านล่างนี้ 

(ก) ส่วนลดจากการเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิม: ร้อยละ 32 

(ข) ส่วนลดจากจ านวน (โดยไม่ค านึงถึงประเภทของทรัพย์สินที่เช่า) 

(i) พื้นที่ (slots) จ านวน 1 - 3,000 พื้นที่ (slots): ไม่มีส่วนลด 

(ii) พื้นที่ (slots) จ านวน 3,001 - 5,000 พื้นที ่(slots): ส่วนลดในอัตราร้อยละ 30 

(iii) พื้นที่ (slots) จ านวน 5,001 - 10,000 พื้นที่ (slots): ส่วนลดในอัตราร้อยละ 35 และ 

(iv) พื้นที่ (slots) จ านวน 10,001 พื้นที่ (slots) เป็นต้นไป: ส่วนลดในอัตราร้อยละ 40 

• นับตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อัตราค่าเช่า ส าหรับทรัพย์สินที่เช่า จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  

(ก) ประเภทท่ี 1: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนพื้นดิน: 14,626 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot) 
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(ข) ประเภทท่ี 2: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้า: 13,359 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot) และ 

(ค) ประเภทท่ี 3: โครงข่าย IBC/DAS: 22,687 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot)  

โดยมีเงื่อนไขว่า TUC จะมีสิทธิได้รับอัตราค่าเช่าจากการเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ตราบเท่าที่ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของเงินสดสุทธิของกองทุนที่กองทุนได้มาจากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมใดๆ หรือรายได้ที่กองทุนได้รับโอนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 นั้นมาจากกลุ่มทรู 

(ก) ประเภทท่ี 1: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนพื้นดิน: 10,969.50 บาท ตอ่เดือน ต่อพื้นท่ี (slot) 

(ข) ประเภทท่ี 2: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้า: 10,019.25 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot) และ 

(ค) ประเภทท่ี 3: โครงข่าย IBC/DAS: 17,015.25 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot)  

• หาก TUC หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมรายใดต้องการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการพื้นที่ (slots) เพิ่มเติมไม่ว่าในเวลาใดๆ TUC 
หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมนั้นจะได้รับอัตราค่าเช่าจากการเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมส าหรับอัตราค่าเช่าดังกล่าว เว้นแต่เป็น
กรณีเช่าช่วงที่ระบุในข้อ (3) ของสิทธิการเช่าช่วงภายใต้หัวข้อ "การโอนสิทธิเรียกร้อง" ด้านล่าง  

• การปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) ในอัตราคงที่ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี ให้ใช้กับอัตราค่าเช่าดังที่ระบุไว้ด้านบนนี้ตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2562  

การช าระค่าเช่า .......................  • ส าหรับทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู 
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(ก) TUC จะช าระค่าเช่าส าหรับการเช่า ด าเนินการ และบริหารทรัพย์สินที่เช่าเป็นการล่วงหน้า โดยจะช าระภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน
หรือวันท าการถัดไป เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 โปรดพิจารณาจ านวนค่าเช่าสุทธิล่วงหน้ารายปีในตารางแนบท้ายสรุป
ข้อก าหนดและเงื่อนไขหลักของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม 

(ข) TUC จะช าระค่าเช่าให้แก่กองทุนล่วงหน้าเป็นรายเดือนส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินขั้นต่ าที่เช่า (Minimum 
Leased Properties) ส าหรับทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ซึ่งจะเป็นระยะเวลาหนึ่งปีล่วงหน้าส าหรับการเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการพ้ืนท่ี (slot) บนเสาโทรคมนาคมกลุ่มแรกจ านวน 3,000 เสาที่ส่งมอบในปี พ.ศ. 2557 และเป็นระยะเวลา
สองปีล่วงหน้าส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการพื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมกลุ่มที่สองจ านวน 3,000 เสาที่ส่งมอบใน
ปี พ.ศ. 2558  

(ค) ภายหลังจากครบก าหนดอายุสัญญาเริ่มต้น (initial term) การช าระค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เช่าจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคม
ของทรู จะเป็นการช าระล่วงหน้าเป็นรายเดือนในวันที่ 7 (หรือวันท าการถัดไป) ของทุกเดือนตามจ านวนที่แท้จริงของพื้นที่ (slots) ที่
เช่า (โดยไม่ต้องช าระหนึ่งหรือสองปีล่วงหน้า) 

• ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  

(ก) นับตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หรือวันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 แล้วแต่กรณี TUC จะ
ช าระค่าเช่า  ส าหรับการเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่าล่วงหน้าเป็นรายเดือน โดยจะช าระภายในวันที่ 7 ของทุก
เดือนหรือวันท าการถัดไป  

ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง ก า ร เ ช่ า
ด าเนินการและบริหารจัดการ .  

• ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่า มีดังต่อไปนี้  

(ก) ทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู: จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 และนับแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 เกิดขึ้น ระยะเวลาของการเช่าด าเนินการและบริหารจัดการจะขยายให้ส้ินสุดลงใน วันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2576  
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(ข) ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
(ในกรณีที่มีการซื้อภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์): จนถึง 15 กันยายน 
พ.ศ. 2576  

• ส าหรับทรัพย์สินที่ได้มาจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู อย่างน้อยสองปี ก่อนส้ินสุดระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหาร
จัดการในขณะนั้น (ซึ่งคือวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 หรือตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 
2576) TUCและ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ จะแจ้งกองทุนในกรณีท่ีTUCและ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ ต้องการ
จองสิทธิการต่ออายุระยะเวลาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการส าหรับการเช่าอย่างน้อย หน่ึงพื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมแต่ละเสาจาก
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูภายหลังจากส้ินสุดระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 
หรือวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576 แล้วแต่กรณี และTUCและ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ จะช าระค่าธรรมเนียมการจองดงักล่าว
ให้แก่กองทุนเป็นรายเดือน โดยกองทุนจะต้องกันพื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมหนึ่งพื้นที่ (slot) ดังกล่าวไว้ส าหรับการต่ออายุการเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการโดยTUCและ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น  ๆ  โดยอัตราค่าธรรมเนียมการจองดังกล่าวจะมีจ านวน
ดังต่อไปนี้ 

(ค) ส าหรับปี พ.ศ. 2569 หรือ พ.ศ.2575 (แล้วแต่กรณี) ในจ านวนที่เท่ากับค่าเช่าส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหน่ึงพื้นที่ 
(slot) บนเสาโทรคมนาคมจ านวน 3,000 เสาในอัตราค่าเชา่ส าหรับปี พ.ศ. 2569 หรือ พ.ศ.2575 แล้วแต่กรณี (โดยค านวณจากคา่เชา่
จากการเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิม (หากมีสิทธิได้รับ) และการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) ที่ร้อยละ 2.7 ต่อ
ปี) และ 

(ง) ส าหรับปี พ.ศ. 2570 หรือ 2576 แล้วแต่กรณี ในจ านวนที่เท่ากับค่าเช่าส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหนึ่งพื้นที่ (slot) 
บนเสาโทรคมนาคมจ านวน 6,000 เสาในอัตราค่าเช่าส าหรับปี พ.ศ. 2570 หรือ 2576 แล้วแต่กรณี (โดยค านวณจากค่าเช่าจากการ
เป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิม (หากมีสิทธิได้รับ) และการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี)  
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• ส าหรับทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 อย่างน้อย
สองปีก่อนส้ินสุดระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการในขณะนั้น TUC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น  ๆ  จะแจ้ง
กองทุนหาก TUC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น  ๆ  ต้องการจองสิทธิการต่ออายุระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหาร
จัดการ ส าหรับการเช่าอย่างน้อย หน่ึงพื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมแต่ละเสาจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หรือ
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ในอัตราตลาดที่ตกลงร่วมกันภายใต้ส่วนลดค่าเช่าจากการเป็นผู้เช่าดั้งเดิม (หากมีสิทธิ
ได้รับ)  

• กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเช่าที่ดินส าหรับการเช่าที่ดินท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าตั้งอยู่ โดย  

(ก) ในระหว่างระยะเวลาการเช่า TUC จะเป็นผู้ช าระค่าเช่าที่ดินและภาษีทรัพย์สินท่ีเกี่ยวขอ้งส าหรับการเชา่ที่ดินท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าตั้งอยูซ่ึง่ 
(๑) ส าหรับทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ความตกลงดังกล่าวได้สะท้อนอยู่ในจ านวนค่าเช่าสุทธิล่วงหน้ารายปีในตารางแนบท้าย
สรุปข้อก าหนดและเงื่อนไขหลักของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม และ (๒) 
ส าหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ความตกลง
ดังกล่าวได้สะท้อนอยู่ในจ านวนค่าเช่ารายเดือนสุทธิ โดยมีเงื่อนไขในแต่ละกรณีว่า หากกฎหมายภาษีทรัพย์สินใหม่มีผลใช้บังคับ 
คู่สัญญาจะร่วมกันหารือโดยสุจริตซึ่งหน้าที่และการจัดสรรภาระภาษีเกี่ยวกับภาษีทรัพย์สินหรือภาษีอื่นที่คล้ายคลึงกันภายใต้
กฎหมายใหม่ดังกล่าวอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่เช่า และ 

(ข) ส าหรับช่วงการต่ออายุการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ (หลังจากวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 หรือในวันมีผลใช้บังคับของการ
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หลังจาก 15 กันยายน พ.ศ. 2576) กองทุนจะเป็นผู้ช าระค่าเช่าที่ดินและภาษีทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการ
เช่าที่ดินท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าตั้งอยู่  
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ผู้เช่าและบริหารจัดการ
เพิ่มเติม ...................................  

• ภายใต้ข้อก าหนดของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม กองทุนมีสิทธิให้เช่าแก่บุคคล
ใด ๆ และให้บุคคลใด ๆ ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินใด ๆ  นอกเหนือไปจากทรัพย์สินที่เช่า หรือ พื้นที่ (slot) และทรัพย์สินส่ิงอ านวย
ความสะดวกที่จัดสรรให้ TUC และผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ ไปแล้ว ท้ังนี้ เป็นไปตามสิทธิของ TUC ตามที่ระบุด้านล่างนี้ 

• หากกองทุนประสงค์จะให้เช่าแก่ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก และให้ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก 
ด าเนินการและบริหารจัดการ หรือ ด าเนินการเจรจาตกลงเรื่องการให้เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการพื้นที่ (slot) ที่ยังว่างอยู่ กองทุนต้อง
ยื่นค าเสนอในการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการดังกล่าวให้แก่ TUC ก่อน และ TUC มีสิทธิตอบรับค าเสนอในการเช่า ด าเนินการและ
บริหารจัดการเช่นว่า โดยเงื่อนไขในการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการที่ให้แก่ TUC นั้นต้องไม่เป็นเงื่อนไขที่ด้อยกว่าที่เสนอให้แก่
บุคคลภายนอก (รวมทั้ง หากผู้เช่าและบริหารจัดการท่ีเป็นบุคคลภายนอกมสิีทธิได้รับส่วนลดใด ๆ  TUC จะได้รับส่วนลดดังกล่าวด้วยเช่นกนั) 
และกองทุนห้ามให้เช่าพื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมแก่บุคคลภายนอกในราคาที่ต่ ากว่า ร้อยละ 12.5 ของอัตราค่าเช่าในขณะนั้น (โดย
ค านึงถึงการปรับอัตราเพิ่มขึ้นในอัตราคงที่ท่ีร้อยละ 2.7 ต่อปี) 

• หากเมื่อใดก็ตามกองทุนได้เข้าท าสัญญากับผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สิน
ประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม และมี
เงื่อนไขที่เป็นคุณมากกว่าที่ให้แก่ TUC TUC มีสิทธิให้กองทุนด าเนินการแก้ไขสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จัดการหลักเสาโทรคมนาคม เพื่อให้TUCได้รับเงื่อนไขที่เป็นคุณดังกล่าวนั้น 

การบ ารุงรักษา การด าเนินการ
และบริหารจัดการ ..................  

• กองทุนไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการด าเนินการบริหารจัดการโครงข่ายหรือบริหารจัดการทรัพย์สิน ทั้งนี้ TUC มีหน้าที่ความรับผิดชอบ (ไม่ว่าจะ
ด าเนินการด้วยตนเอง หรือ ผ่านบุคคลอื่นใดที่ TUC แต่งตั้ง) ในการบ ารุงรักษา การด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่า และเสา
โทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพื้นที่ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่ให้เป็นไปตามระดับมาตรฐานการบริการที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม และตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนด 

สิทธิในการติดตั้งอุปกรณ์ .......  • TUC มีสิทธิในการติดตั้ง คงไว้ และประกอบการท่ีเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
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(ก) อุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active 

(ข) ทรัพย์สินส่ิงอ านวยความสะดวกประเภท Passive ไม่ว่ามีไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ เพื่อประโยชน์ของผู้เช่าช่วง และ 

(ค) อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จ าเป็นหรือต้องมีเพื่อการบ ารุงรักษาภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม 

ที่ตั้งอยู่บนทรัพย์สินที่เช่า หรือบนพื้นที่ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่ และอยู่ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญา
เช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม 

การใช้ทรัพย์สนิทีเ่ช่าและ 
พื้นที ่........................................  

• TUC ตกลงว่าจะใช้ ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีเช่าและพื้นที่ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาแก้ไขและแทนท่ีสัญญา
เช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม เงื่อนไขดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การตกลงว่าจะไม่ด าเนินการหรืออนุญาต
ให้มีการด าเนินการใด ๆ ซึ่งจะเป็นการรบกวนหรือสร้างความร าคาญต่อกองทุนหรือผู้เช่าและบริหารจัดการเพิ่มเติม จะรักษาพื้นที่ท่ีทรัพย์สิน
ที่เช่าตั้งอยู่ให้สะอาดหรืออยู่ในสภาพเหมาะสมส าหรับการท างาน จะใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อหลีกเล่ียงการสร้างความ
เสียหายแก่พื้นที่ท่ีทรัพย์สินท่ีเช่า อาคารหรือส่ิงปลูกสร้างตั้งอยู่ จะด าเนินการให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และทรัพย์สินส่ิงอ านวยความสะดวกที่ตดิตัง้ 
และ/หรือ คงไว้ในทรัพย์สินที่เช่าหรือพื้นที่ท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าตั้งอยู่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะไม่ใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกเหนือไปจากกิจการโทรคมนาคม  และ/หรือ กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ (หากได้รับการอนุญาตตามกฎหมายให้ด าเนินการ
ได้) จะแจ้งให้กองทุนทราบในทันทีที่ท าได้หลังจากรู้ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ น้ าท่วม กรณีฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุใด ๆ ที่กระทบต่อพื้นที่ท่ีทรัพย์สิน
ที่เช่าตั้งอยู่ 

การย้ายเสาโทรคมนาคมใน
กรณีที่ไม่มีการต่ออายุการเช่า
ที่ดนิที่ทรัพย์สนิทีเ่ช่าตั้งอยู ่.....  

• TUC จะเป็นผู้รับผิดชอบการย้ายเสาโทรคมนาคมซึ่งเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จากที่ดินที่ทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่ไปยังที่ดินใหม่หากไม่สามารถต่อ
อายุหรือขยายระยะเวลาการเช่าของที่ดินที่ทรัพย์สินท่ีเช่าตั้งอยู่ได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของ TUC เอง 
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• กองทุนจะช าระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเป็นจ านวน 6.6 ล้านบาทให้แก่ TUC ("ค่าตอบแทนส าหรับการย้ายทรัพย์สิน") ส าหรับหน้าที่
ของ TUC อันเกี่ยวเนื่องกับการย้ายเสาโทรคมนาคมของทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 
2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 การปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) ในอัตราคงที่ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี 
จะใช้กับค่าตอบแทนประเภทน้ีตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

ประกันภัย ...............................  • ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัยส าหรับทรัพย์สินที่เช่า (รวมถึง ประกันภัยประเภทความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก และความคุ้มครองทางประกันภัยอื่นใด) ที่เพียงพอและเป็นไปตามหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรมส าหรับทรัพย์สินที่เช่า รวมทั้ง
มีหน้าที่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย  

• TUC มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัยส าหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมที่TUC ติดตั้ง หรือ น าไปไว้บนทรัพย์สินที่เช่า
ใด ๆ (รวมถึง ประกันภัยประเภทความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และความคุ้มครองทางประกันภัยอื่นใด) ที่เพียงพอและเป็น ไปตามหลัก
ปฏิบัติในอุตสาหกรรมส าหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภทเดียวกัน  

ความรับผิดชดใช้ ....................  • กองทุน และ TUC ต่างตกลงที่จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายทั้งปวงให้แก่อีกฝ่าย อันเป็นผลมาจากการผิดค ารับรอง ค า
รับประกัน และข้อปฏิบัติของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม โดยมี
ข้อยกเว้นต่าง ๆ ตามหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรม 

การโอนสิทธิเรียกร้อง .............  • กองทุน และ TUC ต่างสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลักเสาโทรคมนาคมนี้ ให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายก่อน  

• TUC สามารถให้เช่าช่วงพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตนเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนก่อน ดังต่อไปนี้ 

(ก) ทรัพย์สินขั้นต่ าที่เช่าให้แก่ บุคคลใด ๆ  
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(ข) พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม (นอกเหนือจากทรัพย์สินขั้นต่ าที่  TUC เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ) ให้แก่ (ก) ผู้เช่าและ
บริหารจัดการดั้งเดิมอื่นใด (ข) ทรู หรือ บริษัทย่อยในปัจจุบันและในอนาคตของทรู และ/หรือ นิติบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มทรู ผู้ได้รับสิทธิใน
การประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ใชค้ลื่นความถี่ในย่านความถี่ 1800 MHz (ค) กสท. โทรคมนาคม (ง) ทีโอที และ (จ) ผู้ประกอบการ
รายอื่น ๆ ท่ีมีการแลกเปล่ียนการใช้ประโยชน์บนพ้ืนท่ี (slots) ของผู้ประกอบการรายอื่น ๆ น้ัน  

(ค) พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม (นอกเหนือจากทรัพย์สินขั้นต่ าที่ TUC เช่าและด าเนินการบริหารจัดการ) ให้แก่ บุคคลใด  ๆ  
นอกเหนือจากบุคคลตามที่ระบุใน (2) โดยอัตราค่าเช่าที่ TUC จะต้องช าระให้แก่กองทุนส าหรับพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม
ดังกล่าวนั้นจะเป็นอัตราค่าเช่าที่คิดส่วนลดตามที่ผู้เช่าช่วงจาก TUC รายนั้น ๆ ควรจะได้รับจากกองทุนหากผู้เช่าช่วงรายดังกล่าวเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวจากกองทุนโดยตรงโดยไม่มีส่วนลดจากการเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิม โดย
กองทุนอาจตกลงให้ส่วนลดเพิ่มเติมแก่ TUC ในการท่ี TUC ให้เช่าช่วงพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม แก่บุคคลอื่นตามที่ระบุในข้อ 
(3) นี ้

• กองทุนจะไม่ขาย โอนหรือจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เช่าแก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก TUC ก่อน 
(ทั้งนี้ การพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว จะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ชักช้า) และกองทุนจะต้องจัดการให้ผู้ที่ซื้อหรือรับโอน
ทรัพย์สินท่ีเช่าตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร (โดยเป็นเงื่อนไขก่อนการขาย โอน หรือ จ าหน่ายจ่ายโอนดังกล่าว) ท่ีจะปฏิบัติตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม และรับไปซึ่งสิทธิ ความรับผิดและหน้าที่
ต่าง ๆ ภายใต้สัญญาดังกล่าว    

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

• ในกรณีจ าเป็น หรือ สมควร (ไม่ว่าเป็นผลมาจากการร้องขอของ TUC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการท่ีเป็นบุคคลภายนอก) ท่ีจะต้องมีการ
เสริมความสามารถหรือปรับปรุงเสาโทรคมนาคมใด ๆ ที่กองทุนได้รับจาก TUC หรือ ทรู และ/หรือ บริษัทย่อยของทรู และอยู่ภายใต้การเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม TUC จะ
ด าเนินการเพื่อให้มีการเสริมความสามารถหรือปรับปรุงดังกล่าวในทุกกรณี ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุนและบวกด้วยส่วนเพิ่มที่สมเหตุสมผล 
หากกองทุนขาดเงินทุนในการเสริมความสามารถหรือปรับปรุงเสาโทรคมนาคม TUC จะส ารองจ่ายเงินไปก่อน โดยกองทุนจะช าระค่าใช้จ่าย
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และส่วนเพิ่มคืนให้แก่ TUC ภายใน 30 วันนับจากวันที่ TUC ออกใบเรียกเก็บเงิน หากกองทุนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ 
กองทุนตกลงจะช าระดอกเบี้ยที่คิดบนจ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระแต่ยังไม่ได้รับช าระ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ถึงก าหนดช าระ
จนกว่าได้มีการช าระเงินดังกล่าวทั้งหมดจนครบถ้วนเต็มจ านวนแล้วให้แก่ TUC ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชดใช้เงินคืนให้แก่ TUC 
ภายในเวลาที่ก าหนด TUC มีสิทธิหักกลบลบหนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว และส่วนเพิ่มและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง กับค่าเช่ารายเดือนที่ถึงก าหนด
ช าระซึ่ง TUC ต้องช าระให้แก่กองทุนได้ 

การสิ้นสุดของสัญญา .............  • คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการได้ในหลายๆ กรณี เช่น กรณีท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายไม่สามารถปฏิบัติตาม
หน้าที่ส าคัญของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการเสาโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึง (ในกรณีของTUC) 
การไม่สามารถช าระค่าเช่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การล้มละลาย หรือกรณีที่การปฏิบัติตามหน้าที่ส าคัญภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคมของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะมีผลเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

• TUC มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา โทรคมนาคม หากไม่มีบริษัทในกลุ่มทรู
ต้องการ หรือมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเช่าทรัพย์สินที่เช่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ อันเป็นผลมาจากการส้ินสุดหรือส้ินอายุข อง
ใบอนุญาตคลื่นความถี่เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมอันเกี่ยวเนื่องกับเสาโทรคมนาคม เป็นต้น   

ภาษี........................................ • TUC จะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตลอดซึ่ง (ก) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีขายและ/หรือภาษีบริการ (ข) นับแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ภาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับภาษีที่ระบุไว้ใน (ก) (ถ้ามี) ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากวันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภาษีและค่าใช้จ่ายซึ่ง TUC เป็นผู้รับผิดชอบตาม (ก) และ (ข) จะต้องเป็นภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับจ านวนเงินท่ี TUC 
ต้องช าระภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม  

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................  • สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคมอยู่ภายใต้การบังคับตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล .......................  • ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ตัดสินคดีความ หรือด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ และระงับข้อพิพาทท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม 
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ค่าเช่าลว่งหน้ารายปีส าหรับทรัพย์สินจากทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมของทรูซึ่งเปน็สว่นหนึ่งของทรัพย์สนิโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบือ้งตน้ 
ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม 

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

ค่าเช่าล่วงหน้ารายปีส าหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่มแรกจ 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) 

ค่าเช่าล่วงหน้าสุทธิรายปีส าหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่มแรกจ านวน 
3,000 เสา (ล้านบาท) 

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

ค่าเช่าล่วงหน้ารายปีส าหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่มท่ีสองจ านวน 
3,000 เสา (ล้านบาท) 

9342 9974 1,0244 1,0524 1,0724 1,1004 1,1304 1,161 4                   1,1924 1,2244 1,2584 1,2924 1,3264 1,3624 

ค่าเช่าท่ีดินรายปีส าหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่มท่ีสองจ านวน 
3,000 เสา (ล้านบาท) 

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

ค่าเช่าล่วงหน้าสุทธิรายปีส าหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่ มท่ีสอง
จ านวน 3,000 เสา (ล้านบาท) 

5682 6164 6364 6564 6754 6954 7164 7384 7604 7824 8064 8304 8544 8804 
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ป ี 2571 2572 2573 2574 2575 2576 

ค่าเช่าล่วงหน้ารายปีส าหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่มแรกจ 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) - 

ค่าเช่าล่วงหน้าสุทธิรายปีส าหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่มแรกจ านวน 
3,000 เสา (ล้านบาท) 

8183 8423 8673 8933 9193 - 

ค่าเช่าล่วงหน้ารายปีส าหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่มท่ีสองจ านวน 
3,000 เสา (ล้านบาท) 

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

ค่าเช่าท่ีดินรายปีส าหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่มท่ีสองจ านวน 
3,000 เสา (ล้านบาท) 

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

ค่าเช่าล่วงหน้าสุทธิรายปีส าหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่ มท่ีสอง
จ านวน 3,000 เสา (ล้านบาท) 

9064 9334 9614 9894 - - 
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หมายเหตุ 

1. ค านวณจากพื้นท่ี (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพื้นดินจ านวน 3,820 พื้นที่ และพื้นที่ (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้าจ านวน 2,799 พื้นที ่

2. ค านวณจากพื้นท่ี (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพื้นดินจ านวน 5,568 พื้นที่ และพื้นที่ (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้าจ านวน 1,806 พื้นที ่

3. ค านวณจากพื้นท่ี (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพื้นดินจ านวน 4,579 พื้นที่ และพื้นที่ (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้าจ านวน 2,809 พื้นที ่

4. ค านวณจากพื้นท่ี (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพื้นดินจ านวน 6,045 พื้นที่ และพื้นที่ (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้าจ านวน 1,816 พื้นที ่

 

(2) สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเชา่ ด าเนินการ และบริหารจดัการหลักระหว่าง TICC TUC และกองทุน (“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเชา่ ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก 
FOC”) 

 

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

 

• TICC และ TUC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการ และ 

• กองทุน ในฐานะผู้ให้เช่า  

วันมีผลใช้บังคับของข้อสัญญาที่
แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่........  

• ข้อสัญญาของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC มีผลบังคับใช้เมื่อการซื้อขาย FOC ที่ลงทุนเพิ่มเตมิ 
ครั้งที่ 2 เสร็จสิ้นซึ่งคือวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ("วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2") ทั้งนี้ ข้อสัญญาบางประการที่
เกี่ยวข้องกับ FOC ที่ TUC และ ทรูมูฟจะขายให้แก่กองทุนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ("FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 3") จะมีผล
บังคับใช้เมื่อการซื้อขาย FOC เพื่อลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เสร็จสิ้น ("วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3") 

• เพื่อวัตถุประสงค์ของการสรุปสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC การขายและเช่าทรัพย์สินที่กองทุน
ลงทุนเพิ่มเติมใด ๆ โดยบริษัทในกลุ่มทรูให้แก่กองทุนครั้งถัดไปหลังจากการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จะเรียกว่า "การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3" 
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ทรัพย์สินที่เช่า ........................  • ทรัพย์สินที่ TICC และ TUC เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการอยู่ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลัก FOC ประกอบด้วย  

(ก) ทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น 

TICC 

(i) ระบบ FOC หลักในเขตต่างจังหวัดความยาว 5,112 กิโลเมตร โดยที่ในแต่ละปี TICC เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการระบบ 
FOC หลัก ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในตารางแนบท้ายสรุปข้อก าหนดและเงื่อนไขหลักของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC 

(ii) อุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก   

(iii) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive (ส าหรับการใช้แต่เพียงผู้เดียวของ 
TICC เว้นแต่ TICC ตกลงเป็นอย่างอื่นหลังปี พ.ศ. 2561) และ 

(iv) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจงัหวดัซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active (ส าหรับการใช้แต่เพียงผู้เดียวของ TICC) 

(ข) ทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หากการโอนขาย FOC เพื่อลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ 

TUC 

(i) ร้อยละ 80 ของ FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็น FOC ส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด ซึ่งมีระยะทาง 1,113 กิโลเมตร (หรือ 62,594 คอร์กิโลเมตร) 
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(ii) ร้อยละ 80 ของ FOC หลักของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ซึ่งคือ FOC หลักส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,147 คอร์
กิโลเมตร) 

(ค) ทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 - หากการโอนขาย FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง เสร็จสมบูรณ์ 

TICC 

(i) ร้อยละ 80 ของ FOC ที่รองรับระบบ FTTx ที่ทรูมูฟจะขายให้แก่กองทุนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ซึ่งคือ FOC ที่รองรับ
ระบบ FTTx ส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตต่างจังหวัด ซึ่งมีระยะทางประมาณ 
5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) (“FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 

3”) 

TUC 

(i) ร้อยละ 80 ของ FOC ที่ TUC จะขาย ให้แก่กองทุนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ซึ่งคือ FOC ส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งมีระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006  คอร์กิโลเมตร) 
(“FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3”) 

(ii) ร้อยละ 80 ของ FOC หลักที่ทรูมูฟจะขายให้แก่กองทุนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ซึ่งคือ FOC หลักที่รองรับระบบ FTTx 
ส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีระยะทางประมาณ 
546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) (“FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3”) 

(รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที่เช่า”) 
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• ทรัพย์สิน FOC ที่โอนมายังกองทุนที่เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ 
FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ซึ่งกองทุนสามารถให้ TUC TICC หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ เช่าได้ ภายใต้สัญญาแก้ไขและ
แทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินของกองทุน” 

อัตราค่าเช่า ............................  • ตั้งแต่วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 อัตราค่าเช่า ส าหรับทรัพย์สินที่เช่า คือ  

(ก) ระบบ FOC หลัก: 

(i) จนถึงร้อยละ 76 ของระบบ FOC หลัก (93,370 คอร์กิโลเมตร): 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร และ 

(ii) ในส่วนท่ีเกินร้อยละ 76 จนถึงร้อยละ 100 ของระบบ FOC หลัก: 500 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร 

โดยอัตราค่าเช่าสุทธิท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส าหรับระบบ FOC หลักจะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลดที่อัตรา 186 ล้าน
บาทต่อป ี

(ข) อุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก: 38 ล้านบาทต่อปี 

(ค) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive: 791 ล้านบาทต่อปี (ทั้งนี้ อยู่ภายใต้การ
ปรับเปล่ียนอัตราในอนาคตซึ่งจะมกีารตกลงกนั ในกรณีท่ี TICC ตกลงสละสิทธิในการใช้แต่เพียงผู้เดยีวของตน หลังจากปี พ.ศ. 2561) 

(ง) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active: 317 ล้านบาทต่อปี 

• ตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป อัตราค่าเช่า ส าหรับทรัพย์สินที่เช่า คือ 

• ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น 
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ระบบ FOC หลัก: 350 บาท ต่อเดือน ต่อคอร์กิโลเมตรโดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปีส าหรับ FOC จะค านวณจากอัตราที่ระบุ
ด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 186 ล้านบาทต่อปี  

(ก) อุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก: 38 ล้านบาทต่อปี ค่าเช่าส าหรับปี พ.ศ. 2562 ถึงปี พ.ศ. 2564 (เมื่อวันท่ีมี
ผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เกิดขึ้น) 35.34 ล้านบาทต่อปี (ซึ่งค านวณโดยหักส่วนลดจ านวนร้อยละ 7 แล้ว)  

(ข) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive:  

(i) ส าหรับปี พ.ศ. 2560 - 832.13 ล้านบาทต่อปี 

(ii) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป - ค่าเช่ารายปีของปีก่อนหน้า บวกด้วยการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) (อ้างอิง
กับดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI) 

(ทั้งนี้ อยู่ภายใต้การปรับเปล่ียนอัตราในอนาคตซึ่งจะมีการตกลงกัน ในกรณีที่ TICC ตกลงสละสิทธิในการใช้แต่เพียงผู้เดียวของตน 
หลังจากปี พ.ศ. 2561)  

(ค) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active:  

(i) ส าหรับปี พ.ศ. 2560 - 333.48 ล้านบาท ต่อปี 

(ii) ส าหรับปี พ.ศ. 2561 - 333.48 ล้านบาทต่อปี บวกด้วยการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) (อ้างอิงกับดัชนีราคา
ผู้บริโภค หรือ CPI)   
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(iii) ส าหรับปี พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3) - ค่าเช่ารายปีของปี พ.ศ. 2561 (หักออกร้อยละ 7 
เนื่องจากการหมดอายุการเช่าของอุปกรณ์ Wifi และ DSLAM) บวกด้วยการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) 
(อ้างอิงกับดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI) และ  

(iv) ส าหรับปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 ค่าเช่ารายปีของปีก่อนหน้า บวกด้วยการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) 
(อ้างอิงกับดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI)  

• ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

(ก) FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปีส าหรับ FOC 
จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 12 ล้านบาทต่อปี 

(ข) FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปีส าหรับ 
FOC จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 6 ล้านบาทต่อปี 

• ทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

(ก) FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะ
ได้รับต่อปีส าหรับ FOC จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 65 ล้านบาทต่อปี 

(ข) FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปีส าหรับ FOC 
จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 88 ล้านบาทต่อปี 

(ค) FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปีส าหรับ 
FOC จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 6 ล้านบาทต่อปี 



 เอกสารแนบ 8 

A38982405/0.8/31 May 2019 

 VIII - 203 

 

• การปรับเปล่ียนของอัตราค่าเช่า อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านล่างนี้ 

(ก) การปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) ส าหรับอัตราค่าเช่าระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด (ส าหรับอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Active และอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
เบื้องต้น 

(i) ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2558 และ 

(ii) ในอัตราเท่ากับดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index หรือ CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทยส าหรับปี
ก่อนหน้า โดยเริ่มคิดค านวณจากเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 3.5 และในกรณีท่ีอัตราดัชนี
ราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index หรือ CPI) ติดลบ จะไม่มีการปรับอัตราค่าเช่า 

(ข) ไม่มีการปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณ 

ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง ก า ร เ ช่ า 
ด าเนินการและบริหารจัดการ  

• ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการมีก าหนดอายุเป็นดังนี้ 

(ก) ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น 

(i) ส าหรับระบบ FOC หลัก และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive จนถึง 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2569 นับตั้งแต่วันที่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เกิดขึ้น ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการ
และบริหารจัดการจะขยายให้ส้ินสุดลงในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576 (“ระยะเวลาการเช่าระยะแรก” (Initial Term)) และ 

(ii) ส าหรับอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก และ ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจงัหวดัซึ่งเป็นอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Active (ยกเว้นอุปกรณ์ Wifi และ DSLAM ซึ่งจะเช่าจนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561) จนถึง 31 ธันวาคม 



 เอกสารแนบ 8 

A38982405/0.8/31 May 2019 

 VIII - 204 

 

พ.ศ. 2561 และนับตั้งแต่วันที่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เกิดขึ้น ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและ
บริหารจัดการจะขยายให้ส้ินสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  

(ข) ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 - หากการโอนขาย FOC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หรือ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เสร็จสมบูรณ์ แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 หรือวันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 แล้วแต่กรณี จนถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2576 

• การต่ออายุระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการเป็นดังนี้ 

(ก) ส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการระบบ FOC หลัก และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Passive ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน อย่างน้อยสองปีก่อนส้ินสุด
ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการในขณะนั้น (ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการช่วงแรก หรือ
ระยะเวลาที่ถูกขยาย แล้วแต่กรณี) TICC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ จะแจ้งกองทุนหาก TICC และ/หรือ ผู้เช่าและ
บริหารจัดการดั้งเดิมอื่น  ๆ  ต้องกาต่ออายุระยะเวลา และ/หรือขยายระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้อง ส าหรับช่วงเวลาที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน และในอัตราตลาดที่จะตกลงร่วมกัน และอยู่ภายใต้การตกลงร่วมกันในเรื่องส่วนลด 
แต่ทั้งนี้ ส่วนลดดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าที่ TICC และ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ เคยได้รับ 

(ข) ส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลักและระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งประกอบดว้ยอปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสรา้ง
พื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น อย่างน้อยหนึ่งปีก่อนส้ินสุดระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการในขณะนั้น  TICC และ/
หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ จะแจ้งกองทุนหาก TICC และ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ ต้องการต่ออายุ
ระยะเวลา และ/หรือขยายระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ส าหรับช่วงเวลาที่คู่สัญญาตกลง
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ร่วมกัน และในอัตราตลาดที่จะตกลงร่วมกัน และอยู่ภายใต้การตกลงร่วมกันในเรื่องส่วนลด แต่ทั้งนี้ ส่วนลดดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าที่ 
TICC และ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ เคยได้รับ 

(ค) ส าหรับทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  

(i) TICC และ/หรือ TUC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น  ๆ  จะต่ออายุการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ (ซึ่งจะ
ส้ินสุดลงในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576 (“ระยะเวลาการเช่าระยะแรก” (Initial Term)) ส าหรับการเช่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของคอร์กิโลเมตรทั้งหมดของทรัพย์สินดังกล่าว เป็นระยะเวลา (ก) 10 ปี นับจากวันครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก (Initial 
Term) หรือ (ข) ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ TICC หรือบริษัทในกลุ่มทรูที่ให้บริการบ
รอดแบนด์ถืออยู่ แล้วแต่เวลาใดจะส้ันกว่า หากหลังจากครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก ( Initial Term) TICC หรือ บริษัทใน
กลุ่มทรูได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้บริการบรอดแบนด์จาก กสทช และเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
ครบถ้วน 

- รายได้รวมทั้งปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์ ที่ระบุในรายงานประจ าปี พ.ศ.2575 ของทรู เกินกว่า 
16,546,000,000 บาท หรือ 

- ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูในการให้บริการบรอดแบนด์ ตามข้อมูลล่าสุดที่ประกาศโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ 
มากกว่าร้อยละ 33 

ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขอย่างเดียวกัน ยกเว้น อัตราค่าเช่ารายเดือนที่ใช้บังคับ (ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 350 บาท ต่อคอร์
กิโลเมตร) ตามที่คู่สัญญาได้ตกลงร่วมกัน เว้นแต่คู่สัญญาตกลงไว้เป็นอย่างอื่น 
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ผู้เช่าและบริหารจัดการเพิ่มเติม
................................................  

• กองทุนมีสิทธิให้เช่าแก่บุคคลใด ๆ  และให้บุคคลใด ๆ  ด าเนินการและบริหารจัดการระบบ FOC หลัก และ อุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณ ที่ไม่ได้
ถูกเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการโดย TICC และ/หรือ TUC ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก 
FOC ให้แก่บุคคลใด ๆ ท้ังนี้ อยู่ภายใต้สิทธิของ TICC และ TUC ตามที่ระบุด้านล่างนี้ 

(ก) หากกองทุนประสงค์จะให้เช่าแก่ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกและให้ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก
ด าเนินการและบริหารจัดการ หรือ ด าเนินการเจรจาตกลงเรื่องการเช่า การด าเนินการ และบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยังไม่ได้อยู่ภายใต้
การเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการโดย TICC และ/หรือTUC ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จัดการหลัก FOC  กองทุนต้องยื่นค าเสนอในการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการดังกล่าวให้แก่ TICC และTUC ก่อน และ TICC 
และ/หรือTUC มีสิทธิตอบรับค าเสนอในการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ โดยเงื่อนไขในการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการที่
ให้แก่ TICC และ/หรือTUC นั้นต้องไม่เป็นเงื่อนไขที่ด้อยกว่าที่เสนอให้แก่ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก (รวมทั้ง หากผู้
เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกมีสิทธิได้รับส่วนลดใด ๆ TICC และ/หรือTUC จะได้รับส่วนลดดังกล่าวด้วยเช่นกัน) ทั้งนี้ 
กองทุนจะไม่ให้เช่า FOC แก่บุคคลใด ๆ ในอัตราที่ต่ ากว่า 500 บาท ต่อคอร์กิโลเมตร ต่อเดือน 

(ข) หากเมื่อใดก็ตามกองทุนได้เข้าท าสัญญากับผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ
ทรัพย์สินประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC และมี
เงื่อนไขที่เป็นคุณมากกว่าที่ให้แก่ TICC และ TUC นั้น TICC และ/หรือTUC มีสิทธิให้กองทุนด าเนินการแก้ไขสัญญาแก้ไขและแทนท่ี
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC เพื่อให้ TICC และTUC ได้รับเงื่อนไขที่เป็นคุณดังกล่าวนั้น 

การบ ารุงรักษา การด าเนินการ
และบริหารจัดการ ..................  

• กองทุนไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการด าเนินการและบริหารจัดการโครงข่ายหรือบริหารจัดการทรัพย์สิน ทั้งนี้  TICC และ/หรือ TUC มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  (ไม่ว่าจะด าเนินการด้วยตนเอง หรือ ผ่านบุคคลอื่นใดที่ TICC และ/หรือ TUC แต่งตั้ง) ในการบ ารุงรักษา การด าเนินการและ
บริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่า และ FOC ที่ยังว่างอยู่ ให้เป็นไปตามระดับมาตรฐานการบริการที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC และตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนด 



 เอกสารแนบ 8 

A38982405/0.8/31 May 2019 

 VIII - 207 

 

การใช้ทรัพย์สินที่เช่าและพื้นที่
................................................  

• TICC และ TUC ตกลงว่าจะใช้ ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีเชา่ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาแกไ้ขและแทนที่สัญญา
เช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC เงื่อนไขดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง จะใช้มาตรการป้องกันท่ีเหมาะสมทั้งปวงเพื่อหลีกเล่ียง
การสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินท่ีเช่า จะไม่ใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากกิจการโทรคมนาคม และ/หรือ กิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ (หากได้รับการอนุญาตตามกฎหมายให้ด าเนินการได้) จะแจ้งให้กองทุนทราบในทันทีที่ท าได้หลังจากรู้ว่าเกิด
เหตุเพลิงไหม้ น้ าท่วม กรณีฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุใด ๆ ที่กระทบต่อทรัพย์สินท่ีเช่า 

สิทธิแห่งทาง ..........................  • กองทุนไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการจัดหามาซึ่งสิทธิแห่งทางส าหรับทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ TICC และ TUC รับทราบและ
ยืนยันว่าสิทธิแห่งทางที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนโดยนิติกรรมสัญญาที่ได้ให้สิทธิไว้ อยู่ในชื่อของ TICC หรือ TUC หรือชื่อของผู้เช่า
และบริหารจัดการดั้งเดิมอื่นใด (หากมี) ตลอดระยะเวลาของการเชา่ ตามสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเชา่ชว่ง ด าเนินการและบริหารจัดการ
หลัก FOC และเมื่อสิ้นสุดสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC TICC และ TUC จะด าเนินการให้มี
สิทธิแห่งทางส าหรับทรัพย์สินของกองทุน ตราบใดที่ TICC TUC หรือบริษัทในกลุ่มทรูสามารถกระท าได้ตามกฎหมายและไม่มีผู้เช่ารายอื่น
โดยเป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC   

• กองทุนตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าสิทธิแห่งทางในจ านวนและวิธีการตามที่กองทุนและ TICC และ TUC ได้ตกลงกันซึ่งในอนาคตค่าสิทธิ
แห่งทางดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยอ้างอิงจากค่าสิทธิแห่งทางที่เรียกเก็บจาก TICC และ TUC ส าหรับทรัพย์สินของกองทุนโดย
เป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC 

• TUC และ TICC ตกลงที่จะรับผิดชอบราคาและค่าใช้จ่ายในการย้าย FOC ลงใต้ดิน อันเกี่ยวเนื่องกับ FOC จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมเบื้องต้น FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (โดยที่ TUC จะต้องได้รับค่าตอบแทนส าหรับการยา้ย
ทรัพย์สินจากกองทุน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม) 
และส าหรับส่วนต่างระหว่างค่าสิทธิแห่งทางที่เรียกเก็บจากการวางสายพาดผ่านเสาไฟฟ้าและค่าสิทธิแห่งทางของท่อใต้ ดินส าหรับส่วนของ 
FOC ซึ่งจะถูกย้ายลงใต้ดิน  
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ข้อตกลงที่จะไม่แข่งขัน ..........  • เว้นแต่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนก่อน TUC และ TICC จะไม่ด าเนินการ (และจะจัดการให้บริษัทในกลุ่มทรูไม่
ด าเนินการ) สร้าง FOC ใหม่ในเส้นทางเดียวกันกับ FOC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น, FOC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2, FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หรือ FOC อื่น ๆ ซึ่งถูกขายให้แก่กองทุน และ/หรือถูกเช่าโดยบริษัทในกลุ่มทรู ณ วันที่ 28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (และวันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เมื่อมีการได้มาซึ่ง FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เกิดขึ้น) โดยมี
ข้อยกเว้นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้ 

(ก) FOC ซึ่งกองทุนสามารถให้เช่าแก่บริษัทใด ๆ ในกลุ่มทรูมีปริมาณความจุในเชิงเทคนิคไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการของบรษิทั
ในกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมหีลักฐานและค าอธิบายที่เพียงพอและเป็นเหตุเป็นผลที่เกี่ยวกบัความจุในเชงิ
เทคนิคที่ไม่เพียงพอดังกล่าวให้แก่กองทุนเพื่อเป็นข้อมูล หรือ 

(ข) กองทุนปฏิเสธที่จะให้เช่า FOC ที่มีอยู่แก่บริษัทใดในกลุ่มทรู หรือ 

(ค) คู่สัญญาไม่สามารถตกลงเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ส าหรับการเช่า FOC ที่มีอยู่ได ้

• ในแต่ละกรณีที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทใด ๆ ในกลุ่มทรูอาจใช้ดุลยพินิจเป็นการส่วนตัวที่จะสร้าง FOC ในเส้นทางเดียวกันกับทรัพย์สินของ
กองทุนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้บริการของบริษัทในกลุ่ม ทรูที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม มีเงื่อนไขด้วยว่า TUC หรือ TICC จะต้องแจ้ง
ให้กองทุนทราบถึงเจตนาที่จะเช่า FOC ที่มีอยู่ก่อน (พร้อมทั้งรายละเอียดของความจุและความต้องการทางเทคนิคอื่น ๆ  ตามที่บริษัทใน
กลุ่มทรูที่เกี่ยวข้องต้องการ) โดยกองทุนจะตอบกลับ TUC หรือ TICC ว่าจะให้เช่า FOC ที่มีอยู่แก่บริษัทในกลุ่มทรูที่เกี่ยวข้องตามความ
ต้องการท่ีได้รับแจ้งหรือไม่ พร้อมกับเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์อันเกี่ยวเนื่องกับการเช่าให้แก่  TUC หรือ TICC ได้รับทราบ ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน นับแต่ได้รับการแจ้งจาก TUC หรือ TICC  ในกรณีท่ี FOC ที่มีอยู่ของกองทุนส าหรับเส้นทางใด ๆ มีความจุไม่เพียงพอหรือไม่
ตอบสนองต่อความต้องการทางเทคนิคในการใช้บริการของบริษัทในกลุ่มทรูที่เกี่ยวข้องได้ไม่ว่าในแง่ใด แล้วแต่กรณี TUC หรือ TICC จะเช่า
หรือจะด าเนินการให้บริษัทในกลุ่มทรูที่เกี่ยวข้องเช่า FOC ที่มีอยู่ของกองทุนจนครบร้อยละ 100 ก่อน ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า FOC ที่มีอยู่ของ
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กองทุนสามารถใช้ในการด าเนินการของบริษัทในกลุ่มทรูนั้น  ๆ  ได้อย่างเหมาะสม และ TUC หรือ TICC และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรูใด ๆ  อาจ
เลือกที่จะด าเนินการสร้าง FOC ใหม่เพิ่มขึ้นในเส้นทางเดียวกันกับ FOC ที่มีอยู่ของกองทุน ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ 

• หาก (ก) กองทุนไม่ตอบกลับหนังสือของ TUC หรือ TICC ภายในระยะเวลา 30 วันที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ หรือ (ข) กองทุนแจ้งแก่ TUC หรือ 
TICC ว่ากองทุนปฏิเสธที่จะให้เช่า FOC ที่มีอยู่ของกองทุน หรือ (ค) กองทุนเสนอเงื่อนไขการเช่า FOC ที่มีอยู่ของกองทุนให้แก่ TUC หรือ 
TICC พิจารณาแล้ว แต่ TUC หรือ TICC และ กองทุนไม่สามารถตกลงเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการเช่า FOC ที่มีอยู่
ของกองทุนดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันท่ีกองทุนได้เสนอเงื่อนไขการเช่าให้ TUC หรือ TICC ได้พิจารณา บริษัทในกลุ่มทรูท่ี
เกี่ยวข้องจะมีสิทธิด าเนินการสร้าง FOC ใหม่เพิ่มขึ้นในเส้นทางเดียวกันกับ FOC ที่มีอยู่ของกองทุนได้  ทั้งนี้ TUC หรือ TICC จะต้องแจ้ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ FOC ใหม่ที่บริษัทในกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการสร้างให้กองทุนได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ
สามารถกระท าได้ภายหลังจากการด าเนินการสร้าง FOC ใหม่เสร็จสมบูรณ์ 

• ข้อก าหนดที่เกี่ยวกับข้อตกลงที่จะไม่แข่งขันนี้จะยังคงมีผลแม้ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC นี้จะสิ้นสุดลง 

สิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusivity) ...  • ส าหรับทรัพย์สินท่ีมาจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม TICC มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเช่า ด าเนินการและบริหาร
จัดการระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่างจังหวัดจากกองทุน ภายหลังจาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 TICC อาจตกลงสละสิทธิการใช้แต่ผู้เดียว 
ทั้งนี้ ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ TICC ตกลงยินยอม  

ประกันภัย...............................  • กองทุนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัยประเภทความรับผิดต่อบุคคลภายนอกบนทรัพย์สินท่ีเช่า รวมทั้งมีหน้าที่
ต้องช าระเบี้ยประกันภัย  

ความรับผิดชดใช้ ...................  • กองทุน และ TICC และ/หรือTUC ต่างตกลงที่จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายทั้งปวงให้แก่อีกฝ่าย อันเป็นผลมาจากการผิด
ค ารับรอง ค ารับประกัน และข้อปฏิบัติของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ทั้งนี้ โดยมี
ข้อยกเว้นต่าง ๆ ตามหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรม 
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การโอนสิทธิเรียกร้อง ............  • กองทุน และ TICC และ/หรือ TUC ต่างสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และ
บริหารจัดการหลัก FOC ให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายก่อน โดย TICC และ TUC 
อาจใช้หรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC แก่ลูกค้า
ของ TICC และ/หรือ TUC หรือการเช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่บุคคลอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

• กองทุนจะไม่ขาย โอนหรือจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินท่ีเช่าแก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับความยนิยอมเป็นลายลักษณอ์ักษรล่วงหน้าจาก TICC และTUC 
ก่อน (ทั้งนี้ การพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว จะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ชักช้า) และกองทุนจะต้องจัดการให้ผู้ที่ซื้อหรือรับโอน
ทรัพย์สินที่เช่าตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร (โดยเป็นเงื่อนไขก่อนการขาย โอน หรือ จ าหน่ายจ่ายโอนดังกล่าว) ที่จะปฏิบัติตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC และรับไปซึ่งสิทธิ ความรับผิดและหน้าที่ต่าง ๆ 
ภายใต้สัญญาดังกล่าว 

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

• ในกรณีจ าเป็น หรือ สมควร ที่จะต้องมีการยกระดับประสิทธิภาพ (upgrade) ทรัพย์สินที่เช่าใด ๆ  หรือทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ที่กองทุนได้รับ
จาก TICC และ/หรือ TUC หรือ ทรู หรือบริษัทย่อยของทรู และอยู่ภายใต้การเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC นั้น TICC และ/หรือTUC จะด าเนินการเพื่อให้มีการยกระดับประสิทธิภาพ (upgrade) 
ดังกล่าวในทุกกรณี ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยที่การยกระดับประสิทธิภาพ (upgrade) จะกลายเป็นสินทรัพย์เพิ่มเติมของ TICC และ/หรือ
TUC ซึ่งหาก TICC และ/หรือ TUC ประสงค์จะขายให้แก่บุคคลใด TICC และ/หรือTUC ต้องยื่นค าเสนอในการขายสินทรัพย์ดังกล่าวแก่
กองทุนก่อน 

การสิ้นสุดของสัญญา .............  • คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการได้ในหลายๆ กรณี เช่น กรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายไม่สามารถปฏิบัติตาม
หน้าที่ส าคัญของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ซึ่งรวมถึง (ในกรณีของ TICC และ/
หรือ TUC) การไม่สามารถช าระค่าเช่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การล้มละลาย หรือกรณีที่การปฏิบัติตามหน้าที่ส าคัญภายใต้สัญญาแก้ไขและ
แทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะมีผลเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
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• TUC หรือ TICC มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC หากไม่มีบริษัทในกลุ่มทรูต้องการ 
หรือมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเช่าทรัพย์สินที่เช่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ อันเป็นผลมาจากการส้ินสุดหรือส้ินอายุของใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมอันเกี่ยวเนื่องกับ FOC เป็นต้น 

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................  • สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC อยู่ภายใต้การบังคับตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล .......................  • ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ตัดสินคดีความ หรือด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ  และระงับข้อพิพาทท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC 

 

ระบบ FOC หลักขัน้ต่ า ซึ่งเปน็ทรัพย์สนิจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ที่ TICC จะเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการในแต่ละปี 

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

ประมาณการระบบ FOC หลัก
ขั้นต่ า  
(ร้อยละของระยะทางคอร์
กิโลเมตรทั้งหมด) 

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

ปี 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 

ประมาณการระบบ FOC หลัก
ขั้นต่ า  
(ร้อยละของระยะทางคอร์
กิโลเมตรทั้งหมด) 

72 72 72 72 72 72 72 
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โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.6.3(ข) ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

2.6.3(ข) สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 

(1) สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเชา่ ด าเนินการ บ ารุงรกัษา และบริหารจัดการหลัก ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเชา่ ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลักเสาโทรคมนาคม") 

กองทุนจะด าเนินการเข้าท าสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 กับ TUC เพื่อแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ 
และบริหารจัดการหลักของ TUC ให้รวมถึงการเช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่เกี่ยวข้อง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ 2.6.4 (ข)(1) 
“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ครั้งที่ 2 ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2")” ส าหรับสรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคมครั้งที่ 2 

(2) สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเชา่ ด าเนินการ และบริหารจดัการหลักระหว่าง TICC TUC และกองทุน (“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเชา่ ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก 
FOC”) 

กองทุนจะด าเนินการเข้าท าสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเชา่ ด าเนินการ และบริหารจดัการหลัก FOC ครัง้ที่ 2 กับ TICC และ TUC เพื่อแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ 
และบริหารจัดการหลัก FOC ให้รวมถงึการเชา่ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่เกี่ยวข้อง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเตมิใน หัวข้อ 2.6.4 (ข)(2) 
“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก ครั้งที่ 2 ระหวา่ง TUC TICC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเชา่ ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC 
ครั้งที่ 2")” ส าหรับสรุปสาระส าคญัของร่างสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเชา่ ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 
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ภาคผนวก ข 
ส่วนที่ 1 

สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 
 

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

• กองทุน ในฐานะผู้ซื้อ 

ทรัพย์สินที่ซื้อขาย ..................  • ภายใต้เงื่อนไขความส าเร็จครบถ้วนของเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
TUC จะต้องขายและโอนให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันที่ก าหนดให้เป็นวันท าการโอนและส่งมอบทรัพย์สินที่
ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น (“วันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 4 เสร็จสิ้น”) (ก) เสา
โทรคมนาคม จ านวนประมาณ 788 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นท่ีเกี่ยวข้อง และ (ข) FOC ความยาวประมาณ 
1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด (“ทรัพย์สินที่
ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4”) 

เงื่อนไขบังคับก่อน .................  • เงื่อนไขบังคับก่อนท่ีต้องส าเร็จครบถ้วนในวันหรือก่อนวันท่ีท าการโอนทรัพย์สินท่ีขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น รวมถึง (แต่ไม่
จ ากัดเพียง) (ก) TUC ได้รับอนุมัติ และได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องที่ต้องได้รับส าหรับการเข้าท าและปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันของตนตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 แล้ว (ข) มีการลงนามและท าให้สมบูรณ์ซึ่งเอกสารธุรกรรมส าหรับ
การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (ค) กองทุนได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเข้าท าสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
ตามประกาศ ทน. 1/2554 (ง) การเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของกองทุนได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ (จ) ไม่มีเหตุการณ์ที่
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นนับจากวันท าสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4  

• หากมิได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนให้ส าเร็จ หรือมิได้มีการยกเว้นเงื่อนไขบังคับก่อนภายใน 14 วันท าการหลังจากวันท าสัญญาซื้อขาย
ทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 TUC หรือกองทุนอาจบอกเลิกสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (ทั้งนี้ การ
ที่เงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้องไม่ส าเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจากการท าผิดภาระผูกพันของคู่สัญญาฝ่ายนั้นแต่เพียงฝ่ายเดียว) โ ดย TUC 
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หรือกองทุนต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายตามสัญญาดังกล่าว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการกระท าผิดภาระผูกพันในการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนท่ีเกีย่วข้องและการท าให้ธุรกรรมตามสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 สมบูรณ์และมีผล 

ราคาซื้อขาย ...........................  • ราคาซื้อขายส าหรับทรัพย์สินท่ีขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (“ราคาซื้อขายทรัพย์สิน TUC ที่ลงทุนเพิ่มเตมิ ครั้งที่ 4”) เป็นไปตาม
จ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดยกองทุนต้องช าระราคาซื้อขายเต็มจ านวนในวันที่ท าการโอน
ทรัพย์สินท่ีขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น  

กรรมสิทธิ์และความเสี่ยง .......  • กรรมสิทธิ์และความเส่ียงภัยในความสูญเสียหรือเสียหายในทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จะตกเป็นของกองทุนในวันที่ท า
การโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จส้ิน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ  TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4  

• ณ วันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จส้ิน TUC ให้ค ารับรองและรับประกันแก่ผู้ซื้อว่าทรัพย์สินที่ขายของ 
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะถูกขายและโอนให้แก่ผู้ซื้อนั้นเป็นทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมายของ TUC และปราศจากภาระ
ติดพันใด ๆ ทั้งปวง 

ภาระหน้าที่หลักของ TUC ......  • หลังจากวันท่ีท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จส้ิน (“วันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น”) TUC 
จะด าเนินการต่อไปน้ี โดยค่าใช้จ่ายของ TUC เอง 

• TUC จะด าเนินการให้กองทุน ผู้เช่าทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  4 ที่เกี่ยวข้องที่เป็น FOC ผู้จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคม และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีสิทธิเข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทางที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นตามเงื่อนไขและข้อก าหนดของ
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

• ในกรณีที่ไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สัญญาเกี่ยวกับสิทธิการเช่าในที่ดิน และ/หรือ ทรัพย์สินให้กับกองทุนได้ TUC จะด าเนินการให้
กองทุน ผู้เช่าทรัพย์สิน TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่4 ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเสาโทรคมนาคม ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม และบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้งมีสิทธิเข้าไปและใช้สถานท่ีตั้งที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้น 

• ในกรณีของสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TUC  ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สัญญาให้แก่
กองทุนได้ TUC จะด าเนินการให้กองทุนได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของ TUC ตามสัญญาอื่น ๆ น้ัน 
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• TUC จะด าเนินการต่อไปน้ีเป็นระยะเวลาเก้าเดือนหลังจากวันท่ีท าการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น 

o ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที่กองทุนต้องการตามสมควรเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่ได้ส่ง
มอบและโอนสิทธิให้กองทุนแล้วในวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น (“ทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว”) และ  

o พยายามตามสมควรเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้บริการตามที่กองทุนต้องการตามสมควร (โดยค่าใช้จ่ายของ  TUC) เพื่อให้กองทุน
สามารถใช้งานทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วได้ในสาระส าคัญในลักษณะเดียวกับท่ีมีการใช้ก่อนวันที่ท าการโอนทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องเสร็จ
ส้ิน และ 

o เก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว และให้กองทุนเข้าตรวจสอบเอกสารนั้นตามสมควร 

ภาระหน้าที่เพิ่มเติมของ TUC 
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ เ ส า
โทรคมนาคมที่โอน .................  

• นับจากวันท่ีท าการโอนทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องเสร็จสิ้น หาก (ก) สถานท่ีตั้งไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว ถูกยึดไป 
ถูกควบคุม หรือถูกด าเนินการโดยประการอื่นใดท าให้ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานโดยผู้เช่าอันเนื่องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานที่ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยกองทุนหรือผู้ซึ่งเช่าใช้ทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลในกลุ่มทรูไม่ได้มีส่วนในการ
นั้น โดยที่สัญญาเกี่ยวกับสิทธิการเช่าในท่ีดิน และ/หรือ ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วได้มีการโอนสิทธิให้แก่ หรือ แปลงคู่สัญญา
เป็นกองทุนแล้ว หรือ (ข) ก่อนการโอนสิทธิการเช่าให้แก่ หรือ แปลงคู่สัญญาให้กองทุน มีการคัดค้านความสมบูรณ์ ความชอบด้วยกฎหมาย 
หรือสิทธิในการใช้สถานที่ตามสิทธิการเช่าของทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว ซึ่งคือเสาโทรคมนาคมใด  ๆ  โดยกองทุนหรือผู้ซึ่งเช่าใช้ทรัพย์สิน TUC 
ที่โอนแล้วซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลในกลุ่มทรูไม่ได้มีส่วนในการน้ัน หรือ (ค) TUC ไม่สามารถด าเนินการให้กองทุน ผู้เช่า ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม 
และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าถึงหรือใช้สถานท่ีได้ (“สถานที่ TUC ที่ได้รับผลกระทบ”) ท าให้ผู้เช่าหรือกองทุนไม่สามารถเข้าถึง ด าเนินงาน 
และ/หรือใช้ทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วซึ่งคือเสาโทรคมนาคมได้  

TUC จะต้องด าเนินการดังต่อไปนี ้ด้วยค่าใช้จ่ายของ TUC เอง 

(ก) จัดหาหรือได้มาซึ่งสถานที่ใหม่ตามที่คู่สัญญาตกลงกันว่าเทียบเท่ากับสถานที่ TUC ที่ได้รับผลกระทบ (โดยคู่สัญญาจะต้องด าเนินการ
โดยสมเหตุสมผล) โดยพิจารณาถึง 

(i) สถานท่ีตั้ง 

(ii) ขอบเขตการให้บริการโครงข่ายของผู้เช่าที่จะได้จากสถานท่ีใหม่นั้น 
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(iii) ความจุและขนาดพื้นที่ส าหรับติดตั้งทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วซึ่งคือเสาโทรคมนาคม และอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่น ๆ ของผู้เช่า ณ 
สถานท่ีใหม่นั้น และ 

(ข) ย้ายทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว (ที่เป็นเสาโทรคมนาคม) ที่ตั้งอยู่ในสถานท่ี TUC ที่ได้รับผลกระทบ หรือจัดหาอุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที่
มีคุณภาพ ลักษณะจ าเพาะ และความจุอย่างน้อยเท่ากับทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วนั้น ที่จะติดตั้งในสถานท่ีใหม่ และด าเนินการให้แน่ใจ
ว่ามีสมรรถนะ ความจุ และขนาดพื้นที่เพียงพอส าหรับทรัพย์สิน TUC ทีโ่อนแล้วนั้น หรืออุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที่จะย้ายมาและติดตัง้
ในสถานที่ใหม่นั้น ให้เหมือนกับที่เคยตั้งอยู่ในสถานที่  TUC ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่สถานที่นั้นจะกลายเป็นสถานที่  TUC ที่ได้รับ
ผลกระทบ 

• ในกรณีที่ TUC ไม่สามารถย้ายทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว (ที่เป็นเสาโทรคมนาคม) หรือเปล่ียนทดแทนโดยทรัพย์สินใหม่ และไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขตามที่กองทุนต้องการตามสมควรภายในระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 TUC 
จะต้องด าเนินการดังนี้ 

(ก) ซื้อ และ/หรือ จัดให้มีการซื้อทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วที่เกี่ยวข้องนั้น ซึ่งตั้งอยู่หรือติดตั้งในสถานที่ TUC ที่ได้รับผลกระทบ (“ทรัพย์สิน 
TUC ที่ได้รับผลกระทบ”) ในราคาที่เท่ากับราคาซึ่งกองทุนช าระให้แก่ TUC ส าหรับทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบนั้น (“ราคาซื้อ
ขายทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบ”) พร้อมทั้งช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น
จนถึงวันท่ี TUC ช าระราคาส าหรับทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวแก่กองทุน 

(ข) ช าระต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับการขายและโอนทรัพย์สิน  TUC ที่ได้รับผลกระทบให้แก่กองทุน รวมถึงเงินรายได้ค่าเช่า
ทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบซึ่งผู้เช่าทรัพย์สินท่ี TUC ได้รับผลกระทบนั้นไม่ช าระให้แก่กองทุน เนื่องจากผู้เช่าดังกล่าวไม่สามารถใช้
ทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบนั้นได้ จนถึงวันท่ี TUC ช าระราคาซื้อขายทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบให้แก่กองทุน และ 

(ค) ช าระเงินซึ่งเป็นต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ความสูญเสีย สิทธิเรียกร้อง และภาระผูกพันท้ังหมดที่เกิดหรือจะเกิดกับกองทุนอันเกิดจาก
หรือเป็นผลมาจากการใช้ทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบ การเช่าและย้ายสถานที่ของทรัพย์สิน  TUC ที่ได้รับผลกระทบ และสิทธิ
เรียกร้องของผู้เช่าที่เรียกเอากับกองทุนเนื่องจากผู้เช่าไม่สามารถใช้ทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบนั้นได้  

• ภายใต้บังคับของการท่ี TUC ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนเกี่ยวกับการซื้อคืนทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบตามที่อธิบายมาข้างต้น กองทุน
จะช าระเงินค่าเช่าทั้งหมดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบที่กองทุนได้รับจากผู้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวตามสัญญาเช่าหลักให้แก่ TUC 
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พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่กองทุนรับเงินค่าเช่าจากผู้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวแต่ละครั้งตามสัญญาเช่าห ลัก
จนกระทั่งและรวมถึงวันท่ีกองทุนช าระคืนเงินค่าเช่านั้นให้แก่ TUC ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินราคาส าหรับทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้อง 

• ภาระผูกพันของ TUC เกี่ยวกับการย้ายสถานท่ีและซื้อคืนทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบที่ตั้งอยู่ในสถานท่ี (หรือตั้งอยู่บางส่วนในสถานที่)  ซึ่ง
ได้มีการโอนให้แก่ หรือ แปลงคู่สัญญาเป็นกองทุนแล้ว ซึ่งทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วแต่ถูกยึดไป ถูกควบคุม หรือถูกด าเนินการโดยประการอืน่ใด
ท าให้ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานโดยผู้เช่าอันเนื่องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานท่ีนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่ได้เกิดจากการกระท าของ
กองทุนให้ก าหนดไว้เพียงห้าปีหลังจากวันท่ีมีการโอนสิทธิหรือแปลงคู่สัญญาที่เกี่ยวกับสถานท่ีที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นกองทุน 

สิทธิในการซื้อเป็นรายแรก 
( Right of first offer) ข อ ง
กองทุน ...................................  

• นับจากวันท่ีท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จส้ิน TUC ให้สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิได้ที่จะได้รับข้อเสนอเป็น
รายแรกในการซื้อสิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทุนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานกิจการโทรคมนาคมของ TUC หรือ
นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สินที่ขายของ TUC) ซึ่งกองทุนสามารถลงทุนได้ตามกฎหมายและกฎระเบียบของส านักงานก.ล.ต. 
(“ทรัพย์สิน TUC เพิ่มเติม”) จนถึงวันดังต่อไปนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน (ก) วันครบห้าปีนับจากวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จส้ินหรือวันที่กองทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ แล้วแต่วันใดจะครบก าหนดทีหลัง และ (ข) 
วันท่ีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นถือหน่วยลงทุนท่ีกองทุนออกมากกว่าที่ทรูถืออยู่ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้  

(ก) หาก TUC และ/หรือ นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (“ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม”) ต้องการขายทรัพย์สิน TUC เพิ่มเติมแก่บุคคลภายนอก TUC 
ต้องด าเนินการและจัดการให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูนั้นต้องออกหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ”) ส่งให้กองทุนโดยมีรายละเอียด
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง เงื่อนไขและข้อก าหนดของ
การเช่าทรัพย์สิน TUC เพิ่มเติม (หากมี)  

(ข) หากกองทุนต้องการซื้อทรัพย์สิน TUC เพิ่มเติมนั้น กองทุนต้องแจ้งผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรว่าต้องการซื้อทรัพย์สิน 
TUC เพิ่มเติมดังกล่าว (“ทรัพย์สิน TUC ที่จะโอน”) ตามข้อก าหนดที่ระบุในหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือตอบรับ”) ภายใน 10 วันท า
การนับจากวันที่กองทุนได้รับหนังสือข้อเสนอหรือระยะเวลานานกว่านั้นตามที่ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมอาจตกลง  จากนั้น ภายในสาม
เดือนนับจากวันท่ีของหนังสือตอบรับ กองทุนต้องพยายามอยา่งเต็มที่เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่จ าเป็นในการซือ้ทรัพย์สิน 
TUC ที่จะโอน และ TUC ต้องด าเนินการ และ/หรือ จัดการให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูรายที่เกี่ยวข้องพยายามอย่างเต็มที่ให้ได้รับความ
ยินยอมหรือการอนุมัติทั้งหมดที่จ าเป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ และสัญญาส าหรับการขายทรัพย์สิน TUC ที่จะโอน  เมื่อได้รับความ
ยินยอมและการอนุมัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว กองทุนและผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเข้าท าสัญญาและท าการซื้อขายและโอนทรัพย์สิน 
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TUC ที่จะโอนให้เสร็จส้ินภายในสามเดือนหลังจากกองทุนและผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมได้รับความยินยอมและการอนุมัติดังกล่าวทั้ง
หมดแล้ว 

(ค) หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมภายในเวลาที่ก าหนด (ข) กองทุนหรือผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมไม่ได้รับ
ความยินยอมและการอนุมัติที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันท่ีของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สัญญาไม่
สามารถด าเนินการให้การซื้อขายและโอนทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนเสร็จส้ินภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที่ได้รับความยินยอม
และการอนุมัติที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมมีสิทธิขายทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนให้บุคคลภายนอกในข้อก าหนดและ
เงื่อนไขเดียวกันหรือดีกว่า (ส าหรับผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม) ที่ก าหนดในหนังสือข้อเสนอภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจากนั้น  หาก
ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมยังไม่สามารถขายทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนให้บุคคลภายนอกได้ภายในระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และต่อมา
ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมต้องการขายทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนอีกครั้ง ให้กองทุนมีสิทธิในการซื้อเป็นรายแรกอีกครั้ง โดยให้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนในลักษณะเดียวกันจนครบถ้วน 

สิทธิในการซื้อเป็นรายแรก 
(Right of first offer) ของ TUC  

• หากกองทุนได้ซื้อทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนและภายหลังต้องการขายทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก กองทุนจะต้องท า
หนังสือข้อเสนอส่งให้ TUC โดยต้องระบุ (ก) ราคาที่กองทุนเสนอขาย และ (ข) เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญของการขายทรัพย์สิน TUC ที่จะ
โอนดังกล่าวที่กองทุนเสนอ  เมื่อ TUC ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว TUC จะมีสิทธิในการซื้อทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนเป็นรายแรกโดยมีเงื่อนไขและ
ข้อก าหนดตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

• TUC อาจโอนสิทธิในการซื้อทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูได้โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากกองทุน 

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

นับจากวันท่ีท าการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น  

• TUC ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดทีเ่กี่ยวกับทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิภายในสองปีนับจากวนัท่ีท า
การโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากเรื่องส าคัญบางเรื่องที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งไม่มีก าหนดระยะเวลาส้ินสุดในการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิ (นอกจากที่กฎหมายก าหนด)  เรื่องดังกล่าวรวมถงึค ารับรองของ 
TUC ในเรื่องอ านาจหน้าที่และความสามารถ กรรมสิทธิ์ของ TUC ในทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงกระท าการท่ีส าคัญ 
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• ความรับผิดของ TUC เกี่ยวกับการท าผิดสัญญาใด ๆ  ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ทั้งหมดรวมแล้วจะไม่
เกินราคาซื้อขายทรัพย์สิน TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ทั้งนี้ TUC ต้องรับ
ผิดต่อความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี (ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม) อากรแสตมป์ ภาระผูกพัน และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่เ กิดขึ้น
หรือเป็นผลจากการเข้าท า การใช้สิทธิ การบังคับสิทธิตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

ประกันภัย...............................  

 

TUC ตกลงที่จะ 

• จัดให้มีการประกันภัยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูตามข้อก าหนดที่
ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จนกว่ากองทุนจะท าประกันภัยที่เกี่ยวข้อง 

• จัดหากรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องส าหรับทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ในนามของกองทุน โดยกองทุนจะรับผิดชอบใน
เบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว และ  

• ไม่เปล่ียนแปลงข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องของกลุ่มทรูเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนก่อน โดยกองทุนจะไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรไม่ได้ 

การชดเชยความเสียหาย .......  • TUC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ 
ความรับผิดที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่นตามสมควรที่เกิดขึ้น เนื่องจาก
การท าผิดข้อตกลง สัญญา หรือค ารับประกัน หรือการผิดค ารับรองใดของ TUC ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 
4 เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของกองทุนหรือบริษัทจัดการ 
ทัง้นี้ โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใดของกองทุนที่มีตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ  

• กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ TUC และตัวแทนของ TUC ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึ้น
จริงทั้งหมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่นตามสมควรที่เกิดขึ้น เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง 
สัญญา หรือค ารับประกัน หรือการผิดค ารับรองใดของกองทุนภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ  TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เว้นแต่เป็น
ความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดย TUC หรือตัวแทนของ TUC ทั้งนี้ โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใดของ TUC ที่มีตาม
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ 
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การโอนสิทธิ ...........................  • TUC และ กองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรือโอนโดยประการอื่นใดซึ่งผลประโยชน์ทั้งหมดหรือบางส่วนของสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน
ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ เว้นแต่มีข้อก าหนดใน
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ให้กระท าได้ 

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................  • สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ให้ใช้บังคับตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล .......................  • ให้ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาตัดสินคดีความ หรือการด าเนินกระบวนการพิจารณา และการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจาก
หรือเกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4  
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ภาคผนวก ข 
ส่วนที่ 2 

สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
 

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

• กองทุน ในฐานะผู้ซื้อ และ 

• TUC ในฐานะผู้ที่จะเข้ารับหน้าที่ของ RMV ในฐานะผู้ขายภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เมื่อเกิด
เหตุการณ์ตามที่ก าหนดไว้ 

ทั้งนี้ TUC ตกลงจะเข้ารับสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ที่ RMV มีอยู่ต่อกองทุนภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เมื่อการ
โอนกิจการทั้งหมดของ RMV ให้แก่ TUC ได้เกิดขึ้นแล้วโดยเสร็จสมบูรณ์ โดย TUC ตกลงจะปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขาย ซึ่งยังคงมีอยู่ภายใต้สัญญา
ซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ณ วันท่ีการโอนกิจการท้ังหมดของ RMV ให้แก่ TUC เสร็จสมบูรณ์แทนที่ RMV ทุกประการ 

ทรัพย์สินที่ซื้อขาย ..................  • ภายใต้เงื่อนไขความส าเร็จครบถ้วนของเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ  RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
RMV จะต้องขายและโอนให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันท่ีก าหนดให้เป็นวันท าการโอนและส่งมอบทรัพย์สิน
ที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น (“วันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 4 เสร็จสิ้น”) (ก) 
FOC ความยาวโดยประมาณ 315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 40,823 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ (ข) FOC ความยาวโดยประมาณ 617 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด (“ทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4”)  

เงื่อนไขบังคับก่อน .................  • เงื่อนไขบังคับก่อนท่ีต้องส าเร็จครบถ้วนในวันหรือก่อนวันที่ท าการโอนทรัพย์สินท่ีขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น รวมถึง (แต่
ไม่จ ากัดเพียง) (ก) RMV ได้รับอนุมัติ และได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการท้ังหมดที่เกีย่วขอ้งที่ต้องได้รับส าหรับการเขา้ท าและปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันของตนตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 แล้ว (ข) มีการลงนามและท าให้สมบูรณ์ซึ่งเอกสารธุรกรรม
ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (ค) กองทุนได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเข้าท าสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ  RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
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ครั้งที่ 4 ตามประกาศ ทน. 1/2554 (ง) การเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของกองทุนได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ (จ) ไม่มี
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นนับจากวันท าสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4  

• หากมิได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนให้ส าเร็จ หรือมิได้มีการยกเว้นเงื่อนไขบังคับก่อนภายใน 14 วันท าการหลังจากวันท าสัญญาซื้อ
ขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 RMV หรือกองทุนอาจบอกเลิกสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
(ทั้งนี้ การที่เงื่อนไขบังคับก่อนท่ีเกี่ยวข้องไม่ส าเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจากการท าผิดภาระผูกพันของคู่สัญญาฝ่ายนั้นแต่เพียง ฝ่ายเดียว) 
โดย RMV หรือกองทุนต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายตามสัญญาดังกล่าว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการกระท าผิดภาระ
ผูกพันในการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้องและการท าให้ธุรกรรมตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ  RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
สมบูรณ์และมีผล 

ราคาซื้อขาย ...........................  • ราคาซื้อขายส าหรับทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (“ราคาซื้อขายทรัพย์สิน RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 4”) เป็นไป
ตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดยกองทุนต้องช าระราคาซื้อขายเตม็จ านวนในวนัท่ีท าการ
โอนทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น  

กรรมสิทธิ์และความเสี่ยง .......  • กรรมสิทธิ์และความเส่ียงภัยในความสูญเสียหรือเสียหายในทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จะตกเป็นของกองทุนในวันที่
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายและโอนเสร็จสิ้น เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ทีล่งทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4  

• ณ วันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จส้ิน RMV ให้ค ารับรองและรับประกันแก่ผู้ซื้อว่าทรัพย์สินที่ขายของ
RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะถูกขายและโอนให้แก่ผู้ซื้อนั้นเป็นทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมายของ  RMV และปราศจาก
ภาระติดพันใด ๆ ทั้งปวง 

ภาระหน้าที่หลักของ RMV .....  • นับจากวันท่ีท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น (“วันที่ท าการโอนทรัพย์สินทีเ่กี่ยวข้องเสร็จสิ้น”)  RMV 
จะด าเนินการต่อไปนี ้โดยค่าใช้จ่ายของ RMV เอง 

• RMVจะด าเนินการให้กองทุน ผู้เช่าทรัพย์สินท่ีขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งหมายถึง FOC ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม 
และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีสิทธิเข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทางที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นตามเงื่อนไขและข้อก าหนดของสัญญาซื้อขาย
ทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4  
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• ในกรณีของสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สัญญาให้แก่
กองทุนได้ RMV จะด าเนินการให้กองทุนได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของ RMV ตามสัญญาอื่น ๆ น้ัน 

• RMV จะด าเนินการต่อไปน้ีเป็นระยะเวลาเก้าเดือนหลังจากวันท่ีท าการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น 

(ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที่กองทุนต้องการตามสมควรเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ  RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่ได้
ส่งมอบและโอนสิทธิให้กองทุนแล้วในวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น (“ทรัพย์สิน RMV ที่โอนแล้ว”) และ 

(ข) พยายามตามสมควรเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้บริการตามที่กองทุนต้องการตามสมควร (โดยค่าใช้จ่ายของ RMV) เพื่อให้
กองทุนสามารถใช้งานทรัพย์สิน RMV ที่โอนแล้วได้ในสาระส าคัญในลักษณะเดียวกับที่มีการใช้ก่อนวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สิน RMV ที่โอนแล้ว และให้กองทุนเข้าตรวจสอบเอกสารนั้นตามสมควร 

สิทธิ ในการซื้ อ เป็นรายแรก 
(Right of first offer) ของกองทุน
................................................  

• นับจากวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จส้ิน RMV ให้สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิได้ที่จะได้รับข้อเสนอ
เป็นรายแรกในการซื้อสิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทุนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานกิจการโทรคมนาคมของ RMV 
หรือนิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สินที่ขายของ RMV ) ซึ่งกองทุนสามารถลงทุนได้ตามกฎหมายและกฎระเบียบของส านักงาน ก.ล.ต. 
(“ทรัพย์สิน RMV เพิ่มเติม”) จนถึงวันดังต่อไปนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน (ก) วันครบห้าปีนับจากวันท่ีท าการโอนทรัพย์สินท่ีขายของ RMV ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้นหรือวันที่กองทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ แล้วแต่วันใดจะครบก าหนดทีหลัง และ (ข) 
วันที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นถือหน่วยลงทุนที่กองทุนออกมากกว่าที่ทรูถืออยู่ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน
ดังต่อไปนี้   

(1) หาก RMV และ/หรือ นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (“ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม”) ต้องการขายทรัพย์สิน RMVเพิ่มเติมแก่บุคคลภายนอก 
RMV ต้องด าเนินการและจัดการให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูนั้นต้องออกหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ”) ส่งให้กองทุนโดยมี
รายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง เงื่อนไขและ
ข้อก าหนดของการเช่าทรัพย์สิน RMV เพิ่มเติม (หากมี)  

(2) หากกองทุนต้องการซื้อทรัพย์สิน RMV เพิ่มเติมนั้น กองทุนต้องแจ้งผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรว่าต้องการซื้อ
ทรัพย์สิน RMV เพิ่มเติมดังกล่าว (“ทรัพย์สิน RMV ที่จะโอน”) ตามข้อก าหนดที่ระบุในหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือตอบรับ”) ภายใน 
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10 วันท าการนับจากวันที่กองทุนได้รับหนังสือข้อเสนอหรือระยะเวลานานกว่านั้นตามที่ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมอาจตกลง  จากนั้น 
ภายในสามเดือนนับจากวันที่ของหนังสือตอบรับ กองทุนต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่จ าเป็นใน
การซื้อทรัพย์สิน RMV ที่จะโอน และ RMV ต้องด าเนินการ และ/หรือ จัดการให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูรายที่เกี่ยวข้องพยายามอย่าง
เต็มที่ให้ได้รับความยินยอมหรือการอนุมัติทั้งหมดที่จ าเป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ และสัญญาส าหรับการขายทรัพย์สิน RMV ที่จะ
โอน เมื่อได้รับความยินยอมและการอนุมัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว กองทุนและผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเข้าท าสัญญาและท าการซื้อ
ขายและโอนทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนให้เสร็จสิ้นภายในสามเดือนหลังจากกองทุนและผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมได้รับความยินยอมและ
การอนุมัติดังกล่าวทั้งหมดแล้ว 

(3) หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมภายในเวลาที่ก าหนด (ข) กองทุนหรือผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมไม่ได้รับ
ความยินยอมและการอนุมัติที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันท่ีของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สัญญา
ไม่สามารถด าเนินการให้การซื้อขายและโอนทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนเสร็จส้ินภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที่ได้รับความ
ยินยอมและการอนุมัติที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมมีสิทธิขายทรัพย์สิน  RMV ที่จะโอนให้บุคคลภายนอกใน
ข้อก าหนดและเงื่อนไขเดียวกันหรือดีกว่า (ส าหรับผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม) ที่ก าหนดในหนังสือข้อเสนอภายในระยะเวลาหกเดือน
หลังจากนั้น  หากผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมยังไม่สามารถขายทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนให้บุคคลภายนอกได้ภายในระยะเวลาหกเดือน
ดังกล่าว และต่อมาผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมต้องการขายทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนอีกครั้ง ให้กองทุนมีสิทธิในการซื้อเป็นรายแรกอีกครั้ง 
โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอนในลักษณะเดียวกันจนครบถ้วน 

สิทธิ ในการซื้ อ เป็นรายแรก 
(Right of first offer) ของRMV  

• หากกองทุนได้ซื้อทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนและภายหลังต้องการขายทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก กองทุนจะต้องท า
หนังสือข้อเสนอส่งให้ RMV โดยต้องระบุ (ก) ราคาที่กองทุนเสนอขาย และ (ข) เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญของการขายทรัพย์สิน  RMV ที่
จะโอนดังกล่าวที่กองทุนเสนอ  เมื่อ RMV ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว RMV จะมีสิทธิในการซื้อทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนเป็นรายแรกโดยมี
เงื่อนไขและข้อก าหนดตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

• RMV อาจโอนสิทธิในการซื้อทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูได้โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากกองทุน 

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

นับจากวันท่ีท าการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น  
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• RMV ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเกี่ยวกับทรัพย์สิน RMV ที่โอนแล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิภายในสองปีนับจากวันท่ี
ท าการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จส้ิน เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากเรื่องส าคัญบางเรื่องที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งไม่มีก าหนดระยะเวลาส้ินสุดในการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิ (นอกจากที่กฎหมายก าหนด)  เรื่องดังกล่าวรวมถึงค า
รับรองของ RMV ในเรื่องอ านาจหน้าที่และความสามารถ กรรมสิทธิ์ของ RMV ในทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และการ
ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงกระท าการท่ีส าคัญ 

• ความรับผิดของ RMV เกี่ยวกับการท าผิดสัญญาใด ๆ ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ทั้งหมดรวมแล้วจะ
ไม่เกินราคาซื้อขายทรัพย์สิน RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ทั้งนี้  RMV 
ต้องรับผิดต่อความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี (ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม) อากรแสตมป์ ภาระผูกพัน และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่
เกิดขึ้นหรือเป็นผลจากการเข้าท า การใช้สิทธิ การบังคับสิทธิตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

ประกันภัย...............................  RMV ตกลงที่จะ 

• จัดให้มีการประกันภัยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูตามข้อก าหนดที่
ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จนกว่ากองทุนจะท าประกันภัยที่เกี่ยวข้อง 

• จัดหากรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องส าหรับทรัพย์สินท่ีขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ในนามของกองทุน โดยกองทุนจะรับผิดชอบ
ในเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว และ  

• ไม่เปล่ียนแปลงข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องของกลุ่มทรูเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดยไม่ได้
รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนก่อน โดยกองทุนจะไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรไม่ได้ 

การชดเชยความเสียหาย .......  • RMV ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่นตามสมควรที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง สัญญา หรือค ารับประกัน หรือการผิดค ารับรองใดของ  RMV ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของกองทุน
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หรือบริษัทจัดการ ท้ังนี้ โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใดของกองทุนที่มีตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ  RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หรือตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ 

• กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ RMV และตัวแทนของ RMV ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึน้
จริงทั้งหมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่นตามสมควรที่เกิดขึ้น เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง 
สัญญา หรือค ารับประกัน หรือการผิดค ารับรองใดของกองทุนภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ  RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เว้นแต่เป็น
ความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดย  RMV หรือตัวแทนของ RMV ทั้งนี้ โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใดของ RMV ที่มี
ตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน ของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ 

การโอนสิทธิ ...........................  • RMV และกองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรือโอนโดยประการอื่นใดซึ่งผลประโยชน์ท้ังหมดหรือบางส่วนของสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน
ของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ เว้นแต่มีข้อก าหนดใน
สัญญาโอนขายทรัพย์สิน RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ให้กระท าได้ 

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................  • สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ให้ใช้บังคับตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล .......................  • ให้ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาตัดสินคดีความ หรือการด าเนินกระบวนการพิจารณา และการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
จากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4  
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ภาคผนวก ข 
ส่วนที่ 3 

สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 
 

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

• กองทุน ในฐานะผู้ซื้อ 

ทรัพย์สินที่ซื้อขาย ..................  • ภายใต้เงื่อนไขความส าเร็จครบถ้วนของเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 
TICC จะต้องขายและโอนให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันท่ีก าหนดให้เป็นวันท าการโอนและส่งมอบทรัพย์สินที่
ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จส้ิน (“วันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 4 เสร็จสิ้น”) FOC 
ความยาวประมาณ 2,797 กิโลเมตร (หรือประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด (“ทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4”) 

เงื่อนไขบังคับก่อน .................  • เงื่อนไขบังคับก่อนที่ต้องส าเร็จครบถ้วนในวันหรือก่อนวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จส้ิน รวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียง (ก) TICC ได้รับอนุมัติและได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องที่ต้องได้รับส าหรับการเข้าท าและปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันของตนตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 แล้ว (ข) มีการลงนามและท าให้สมบูรณ์ซึ่งเอกสารธุรกรรมส าหรับ
การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (ค) กองทุนได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเข้าท าสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 
ตามประกาศ ทน. 1/2554 (ง) การเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของกองทุนได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ (จ) ไม่มีเหตุการณ์ที่
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นนับจากวันท าสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 

• หากมิได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนให้ส าเร็จ หรือมิได้มีการยกเว้นเงื่อนไขบังคับก่อนภายใน 14 วันท าการหลังจากวันท าสัญญาซื้อขาย
ทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 TICC หรือกองทุนอาจบอกเลิกสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 (ทั้งนี้ 
การที่เงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้องไม่ส าเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจากการท าผิดภาระผูกพันของคู่สัญญาฝ่ายนั้นแต่เพียงฝ่ายเดียว ) โดย 
TICC หรือกองทุนต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายตามสัญญาดังกล่าว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการกระท าผิดภาระผูกพันใน
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การปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้องและการท าให้ธุรกรรมตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4สมบูรณ์และ
มีผล 

ราคาซื้อขาย ...........................  • ราคาซื้อขายส าหรับทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (“ราคาซื้อขายทรัพย์สิน TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 4”) เป็นไป
ตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 โดยกองทุนต้องช าระราคาซื้อขายเต็มจ านวนในวันที่ท าการ
โอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น 

กรรมสิทธิ์และความเสี่ยง .......  • กรรมสิทธิ์และความเส่ียงภัยในความสูญเสียหรือเสียหายในทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จะตกเป็นของกองทุนในวันที่
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายและโอนเสร็จสิ้น เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

• ณ วันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จส้ิน TICC ให้ค ารับรองและรับประกันแก่ผู้ซื้อว่าทรัพย์สินที่ขายของ 
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะถูกขายและโอนให้แก่ผู้ซื้อนั้นเป็นทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมายของ TICC และปราศจากภาระ
ติดพันใด ๆ ท้ังปวง 

ภาระหน้าที่หลักของ TICC .....  • นับจากวันท่ีท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น (“วันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น”)  TICC 
จะด าเนินการต่อไปน้ี โดยค่าใช้จ่ายของ TICC เอง 

• TICC จะด าเนินการให้กองทุน ผู้เช่าทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งคือ FOC ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม และ
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีสิทธิเข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทางที่เกีย่วข้องกับทรัพย์สินน้ันตามเงื่อนไขและข้อก าหนดของสัญญาซือ้ขายทรัพยสิ์น
ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4  

• ในกรณีของสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สัญญาให้แก่
กองทุนได้ TICC จะด าเนินการให้กองทุนได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของ TICC ตามสัญญาอื่น ๆ น้ัน 

• TICC จะด าเนินการต่อไปน้ีเป็นระยะเวลาเก้าเดือนหลังจากวันท่ีท าการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น 

(ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที่กองทุนต้องการตามสมควรเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่ได้ส่ง
มอบและโอนสิทธิให้กองทุนแล้วในวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น (“ทรัพย์สิน TICC ที่โอนแล้ว”) และ 
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(ข) พยายามตามสมควรเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้บริการตามที่กองทุนต้องการตามสมควร (โดยค่าใช้จ่ายของ TICC) เพื่อให้กองทุน
สามารถใช้งานทรัพย์สิน TICC ที่โอนแล้วได้ในสาระส าคัญในลักษณะเดียวกับที่มีการใช้ก่อนวันที่ท าการโอนทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องเสร็จ
ส้ิน และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สิน TICC ที่โอนแล้ว และให้กองทุนเข้าตรวจสอบเอกสารนั้นตามสมควร 

สิทธิในการซื้อเป็นรายแรก 
(Right of first offer) ของ
กองทุน ...................................  

• นับจากวันท่ีท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น TICC ให้สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิได้ที่จะได้รับข้อเสนอเป็น
รายแรกในการซื้อสิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทุนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานกิจการโทรคมนาคมของ TICC หรือ
นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สินที่ขายของ TICC ) ซึ่งกองทุนสามารถลงทุนได้ตามกฎหมายและกฎระเบียบของส านักงาน ก.ล.ต. 
(“ทรัพย์สิน TICC เพิ่มเติม”) จนถึงวันดังต่อไปนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน (ก) วันครบห้าปีนับจากวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จส้ินหรือวันที่กองทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ แล้วแต่วันใดจะครบก าหนดทีหลัง และ (ข) 
วันท่ีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นถือหน่วยลงทุนท่ีกองทุนออกมากกว่าที่ทรูถืออยู่ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

(1) หาก TICC และ/หรือ นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (“ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม”) ต้องการขายทรัพย์สิน TICC เพิ่มเติมแก่บุคคลภายนอก  
TICC ต้องด าเนินการและจัดการให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูนั้นต้องออกหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ”) ส่งให้กองทุนโดยมี
รายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง เงื่อนไขและ
ข้อก าหนดของการเช่าทรัพย์สิน TICC เพิ่มเติม (หากมี) 

(2) หากกองทุนต้องการซื้อทรัพย์สิน TICC เพิ่มเติมนั้น กองทุนต้องแจ้งผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรว่าต้องการซื้อทรัพย์สิน 
TICC เพิ่มเติมดังกล่าว (“ทรัพย์สิน TICC ที่จะโอน”) ตามข้อก าหนดที่ระบุในหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือตอบรับ”) ภายใน 10 วันท า
การนับจากวันที่กองทุนได้รับหนังสือข้อเสนอหรือระยะเวลานานกว่านั้นตามที่ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมอาจตกลง  จากนั้น ภายในสาม
เดือนนับจากวันที่ของหนังสือตอบรับ กองทุนต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่จ าเป็นในการซื้อ
ทรัพย์สิน TICC ที่จะโอน และ TICC ต้องด าเนินการ และ/หรือ จัดการให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูรายที่เกี่ยวข้องพยายามอย่างเต็มที่ให้
ได้รับความยินยอมหรือการอนุมัติทั้งหมดที่จ าเป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ และสัญญาส าหรับการขายทรัพย์สิน TICC ที่จะโอน เมื่อ
ได้รับความยินยอมและการอนุมัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว กองทุนและผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเข้าท าสัญญาและท าการซื้อขายและ
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โอนทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนให้เสร็จสิ้นภายในสามเดือนหลังจากกองทุนและผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมได้รับความยินยอมและการอนุมัติ
ดังกล่าวทั้งหมดแล้ว 

(3) หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมภายในเวลาที่ก าหนด (ข) กองทุนหรือผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมไม่ได้รับ
ความยินยอมและการอนุมัติที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที่ของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สัญญา
ไม่สามารถด าเนินการให้การซื้อขายและโอนทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนเสร็จส้ินภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที่ได้รับความ
ยินยอมและการอนุมัติที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมมีสิทธิขายทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนให้บุคคลภายนอกใน
ข้อก าหนดและเงื่อนไขเดียวกันหรือดีกว่า (ส าหรับผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม) ที่ก าหนดในหนังสือข้อเสนอภายในระยะเวลาหกเดือน
หลังจากนั้น หากผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมยังไม่สามารถขายทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนให้บุคคลภายนอกได้ภายในระยะเวลาหกเดือน
ดังกล่าว และต่อมาผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมต้องการขายทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนอีกครั้ง ให้กองทุนมีสิทธิในการซื้อเป็นรายแรกอีกครั้ง 
โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอนในลักษณะเดียวกันจนครบถ้วน 

สิทธิในการซื้อเป็นรายแรก 
(Right of first offer) ของ TICC  

• หากกองทุนได้ซื้อทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนและภายหลังต้องการขายทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก กองทุนจะต้องท า
หนังสือข้อเสนอส่งให้ TICC โดยต้องระบุ (ก) ราคาที่กองทุนเสนอขาย และ (ข) เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญของการขายทรัพย์สิน TICC ที่จะ
โอนดังกล่าวที่กองทุนเสนอ  เมื่อ TICC ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว TICC จะมีสิทธิในการซื้อทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนเป็นรายแรกโดยมีเงื่อนไข
และข้อก าหนดตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

• TICC อาจโอนสิทธิในการซื้อทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูได้โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากกองทุน 

การจ ากดัความรับผิดของ 
TICC .......................................  

นับจากวันท่ีท าการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น  

• TICC ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเกี่ยวกับทรัพย์สิน TICC ที่โอนแล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิภายในสองปีนับจากวันท่ีท า
การโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จส้ิน เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากเรื่องส าคัญบางเรื่องที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินขอ ง TICC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งไม่มีก าหนดระยะเวลาส้ินสุดในการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิ (นอกจากที่กฎหมายก าหนด) เรื่องดังกล่าวรวมถึงค า
รับรองของ TICC ในเรื่องอ านาจหน้าที่และความสามารถ กรรมสิทธิ์ของ TICC ในทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และการ
ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงกระท าการท่ีส าคัญ 
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• ความรับผิดของ TICC เกี่ยวกับการท าผิดสัญญาใด ๆ ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ทั้งหมดรวมแล้วจะไม่
เกินราคาซื้อขายทรัพย์สิน TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ทั้งนี้  TICC ต้อง
รับผิดต่อความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี (ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม) อากรแสตมป์ ภาระผูกพัน และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ท่ีเกิดขึน้
หรือเป็นผลจากการเข้าท า การใช้สิทธิ การบังคับสิทธิตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

ประกันภัย...............................  TICC ตกลงที่จะ 

• จัดให้มีการประกันภัยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูตามข้อก าหนดที่
ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จนกว่ากองทุนจะท าประกันภัยที่เกี่ยวข้อง 

• จัดหากรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องส าหรับทรัพย์สินท่ีขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ในนามของกองทุน โดยกองทุนจะรับผิดชอบใน
เบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว และ  

• ไม่เปล่ียนแปลงข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องของกลุ่มทรูเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนก่อน โดยกองทุนจะไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรไม่ได้ 

การชดเชยความเสียหาย .......  • TICC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่นตามสมควรที่เ กิดขึ้น 
เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง สัญญา หรือค ารับประกัน หรือการผิดค ารับรองใดของ TICC ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของกองทุน
หรือบริษัทจัดการ ทั้งนี้ โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใดของกองทุนที่มตีามสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หรือตามกฎหมาย
ที่ใช้บังคับใด ๆ 

• กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ TICC และตัวแทนของ TICC ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึ้น
จริงทั้งหมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่นตามสมควรที่เกิดขึ้น เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง 
สัญญา หรือค ารับประกัน หรือการผิดค ารับรองใดของกองทุนภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เว้นแต่เป็น
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ความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดย TICC หรือตัวแทนของ TICC ทั้งนี้ โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใดของ TICC ที่มีตาม
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ 

การโอนสิทธิ ...........................  • TICC และ กองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรือโอนโดยประการอื่นใดซึ่งผลประโยชน์ท้ังหมดหรือบางส่วนของสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน
ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ เว้นแต่มีข้อก าหนดใน
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ให้กระท าได้ 

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................  • สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ให้ใช้บังคับตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล .......................  • ให้ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาตัดสินคดีความ หรือการด าเนินกระบวนการพิจารณา และการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจาก
หรือเกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
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ภาคผนวก ข 
ส่วนที่ 4 

สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 
 

คู่สัญญา ..................................  • TUC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการ และ 

• กองทุน ในฐานะผู้ให้เช่า 

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

• ข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเสาโทรคมนาคมที่ TUC จะขายให้แก่กองทุน ภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (“เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4”) ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 
จะมีผลบังคับใช้เมื่อการซื้อขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสมบูรณ์ ("วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเตมิ 
ครั้งที่ 4")  

ทรัพย์สินที่เช่า ........................  • ทรัพย์สินที่ TUC เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม ครั้งที่ 2 ได้แก่ 

(ก) พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม และ   

(ข) ทรัพย์สินส่ิงอ านวยความสะดวกประเภท Passive ที่เกี่ยวข้องกับเสาโทรคมนาคมบางเสา 

(รวมเรียกว่า "ทรัพย์สินที่เช่า") 

• ทรัพย์สินท่ีเช่า ประกอบไปด้วยทรัพย์สินดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย ("ทรัพย์สินขั้นต่ าที่เช่า") 

(ก) ทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น  

(i) พื้นที่ (slots) จ านวน 6,619 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 3,000 เสา เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558  

(ii) พื้นที่ (slots) จ านวน 13,993 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และ  
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(iii) พื้นที่ (slots) จ านวน 15,249 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560  

(ข) ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

พื้นที่ (slots) จ านวน 700 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 350 เสา เริ่มตั้งแต่วันที ่28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

(ค) ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

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

(ง) ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

หากการโอนขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดย TUC ให้แก่กองทุน เสร็จสมบูรณ์ พื้นที่ (slots) จ านวน 1,576 
พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 788 เสา เริ่มตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

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

(ก) ประเภทท่ี 1: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนพื้นดิน: 15,020.90 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot) 

(ข) ประเภทท่ี 2: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้า: 13,719.69 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot) และ 

(ค) ประเภทท่ี 3: โครงข่าย IBC/DAS: 23,299.55 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot)  

โดยมีเงื่อนไขว่า TUC จะมีสิทธิได้รับอัตราค่าเช่าจากการเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ส าหรับทรัพย์สินที่เช่าจาก
กองทุนทั้งหมด ตราบเท่าที่ ไม่น้อยไปกว่าร้อยละ 50 ของเงินสดสุทธิของกองทุนที่กองทุนได้มาจากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
รับโอนหรือได้สิทธิการเช่าระยะยาวหรือรับโอนสิทธิในรายได้และรายได้ของกองทุน ได้รับมาจากกลุ่มทรู  

(จ) ประเภทท่ี 1: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนพื้นดิน: 11,265.68บาท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot) 

(ฉ) ประเภทท่ี 2: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้า: 10,289.77บาท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot) และ 

(ช) ประเภทท่ี 3: โครงข่าย IBC/DAS: 17,474.66 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot)  
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• หาก TUC หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมรายใดต้องการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการพื้นที่ (slots) เพิ่มเติมไม่ว่าในเวลาใดๆ TUC 
หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมนั้นจะได้รับอัตราค่าเช่าจากการเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมส าหรับอัตราค่าเช่าดังกล่าว เว้นแต่เป็น
กรณีเช่าช่วงที่ระบุในข้อ (3) ของสิทธิการเช่าช่วงภายใต้หัวข้อ "การโอนสิทธิเรียกร้อง" ด้านล่าง  

• การปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) ในอัตราคงที่ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี ให้ใช้กับอัตราค่าเช่าดังที่ระบุไว้ด้านบนนี้ตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2563 

การช าระค่าเช่า ......................  • ส าหรับทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู 

(ก)  TUC จะช าระค่าเช่าส าหรับการเช่า ด าเนินการ และบริหารทรัพย์สินที่เช่าเป็นการล่วงหน้า โดยจะช าระภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน
หรือวันท าการถัดไป เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 โปรดพิจารณาจ านวนค่าเช่าสุทธิล่วงหน้ารายปีในตารางแนบท้ายสรุป
ข้อก าหนดและเงื่อนไขหลักของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 

(ข)  TUC จะช าระค่าเช่าให้แก่กองทุนล่วงหน้าเป็นรายเดือนส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินขั้นต่ าที่เช่า 
(Minimum Leased Properties) ส าหรับทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ซึ่งจะเป็นระยะเวลาหนึ่งปีล่วงหน้าส าหรับ
การเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการพ้ืนท่ี (slot) บนเสาโทรคมนาคมกลุ่มแรกจ านวน 3,000 เสาที่ส่งมอบในปี พ.ศ. 2557 และเป็น
ระยะเวลาสองปีล่วงหน้าส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการพื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมกลุ่มที่สองจ านวน 3,000 เสา
ที่ส่งมอบในปี พ.ศ. 2558  

(ค)  ภายหลังจากครบก าหนดอายุสัญญาเริ่มต้น ( initial term) การช าระค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เช่าจากทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมของทรู จะเป็นการช าระล่วงหน้าเป็นรายเดือนในวันที่ 7 (หรือวันท าการถัดไป) ของทุกเดือนตามจ านวนที่แท้จริงของ
พื้นที่ (slots) ที่เช่า (โดยไม่ต้องช าระหนึ่งหรือสองปีล่วงหน้า) 

• ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ 
ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

(ซ)  TUC จะช าระค่าเช่า ส าหรับการเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่าล่วงหน้าเป็นรายเดือน โดยจะช าระภายในวันที่ 7 
ของทุกเดือนหรือวันท าการถัดไป  
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ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง ก า ร เ ช่ า
ด าเนินการและบริหารจัดการ  

• ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่า มีดังต่อไปนี้  

(ก)  ทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3: จนถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2576  

(ข)  ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4(ในกรณีที่มีการซื้อภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์): จนถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2576  

• ส าหรับทรัพย์สินที่ได้มาจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู อย่างน้อยสองปี ก่อนส้ินสุดระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ
ในขณะน้ัน (ซึ่งคือ วันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2576) TUC และ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ จะแจ้งกองทุนในกรณีท่ี TUC และ/หรือ
ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น  ๆ  ต้องการจองสิทธิการต่ออายุระยะเวลาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการส าหรับการเช่าอย่างน้อย หนึ่ง
พื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมแต่ละเสาจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูภายหลังจากส้ินสุดระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและ
บริหารจัดการในวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2576 และ TUC และ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ จะช าระค่าธรรมเนียมการจองดังกลา่ว
ให้แก่กองทุนเป็นรายเดือน โดยกองทุนจะต้องกันพื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมหนึ่งพื้นที่ (slot) ดังกล่าวไว้ส าหรับการต่ออายุการเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการโดย TUC และ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น  ๆ  โดยอัตราค่าธรรมเนียมการจองดังกล่าวจะมีจ านวน
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ส าหรับปี พ.ศ.2575 ในจ านวนที่เท่ากับค่าเชา่ส าหรับการเชา่ ด าเนินการและบริหารจัดการหนึ่งพื้นท่ี (slot) บนเสาโทรคมนาคมจ านวน 
3,000 เสาในอัตราค่าเช่าส าหรับปี พ.ศ.2575 (โดยค านวณจากค่าเช่าจากการเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิม (หากมีสิทธิได้รับ) 
และการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี) และ 

(ข) ส าหรับปี พ.ศ. 2576 ในจ านวนที่เท่ากับค่าเช่าส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหนึ่งพื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคม
จ านวน 6,000 เสาในอัตราค่าเช่าส าหรับปี พ.ศ. 2576 (โดยค านวณจากค่าเช่าจากการเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิม (หากมีสิทธิ
ได้รับ) และการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี)  

• ส าหรับทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 อย่างน้อยสองปีก่อนส้ินสุดระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการในขณะนั้น 
TUC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ  จะแจ้งกองทุนหาก TUC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น  ๆ  ต้องการจองสิทธิ
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การต่ออายุระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ ส าหรับการเช่าอย่างน้อย หนึ่งพื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมแต่ละเสาจาก
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หรือเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หรือเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ในอัตราตลาดที่ตกลงร่วมกันภายใต้ส่วนลดค่าเช่าจากการเป็นผู้เช่าดั้งเดิม (หากมีสิทธิได้รับ)  

• กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเช่าที่ดินส าหรับการเช่าที่ดินท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าตั้งอยู่ โดย  

(ก)  ในระหว่างระยะเวลาการเช่า TUC จะเป็นผู้ช าระค่าเช่าที่ดินและภาษีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องส าหรับการเช่าที่ดินที่ทรัพย์สินท่ีเช่าตั้งอยู่
ซึ่ง (๑) ส าหรับทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ความตกลงดังกล่าวได้สะท้อนอยู่ในจ านวนค่าเช่าสุทธิล่วงหน้ารายปีในตารางแนบ
ท้ายสรุปข้อก าหนดและเงื่อนไขหลักของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้ง
ที่ 2 และ (๒) ส าหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ความตกลงดังกล่าวได้สะท้อนอยู่ในจ านวนค่าเช่ารายเดือนสุทธิ โดยมีเงื่อนไข
ในแต่ละกรณีว่า หากกฎหมายภาษีทรัพย์สินใหม่มผีลใช้บังคับ คู่สัญญาจะร่วมกันหารือโดยสุจริตซึง่หน้าที่และการจดัสรรภาระภาษี
เกี่ยวกับภาษีทรัพย์สินหรือภาษีอื่นท่ีคล้ายคลึงกันภายใต้กฎหมายใหม่ดังกล่าวอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่เช่า และ 

(ข)  ส าหรับช่วงการต่ออายุการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ (หลังจากวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576) กองทุนจะเป็นผู้ช าระค่าเช่า
ที่ดินและภาษีทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการเช่าที่ดินท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าตั้งอยู่  

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

• ภายใต้ข้อก าหนดของสัญญาแก้ไขและแทนท่ีสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 กองทุนมีสิทธิให้เช่าแก่
บุคคลใด ๆ  และให้บุคคลใด ๆ  ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินใด  ๆ  นอกเหนือไปจากทรัพย์สินที่เช่า หรือ พ้ืนที่ (slot) และทรัพย์สินส่ิง
อ านวยความสะดวกที่จัดสรรให้ TUC และผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ ไปแล้ว ท้ังนี้ เป็นไปตามสิทธิของ TUC ตามที่ระบุด้านล่างนี้ 

• หากกองทุนประสงค์จะให้เช่าแก่ผู้เช่าและบริหารจัดการท่ีเป็นบุคคลภายนอก และให้ผู้เช่าและบริหารจัดการท่ีเป็นบุคคลภายนอก ด าเนินการ
และบริหารจัดการ หรือ ด าเนินการเจรจาตกลงเรื่องการให้เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการพ้ืนท่ี (slot) ที่ยังว่างอยู่ กองทุนต้องยื่นค าเสนอใน
การเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการดังกล่าวให้แก่ TUC ก่อน และ TUC มีสิทธิตอบรับค าเสนอในการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการเช่น
ว่า โดยเงื่อนไขในการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการที่ให้แก่ TUC นั้นต้องไม่เป็นเงื่อนไขที่ด้อยกว่าที่เสนอให้แก่บุคคลภายนอก (รวมทั้ง 
หากผู้เช่าและบริหารจัดการท่ีเป็นบุคคลภายนอกมีสิทธิได้รับส่วนลดใด ๆ TUC จะได้รับส่วนลดดังกล่าวด้วยเช่นกัน)  
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• หากเมื่อใดก็ตามกองทุนได้เข้าท าสัญญากับผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สิน
ประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 และ
มีเงื่อนไขที่เป็นคุณมากกว่าที่ให้แก่ TUC TUC มีสิทธิให้กองทุนด าเนินการแก้ไขสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 เพื่อให้ TUC ได้รับเงื่อนไขที่เป็นคุณดังกล่าวนั้น  

• ในกรณีที่อัตราค่าเช่าที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกต่ ากว่าอัตราค่าเช่าเพิ่มเติม กองทุนจะต้องช าระเงินให้แก่ TUC 
เป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างระหว่าง (ก) ค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าเพิ่มเติม กับ (ข) ค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าจริงที่กองทุนได้รับจากผู้เช่าและบริหาร
จัดการที่เป็นบุคคลภายนอก ส าหรับจ านวนพื้นที่ (slot) ที่ยังว่างอยู่ที่ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกเช่าจากกองทุน ภายใน 15 
วันหลังจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนท่ีกองทุนได้รับค่าเช่าจากผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกส าหรับเดือนดังกล่าว อย่างไรก็ดี 
เว้นแต่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TUC กองทุนตกลงที่จะไม่ให้เช่าพื้นที่ (slot) ที่ยังว่างอยู่ในอัตราค่าเช่าที่ให้
ส่วนลดเกินกว่า ร้อยละ 12.5 ของอัตราค่าเช่าเพิ่มเติมในขณะน้ัน (โดยค านึงถึงการปรับอัตราเพิ่มขึ้นในอัตราคงที่ท่ีร้อยละ 2.7 ต่อปี)  

การบ ารุงรักษา การด าเนินการ
และบริหารจัดการ ..................  

• กองทุนไม่มีหน้าที่ใด  ๆ  ในการด าเนินการบริหารจัดการโครงข่ายหรือบริหารจัดการทรัพย์สิน ทั้งนี้ TUC มีหน้าที่ความรับผิดชอบ (ไม่ว่าจะ
ด าเนินการด้วยตนเอง หรือ ผ่านบุคคลอื่นใดที่ TUC แต่งตั้ง) ในการบ ารุงรักษา การด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่า และเสา
โทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพื้นที่ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่ให้เป็นไปตามระดับมาตรฐานการบริการที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 และตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนด 

สิทธิในการติดตั้งอุปกรณ์ ......  • TUC มีสิทธิในการติดตั้ง คงไว้ และประกอบการท่ีเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ 

(ก) อุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active 

(ข) ทรัพย์สินส่ิงอ านวยความสะดวกประเภท Passive ไม่ว่ามีไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ เพื่อประโยชน์ของผู้เช่าช่วง และ 

(ค) อุปกรณ์อื่น ๆ  ที่จ าเป็นหรือต้องมีเพื่อการบ ารุงรักษาภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนท่ีสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม ครั้งที่ 2 

ที่ตั้งอยู่บนทรัพย์สินที่เช่า หรือบนพื้นที่ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่ และอยู่ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญา
เช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 
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การใช้ทรัพย์สนิทีเ่ช่าและ 
พื้นที ่.......................................  

• TUC ตกลงว่าจะใช้ ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่าและพื้นที่ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญา
เช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 เงื่อนไขดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การตกลงว่าจะไม่ด าเนินการหรือ
อนุญาตให้มีการด าเนินการใด ๆ ซึ่งจะเป็นการรบกวนหรือสร้างความร าคาญต่อกองทุนหรือผู้เช่าและบริหารจัดการเพิ่มเติม จะรักษาพื้นท่ีที่
ทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่ให้สะอาดหรืออยู่ในสภาพเหมาะสมส าหรับการท างาน จะใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อหลีกเล่ียงการสร้าง
ความเสียหายแก่พื้นที่ท่ีทรัพย์สินที่เช่า อาคารหรือส่ิงปลูกสร้างตั้งอยู่ จะด าเนินการให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และทรัพย์สินส่ิงอ านวยความสะดวกที่
ติดตั้ง และ/หรือ คงไว้ในทรัพย์สินที่เช่าหรือพื้นที่ท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าตั้งอยู่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะไม่ใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าเพื่อวัตถุประสงค์
อื่นใดนอกเหนือไปจากกิจการโทรคมนาคม  และ/หรือ กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ (หากได้รับการอนุญาตตามกฎหมายให้
ด าเนินการได้) จะแจ้งให้กองทุนทราบในทันทีที่ท าได้หลังจากรู้ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ น้ าท่วม กรณีฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุใด ๆ ท่ีกระทบต่อพื้นท่ีที่
ทรัพย์สินท่ีเช่าตั้งอยู่ 

การย้ายเสาโทรคมนาคม 
ในกรณทีี่ไม่มีการตอ่อายุ 
การเช่าทีด่นิทีท่รัพย์สนิที่เช่า
ตั้งอยู ่......................................  

• TUC จะเป็นผู้รับผิดชอบการย้ายเสาโทรคมนาคมซึ่งเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จากที่ดินที่
ทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่ไปยังที่ดินใหม่หากไม่สามารถต่ออายุหรือขยายระยะเวลาการเช่าของที่ดินที่ทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่ได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของ 
TUC เอง 

• กองทุนจะช าระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเป็นจ านวน 6,778,200 บาทให้แก่ TUC ("ค่าตอบแทนส าหรับการย้ายทรัพย์สิน") ส าหรับหนา้ที่
ของ TUC อันเกี่ยวเนื่องกับการย้ายเสาโทรคมนาคมของทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 การปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี 
(annual escalation) ในอัตราคงที่ท่ีร้อยละ 2.7 ต่อปี จะใช้กับค่าตอบแทนประเภทน้ีตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

ประกันภัย...............................  • ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัยส าหรับทรัพย์สินที่เช่า (รวมถึง ประกันภัยประเภทความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก และความคุ้มครองทางประกันภัยอื่นใด) ที่เพียงพอและเป็นไปตามหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรมส าหรับทรัพย์สินท่ีเช่า รวมทั้งมี
หน้าที่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย  
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• TUC มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัยส าหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ TUC ติดตั้ง หรือ น าไปไว้บนทรัพย์สินที่เช่า
ใด ๆ (รวมถึง ประกันภัยประเภทความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และความคุ้มครองทางประกันภัยอื่นใด) ที่เพียงพอและเป็นไปตามหลักปฏิบตัิ
ในอุตสาหกรรมส าหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภทเดียวกัน  

ความรับผิดชดใช้ ...................  • กองทุน และ TUC ต่างตกลงที่จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายทั้งปวงให้แก่อีกฝ่าย อันเป็นผลมาจากการผิดค ารับรอง ค า
รับประกัน และข้อปฏิบัติของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 โดยมี
ข้อยกเว้นต่าง ๆ ตามหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรม 

การโอนสิทธิเรียกร้อง ............  • กองทุน และ TUC ต่างสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก
เสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 นี้ ให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายก่อน  

• TUC สามารถให้เช่าช่วงพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตนเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม  ครั้งที่ 2 โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนก่อน 
ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ทรัพย์สินขั้นต่ าที่เช่าให้แก่ บุคคลใด ๆ  

(ข)  พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม (นอกเหนือจากทรัพย์สินขั้นต่ าที่  TUC เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ) ให้แก่ (ก) ผู้เช่าและ
บริหารจัดการดั้งเดิมอื่นใด (ข) ทรู หรือ บริษัทย่อยในปัจจุบันและในอนาคตของทรู และ/หรือ นิติบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มทรู ผู้ได้รับสิทธิใน
การประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ใช้คล่ืนความถี่ในย่านความถี่  1800 MHz (ค) กสท. โทรคมนาคม (ง) ทีโอที และ (จ) 
ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ท่ีมีการแลกเปล่ียนการใช้ประโยชน์บนพ้ืนท่ี (slots) ของผู้ประกอบการรายอื่น ๆ น้ัน  

(ค)  พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม (นอกเหนือจากทรัพย์สินขั้นต่ าที่ TUC เช่าและด าเนินการบริหารจัดการ) ให้แก่ บุคคลใด  ๆ 
นอกเหนือจากบุคคลตามที่ระบุใน (2) โดยอัตราค่าเช่าที่ TUC จะต้องช าระให้แก่กองทุนส าหรับพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม
ดังกล่าวนั้นจะเป็นอัตราค่าเช่าที่คิดส่วนลดตามที่ผู้เช่าช่วงจาก TUC รายนั้น ๆ ควรจะได้รับจากกองทุนหากผู้เช่าช่วงรายดังกล่าว
เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวจากกองทุนโดยตรงโดยไม่มีส่วนลดจากการเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิม 
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โดยกองทุนอาจตกลงให้ส่วนลดเพิ่มเติมแก่ TUC ในการท่ี TUC ให้เช่าช่วงพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม แก่บุคคลอื่นตามที่ระบุ
ในข้อ (3) นี ้

• กองทุนจะไม่ขาย โอนหรือจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เช่าแก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก TUC ก่อน 
(ทั้งนี้ การพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว จะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ชักช้า) และกองทุนจะต้องจั ดการให้ผู้ที่ซื้อหรือรับโอน
ทรัพย์สินที่เช่าตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร (โดยเป็นเงื่อนไขก่อนการขาย โอน หรือ จ าหน่ายจ่ายโอนดังกล่าว) ที่จะปฏิบัติตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 และรับไปซึ่งสิทธิ ความรับผิดและ
หน้าที่ต่าง ๆ ภายใต้สัญญาดังกล่าว 

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

• ในกรณีจ าเป็น หรือ สมควร (ไม่ว่าเป็นผลมาจากการร้องขอของ TUC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการท่ีเป็นบุคคลภายนอก) ที่จะต้องมีการ
เสริมความสามารถหรือปรับปรุงเสาโทรคมนาคมใด  ๆ  ที่กองทุนได้รับจาก TUC หรือ ทรู และ/หรือ บริษัทย่อยของทรู และอยู่ภายใต้การเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนท่ีสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 TUC จะ
ด าเนินการเพื่อให้มีการเสริมความสามารถหรือปรับปรุงดังกล่าวในทุกกรณี ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุนและบวกด้วยส่วนเพิ่มที่สมเหตุสมผล 
หากกองทุนขาดเงินทุนในการเสริมความสามารถหรือปรับปรุงเสาโทรคมนาคม TUC จะส ารองจ่ายเงินไปก่อน โดยกองทุนจะช าระค่าใช้จ่าย
และส่วนเพิ่มคืนให้แก่ TUC ภายใน 30 วันนับจากวันที่ TUC ออกใบเรียกเก็บเงิน หากกองทุนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ 
กองทุนตกลงจะช าระดอกเบี้ยที่คิดบนจ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระแต่ยังไม่ได้รับช าระ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ถึงก าหนดช าระ
จนกว่าได้มีการช าระเงินดังกล่าวทั้งหมดจนครบถ้วนเต็มจ านวนแล้วให้แก่ TUC ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชดใช้เงินคืนให้แก่ TUC 
ภายในเวลาที่ก าหนด TUC มีสิทธิหักกลบลบหนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว และส่วนเพิ่มและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง กับค่าเช่ารายเดือนที่ถึงก าหนดช าระ
ซึ่ง TUC ต้องช าระให้แก่กองทุนได้ 

การสิ้นสุดของสัญญา .............  • คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการได้ในหลายๆ กรณี เช่น กรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายไม่สามารถปฏิบัติตาม
หน้าที่ส าคัญของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 ซึ่งรวมถึง (ในกรณีของ 
TUC) การไม่สามารถช าระค่าเช่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การล้มละลาย หรือกรณีท่ีการปฏิบัติตามหน้าที่ส าคัญภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม  ครั้งที่ 2 ของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีผลเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 
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• TUC มีสิทธิบอกเลกิสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 หากไม่มีบริษัทในกลุ่มทรู
ต้องการ หรือมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเช่าทรัพย์สินที่เช่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ อันเป็นผลมาจากการส้ินสุดหรือส้ินอายุข อง
ใบอนุญาตคลื่นความถี่เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมอันเกี่ยวเนื่องกับเสาโทรคมนาคม เป็นต้น   

ภาษี........................................ • TUC จะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตลอดซึ่ง (ก) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีขายและ/หรือภาษีบริการ (ข) นับแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ภาระค่าใช้จ่ายใด ๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับภาษีที่ระบุไว้ใน (ก) (ถ้ามี) ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากวนัมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ที่ 
2 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภาษีและค่าใช้จ่ายซึ่ง TUC เป็นผู้รับผิดชอบตาม (ก) และ (ข) จะต้องเป็นภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับจ านวนเงินที่ TUC 
ต้องช าระภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................  • สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 อยู่ภายใต้การบังคับตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล .......................  • ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ตัดสินคดีความ หรือด าเนินกระบวนพิจารณาใด  ๆ  และระงับข้อพิพาทท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 
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ภาคผนวก ข 
ส่วนที่ 5 

สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 
 

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

 

• TICC และ TUC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการ และ 

• กองทุน ในฐานะผู้ให้เช่า  

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

• ข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ FOC ที่ RMV TUC และ TICC จะขายให้แก่กองทุน ภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (“FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
คร้ังที่ 4”) ของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 มีผลบังคับใช้เมื่อการซื้อขาย FOC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น ("วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4")  

ทรัพย์สินที่เช่า ........................  • ทรัพย์สินที่ TICC และ TUC เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการอยู่ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนท่ีสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลัก FOC ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย  

(ก) ทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น 

TICC 

(i) ระบบ FOC หลักในเขตต่างจังหวัดความยาว 5,112 กิโลเมตร โดยที่ในแต่ละปี TICC เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการระบบ 
FOC หลัก ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในตารางแนบท้ายสรุปข้อก าหนดและเงื่อนไขหลักของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 

(ii) อุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก   

(iii) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive (ส าหรับการใช้แต่เพียงผู้เดียวของ TICC 
เว้นแต่ TICC ตกลงเป็นอย่างอื่นหลังปี พ.ศ. 2561) และ 

(iv) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active (ส าหรับการใช้แต่เพียงผู้เดียวของ TICC) 
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(ข) ทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2  

TUC 

(i) ร้อยละ 80 ของ FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็น FOC ส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1,113 กิโลเมตร (หรือประมาณ 62,594 คอร์กิโลเมตร) 

(ii) ร้อยละ 80 ของ FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ซึ่งคือ FOC หลักส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่
และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,147 คอร์
กิโลเมตร) 

(ค) ทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  

TICC 

(i) ร้อยละ 80 ของ FOC ที่รองรับระบบ FTTx ที่ทรูมูฟจะขายให้แก่กองทุนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ซึ่งคือ FOC ที่รองรับ
ระบบ FTTx ส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตต่างจังหวัด ซึ่งมีระยะทางประมาณ 
5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) (“FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3”) 

TUC 

(i) ร้อยละ 80 ของ FOC ที่ TUC จะขาย ให้แก่กองทุนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ซึ่งคือ FOC ส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งมีระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร) 
(“FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3”) 

(ii) ร้อยละ 80 ของ FOC หลักที่ทรูมูฟจะขายให้แก่กองทุนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ซึ่งคือ FOC หลักที่รองรับระบบ FTTx 
ส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีระยะทางประมาณ 
546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) (“FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3”) 

(ง) ทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 - หากการโอนขาย FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่เกี่ยวข้อง เสร็จสมบูรณ์ 
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TUC 

(i) ร้อยละ 80 ของ FOC ที่ TUC จะขายให้แก่กองทุนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งคือ FOC ส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร) 
(“FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4”) 

TICC 

(i) ร้อยละ 80 ของความจุ FOC ที่รองรับระบบ FTTx ที ่RMVจะขายให้แก่กองทุนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งคือ (ก) FOC 
ซึ่งปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซึ่งมีระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 40,823 คอร์กิโลเมตร) และ (ข) FOC ที่รองรับระบบ FTTx 
ส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตต่างจังหวัด ซึ่งมีระยะทางประมาณ 617 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร) (“FOC รองรับระบบ FTTx ของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4”) 

(ii) ร้อยละ 80 ของความจุ FOC ที่รองรับระบบ FTTx ที่ TICC จะขายให้แก่กองทุนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งคือ FOC 
ซึ่งปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซึ่งมีระยะทางประมาณ 2,797 กิโลเมตร (หรือประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร) (“FOC รองรับระบบ FTTx 
ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4”) 

(ทรัพย์สินตามที่ระบุใน (ก) (ข) (ค) และ (ง) ข้างต้น รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที่เช่า”) 

• ทรัพย์สิน FOC ที่โอนมายังกองทุนที่เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่2 FOC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งกองทุนสามารถให้ TUC TICC หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ เช่า
ได้ ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินของกองทุน” 

อัตราค่าเช่า ............................  อัตราค่าเช่า ส าหรับทรัพย์สินที่เช่า คือ 

• ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น 
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(ก) ระบบ FOC หลัก: 350 บาท ต่อเดือน ต่อคอร์กิโลเมตรโดยอัตราค่าเช่าสุทธิท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส าหรับ FOC จะค านวณจากอัตรา
ที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 186 ล้านบาทต่อปี  

(ข) อุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก: 38 ล้านบาทต่อปี: ค่าเช่าส าหรับปี พ.ศ. 2562 ถึงปี พ.ศ. 2564  35.34 
ล้านบาทต่อปี (ซึ่งค านวณโดยหักส่วนลดจ านวนร้อยละ 7 แล้ว)  

(ค) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive:  

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

(ii) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป: ค่าเช่ารายปีของปีก่อนหน้า บวกด้วยการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) (อ้างอิง
กับดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI) 

(ทั้งนี้ อยู่ภายใต้การปรับเปล่ียนอัตราในอนาคตซึ่งจะมีการตกลงกัน ในกรณีท่ี TICC ตกลงสละสิทธิในการใช้แต่เพียงผู้เดียวของตน 
หลังจากปี พ.ศ. 2561)  

(ง) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active:  

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

(ii) ส าหรับปี พ.ศ. 2561: 333.48 ล้านบาทต่อปี บวกด้วยการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) (อ้างอิงกับดัชนีราคา
ผู้บริโภค หรือ CPI)   

(iii) ส าหรับปี พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3): ค่าเช่ารายปีของปี พ.ศ. 2561 (หักออกร้อยละ 7 
เนื่องจากการหมดอายุการเช่าของอุปกรณ์ Wifi และ DSLAM) บวกด้วยการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) 
(อ้างอิงกับดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI) และ  

(iv) ส าหรับปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564: ค่าเช่ารายปีของปีก่อนหน้า บวกด้วยการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) 
(อ้างอิงกับดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI)  

• ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
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(ก) FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส าหรับ FOC 
จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 12 ล้านบาทต่อปี 

(ข) FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปี
ส าหรับ FOC จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 6 ล้านบาทต่อปี 

• ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

(ก) FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะ
ได้รับต่อปีส าหรับ FOC จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 65 ล้านบาทต่อปี 

(ข) FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส าหรับ FOC 
จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 88 ล้านบาทต่อปี 

(ค) FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปี
ส าหรับ FOC จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 6 ล้านบาทต่อปี 

 

• ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

(ก) FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส าหรับ FOC 
จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา ประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี 

(ข) FOC รองรับระบบ FTTx ของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะ
ได้รับต่อปีส าหรับ FOC จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา ประมาณ 10 ล้านบาทต่อปี 

(ค) FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะ
ได้รับต่อปีส าหรับ FOC จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา ประมาณ 31 ล้านบาทต่อปี  

• การปรับเปล่ียนของอัตราค่าเช่า อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านล่างนี้ 
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(ก) การปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) ส าหรับอัตราค่าเช่าระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด (ส าหรับ
อุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active และอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมเบื้องต้น 

(i) ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2558 และ 

(ii) ในอัตราเท่ากับดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index หรือ CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทยส าหรับปี
ก่อนหน้า โดยเริ่มคิดค านวณจากเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 3.5 และในกรณีที่อัตราดัชนี
ราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index หรือ CPI) ติดลบ จะไม่มีการปรับอัตราค่าเช่า 

(ข) ไม่มีการปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณ 

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

• ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการมีก าหนดอายุเป็นดังนี้ 

(ก) ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น 

(i) ส าหรับระบบ FOC หลัก และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึง่เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive จนถึง วันท่ี 
15 กันยายน พ.ศ. 2576 (“ระยะเวลาการเช่าระยะแรก” (Initial Term)) และ 

(ii) ส าหรับอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก และ ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Active (ยกเว้นอุปกรณ์ Wifi และ DSLAM ซึ่งระยะเวลาการเช่าส้ินสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561) 
จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  

(ก) ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหน่ึงของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 นับแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3 นับแต่วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 - หากการโอนขาย FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
เสร็จสมบูรณ์ นับตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จนถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2576 

• การต่ออายุระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการเป็นดังนี้ 
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(ง) ส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการระบบ FOC หลัก และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Passive ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน อย่างน้อยสองปีก่อนส้ินสุด
ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการในขณะนั้น (ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการช่วงแรก หรือ
ระยะเวลาที่ถูกขยาย แล้วแต่กรณี) TICC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ จะแจ้งกองทุนหาก TICC และ/หรือ ผู้เช่า
และบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ  ต้องกาต่ออายุระยะเวลา และ/หรือขยายระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้อง ส าหรับช่วงเวลาที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน และในอัตราตลาดที่จะตกลงร่วมกัน และอยู่ภายใต้การตกลงร่วมกันในเรื่อง
ส่วนลด แต่ทั้งนี้ ส่วนลดดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าที่ TICC และ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ เคยได้รับ 

(จ) ส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลักและระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น อย่างน้อยหนึ่งปีก่อนส้ินสุดระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการในขณะนั้น  
TICC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ จะแจ้งกองทุนหาก TICC และ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ ต้องการ
ต่ออายุระยะเวลา และ/หรือขยายระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ส าหรับช่วงเวลาที่คู่สัญญาตก
ลงร่วมกัน และในอัตราตลาดที่จะตกลงร่วมกัน และอยู่ภายใต้การตกลงร่วมกันในเรื่องส่วนลด แต่ทั้งนี้ ส่วนลดดังกล่าวต้องไม่น้อย
กว่าที่ TICC และ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ เคยได้รับ 

(ฉ) ส าหรับทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ
ทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

(ii) TICC และ/หรือ TUC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ จะต่ออายุการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ (ซึ่งจะ
ส้ินสุดลงในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576 (“ระยะเวลาการเช่าระยะแรก” (Initial Term)) ส าหรับการเช่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของคอร์กิโลเมตรทั้งหมดของทรัพย์สินดังกล่าว เป็นระยะเวลา (ก) 10 ปี นับจากวันครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก (Initial 
Term) หรือ (ข) ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ TICC หรือบริษัทในกลุ่มทรูที่ให้บริการบ
รอดแบนด์ถืออยู่ แล้วแต่เวลาใดจะส้ันกว่า หากหลังจากครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก ( Initial Term) TICC หรือ บริษัทใน
กลุ่มทรูได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้บริการบรอดแบนด์จาก กสทช และเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ครบถ้วน 
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- รายได้รวมทั้งปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์ ที่ระบุในรายงานประจ าปี พ.ศ.2575 ของทรู เกินกว่า 
16,546,000,000 บาท หรือ 

- ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูในการให้บริการบรอดแบนด์ ตามข้อมูลล่าสุดที่ประกาศโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ 
มากกว่าร้อยละ 33 

ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขอย่างเดียวกัน ยกเว้น อัตราค่าเช่ารายเดือนที่ใช้บังคับ (ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 350 บาท ต่อคอร์
กิโลเมตร) ตามที่คู่สัญญาได้ตกลงร่วมกัน เว้นแต่คู่สัญญาตกลงไว้เป็นอย่างอื่น 

ผู้เช่าและบริหารจัดการเพิ่มเติม  • กองทุนมีสิทธิให้เช่าแก่บุคคลใด ๆ และให้บุคคลใด ๆ ด าเนินการและบริหารจัดการระบบ FOC หลัก และ อุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณ ที่ไม่ได้
ถูกเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการโดย TICC และ/หรือ TUC ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลัก FOC ครั้งที่ 2 ให้แก่บุคคลใด ๆ ท้ังนี้ อยู่ภายใต้สิทธิของ TICC และ TUC ตามที่ระบุด้านล่างนี้ 

(ค) หากกองทุนประสงค์จะให้เช่าแก่ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกและให้ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก
ด าเนินการและบริหารจัดการ หรือ ด าเนินการเจรจาตกลงเรื่องการเช่า การด าเนินการ และบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยังไม่ได้อยู่
ภายใต้การเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการโดย TICC และ/หรือTUC ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และ
บริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 กองทุนต้องยื่นค าเสนอในการเชา่ ด าเนินการและบริหารจัดการดงักล่าวให้แก่ TICC และTUC ก่อน 
และ TICC และ/หรือTUC มีสิทธิตอบรับค าเสนอในการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ โดยเงื่อนไขในการเช่า ด าเนินการและ
บริหารจัดการท่ีให้แก่ TICC และ/หรือTUC นั้นต้องไม่เป็นเงื่อนไขที่ด้อยกว่าที่เสนอให้แก่ผู้เช่าและบริหารจดัการท่ีเป็นบุคคลภายนอก 
(รวมทั้ง หากผู้เช่าและบริหารจัดการท่ีเป็นบุคคลภายนอกมีสิทธิได้รับส่วนลดใด ๆ TICC และ/หรือTUC จะได้รับส่วนลดดังกล่าวด้วย
เช่นกัน)  

(ง) หากเมื่อใดก็ตามกองทุนได้เข้าท าสัญญากับผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ
ทรัพย์สินประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 
2 และมีเงื่อนไขที่เป็นคุณมากกว่าที่ให้แก่ TICC และ TUC นั้น TICC และ/หรือTUC มีสิทธิให้กองทุนด าเนินการแก้ไขสัญญาแก้ไข
และแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 เพื่อให้ TICC และ TUC ได้รับเงื่อนไขที่เป็นคุณดังกล่าวนั้น 



 เอกสารแนบ 8 

A38982405/0.8/31 May 2019 

VIII - 251 

(จ) เว้นแต่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TICC และ TUC กองทุนตกลงที่จะไม่ให้เช่าทรัพย์สินที่ยังไม่ได้อยู่
ภายใต้การเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการโดย TICC และ/หรือ TUC ซึ่งคือ FOC แก่ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก 
ในอัตราค่าเช่าที่ต่ ากว่าอัตราค่าเช่าเพิ่มเตมิซึ่งเท่ากับ 500 บาท ต่อคอร์กิโลเมตร ต่อเดือน (“อัตราค่าเช่าเพิ่มเติม”) ในกรณีท่ีอัตรา
ค่าเช่าที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าและบริหารจัดการท่ีเป็นบุคคลภายนอกต่ ากว่าอัตราค่าเช่าเพิ่มเติม TICC และ/หรือTUC แล้วแต่กรณี มีสิทธิ
ได้รับส่วนลดส าหรับค่าเช่าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้ตกลงร่วมกัน  

การบ ารุงรักษา การด าเนินการ
และบริหารจัดการ ..................  

• กองทุนไม่มีหน้าที่ใด ๆ  ในการด าเนินการและบริหารจัดการโครงข่ายหรือบริหารจัดการทรัพย์สิน ทั้งนี้  TICC และ/หรือ TUC มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  (ไม่ว่าจะด าเนินการด้วยตนเอง หรือ ผ่านบุคคลอื่นใดที่ TICC และ/หรือ TUC แต่งตั้ง) ในการบ ารุงรักษา การด าเนินการและ
บริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่า และ FOC ที่ยังว่างอยู่ ให้เป็นไปตามระดับมาตรฐานการบริการท่ีระบุไว้ในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 และตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนด 

การใช้ทรัพย์สินที่เช่าและพื้นที่  • TICC และ TUC ตกลงว่าจะใช้ ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่าตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 เงื่อนไขดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง จะใช้มาตรการป้องกันท่ีเหมาะสมทั้ง
ปวงเพื่อหลีกเล่ียงการสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เช่า จะไม่ใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากกิจการ
โทรคมนาคม และ/หรือ กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ (หากได้รับการอนุญาตตามกฎหมายให้ด าเนินการได้) จะแจ้งให้กองทุน
ทราบในทันทีที่ท าได้หลังจากรู้ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ น้ าท่วม กรณีฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุใด ๆ ท่ีกระทบต่อทรัพย์สินที่เช่า 

สิทธิแห่งทาง ..........................  • กองทุนไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการจัดหามาซึ่งสิทธิแห่งทางส าหรับทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ TICC และ TUC รับทราบ
และยืนยันว่าสิทธิแห่งทางที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนโดยนิติกรรมสัญญาที่ได้ให้สิทธิไว้ อยู่ในชื่อของ TICC หรือ TUC หรือชื่อของผู้
เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่นใด (หากมี) ตลอดระยะเวลาของการเช่า ตามสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 และเมื่อสิ้นสุดสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 TICC และ 
TUC จะด าเนินการให้มีสิทธิแห่งทางส าหรับทรัพย์สินของกองทุน ตราบใดที่ TICC TUC หรือบริษัทในกลุ่มทรูสามารถกระท าได้ตาม
กฎหมายและไม่มีผู้เช่ารายอื่นโดยเป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2  
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• กองทุนตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าสิทธิแห่งทางในจ านวนและวิธีการตามที่กองทุนและ TICC และ TUC ได้ตกลงกันซึ่งในอนาคตค่า
สิทธิแห่งทางดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยอ้างอิงจากค่าสิทธิแห่งทางที่เรียกเก็บจาก TICC และ TUC ส าหรับทรัพย์สินของกองทุน
โดยเป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 

• TUC และ TICC ตกลงที่จะรับผิดชอบราคาและค่าใช้จ่ายในการย้าย FOC ลงใต้ดิน อันเกี่ยวเนื่องกับ FOC จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมเบื้องต้น FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2  FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4  (โดยที่ TUC จะต้อง
ได้รับค่าตอบแทนส าหรับการย้ายทรัพย์สินจากกองทุน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและ
บริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2) และส าหรับส่วนต่างระหว่างค่าสิทธิแห่งทางที่เรียกเก็บจากการวางสายพาดผ่านเสาไฟฟ้าและ
ค่าสิทธิแห่งทางของท่อใต้ดินส าหรับส่วนของ FOC ซึ่งจะถูกย้ายลงใต้ดิน  

ข้อตกลงที่จะไม่แข่งขัน ..........  • เว้นแต่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนก่อน TUC และ TICC จะไม่ด าเนินการ (และจะจัดการให้บริษัทในกลุ่มทรูไม่
ด าเนินการ) สร้าง FOC ใหม่ในเส้นทางเดียวกันกับ FOC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น, FOC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หรือ FOC อื่น ๆ ซึ่งถูกขายให้แก่กองทุน และ/หรือถูก
เช่าโดยบริษัทในกลุ่มทรู ณ วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เมื่อมีการได้มาซึ่ง FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เกิดขึ้น โดยมี
ข้อยกเว้นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้ 

(ง) FOC ซึ่งกองทุนสามารถให้เช่าแก่บริษัทใด ๆ ในกลุ่มทรูมีปริมาณความจุในเชิงเทคนิคไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการของ
บริษัทในกลุ่มทรูที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีหลักฐานและค าอธิบายที่เพียงพอและเป็นเหตุเป็นผลที่เกี่ยวกับ
ความจุในเชิงเทคนิคที่ไม่เพียงพอดังกล่าวให้แก่กองทุนเพื่อเป็นข้อมูล หรือ 

(จ) กองทุนปฏิเสธที่จะให้เช่า FOC ที่มีอยู่แก่บริษัทใดในกลุ่มทรู หรือ 

(ฉ) คู่สัญญาไม่สามารถตกลงเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ส าหรับการเช่า FOC ที่มีอยู่ได ้

• ในแต่ละกรณีที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทใด ๆ ในกลุ่มทรูอาจใช้ดุลยพินิจเป็นการส่วนตัวที่จะสร้าง FOC ในเส้นทางเดียวกันกับทรัพย์สินของ
กองทุนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้บริการของบริษัทในกลุ่ม ทรูที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม มีเงื่อนไขด้วยว่า TUC หรือ TICC จะต้อง
แจ้งให้กองทุนทราบถึงเจตนาที่จะเชา่ FOC ที่มีอยู่ก่อน (พร้อมทั้งรายละเอียดของความจุและความต้องการทางเทคนิคอื่น ๆ  ตามที่บริษัทใน
กลุ่มทรูที่เกี่ยวข้องต้องการ) โดยกองทุนจะตอบกลับ TUC หรือ TICC ว่าจะให้เช่า FOC ที่มีอยู่แก่บริษัทในกลุ่มทรูที่เกี่ยวข้องตามความ
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ต้องการท่ีได้รับแจ้งหรือไม่ พร้อมกับเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์อันเกีย่วเนื่องกบัการเช่าให้แก่ TUC หรือ TICC ได้รับทราบ ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน นับแต่ได้รับการแจ้งจาก TUC หรือ TICC  ในกรณีที่ FOC ที่มีอยู่ของกองทุนส าหรับเส้นทางใด ๆ มีความจุไม่เพียงพอ
หรือไม่ตอบสนองต่อความต้องการทางเทคนิคในการใช้บริการของบริษัทในกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวข้องได้ไม่ว่าในแง่ใด แล้วแต่กรณี TUC หรือ TICC 
จะเช่าหรือจะด าเนินการให้บริษัทในกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวข้องเช่า FOC ที่มีอยู่ของกองทุนจนครบร้อยละ 100 ก่อน ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า FOC ที่มีอยู่
ของกองทุนสามารถใช้ในการด าเนินการของบริษัทในกลุ่มทรูน้ัน ๆ ได้อย่างเหมาะสม และ TUC หรือ TICC และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรูใด ๆ 
อาจเลือกที่จะด าเนินการสร้าง FOC ใหม่เพิ่มขึ้นในเส้นทางเดียวกันกับ FOC ที่มีอยู่ของกองทุน ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ 

• หาก (ก) กองทุนไม่ตอบกลับหนังสือของ TUC หรือ TICC ภายในระยะเวลา 30 วันที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ หรือ (ข) กองทุนแจ้งแก่ TUC หรือ 
TICC ว่ากองทุนปฏิเสธที่จะให้เช่า FOC ที่มีอยู่ของกองทุน หรือ (ค) กองทุนเสนอเงื่อนไขการเช่า FOC ที่มีอยู่ของกองทุนให้แก่ TUC หรือ 
TICC พิจารณาแล้ว แต่ TUC หรือ TICC และ กองทุนไม่สามารถตกลงเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการเช่า FOC ที่มีอยู่
ของกองทุนดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันท่ีกองทุนได้เสนอเงื่อนไขการเช่าให้ TUC หรือ TICC ได้พิจารณา บริษัทในกลุ่มทรู
ที่เกี่ยวข้องจะมีสิทธิด าเนินการสร้าง FOC ใหม่เพิ่มขึ้นในเส้นทางเดียวกันกับ FOC ที่มีอยู่ของกองทุนได้  ทั้งนี้ TUC หรือ TICC จะต้องแจ้ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ FOC ใหม่ที่บริษัทในกลุ่มทรูที่เกี่ยวข้องด าเนินการสร้างให้กองทุนได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเร็วที่สุดเท่าที่
จะสามารถกระท าได้ภายหลังจากการด าเนินการสร้าง FOC ใหม่เสร็จสมบูรณ์ 

• ข้อก าหนดที่เกี่ยวกับข้อตกลงที่จะไม่แข่งขันน้ีจะยังคงมีผลแม้ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 นี้จะสิ้นสุดลง 

สิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusivity) ...  • ส าหรับทรัพย์สินที่มาจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม TICC มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเช่า ด าเนินการและ
บริหารจัดการระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดจากกองทุน ภายหลังจาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 TICC อาจตกลงสละสิทธิการใช้
แต่ผู้เดียว ท้ังนี้ ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ TICC ตกลงยินยอม  

ประกันภัย...............................  • กองทุนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัยประเภทความรับผิดต่อบุคคลภายนอกบนทรัพย์สินที่เช่า รวมทั้งมี
หน้าที่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย  
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ความรับผิดชดใช้ ...................  • กองทุน และ TICC และ/หรือTUC ต่างตกลงที่จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายทั้งปวงให้แก่อีกฝ่าย อันเป็นผลมาจากการผิด
ค ารับรอง ค ารับประกัน และข้อปฏิบัติของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 
ทั้งนี้ โดยมีข้อยกเว้นต่าง ๆ ตามหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรม 

การโอนสิทธิเรียกร้อง ............  • กองทุน และ TICC และ/หรือ TUC ต่างสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และ
บริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 ให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายก่อน โดย TICC 
และ TUC อาจใช้หรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก 
FOC ครั้งที่ 2 แก่ลูกค้าของ TICC และ/หรือ TUC หรือการเช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่บุคคลอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

• กองทุนจะไม่ขาย โอนหรือจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เช่าแก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก TICC และ
TUC ก่อน (ทั้งนี้ การพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว จะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ชักช้า) และกองทุนจะต้องจัดการให้ผู้ที่ซื้อหรือ
รับโอนทรัพย์สินที่เช่าตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร (โดยเป็นเงื่อนไขก่อนการขาย โอน หรือ จ าหน่ายจ่ายโอนดังกล่าว) ที่จะปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 และรับไปซึ่งสิทธิ ความรับ
ผิดและหน้าที่ต่าง ๆ ภายใต้สัญญาดังกล่าว 

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

• ในกรณีจ าเป็น หรือ สมควร ที่จะต้องมีการยกระดับประสิทธิภาพ (upgrade) ทรัพย์สินท่ีเช่าใด ๆ หรือทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ที่กองทุนได้รับ
จาก TICC และ/หรือ TUC หรือ ทรู หรือบริษัทย่อยของทรู และอยู่ภายใต้การเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและ
แทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่  2 นั้น TICC และ/หรือ TUC จะด าเนินการเพื่อให้มีการยกระดับ
ประสิทธิภาพ (upgrade) ดังกล่าวในทุกกรณี ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยที่การยกระดับประสิทธิภาพ (upgrade) จะกลายเป็นสินทรัพย์
เพิ่มเติมของ TICC และ/หรือTUC ซึ่งหาก TICC และ/หรือ TUC ประสงค์จะขายให้แก่บุคคลใด TICC และ/หรือTUC ต้องยื่นค าเสนอในการ
ขายสินทรัพย์ดังกล่าวแก่กองทุนก่อน 

การสิ้นสุดของสัญญา .............  • คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการได้ในหลายๆ กรณี เช่น กรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายไม่สามารถปฏิบัติ
ตามหน้าที่ส าคัญของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 ซึ่งรวมถึง (ในกรณีของ 
TICC และ/หรือ TUC) การไม่สามารถช าระค่าเช่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การล้มละลาย หรือกรณีที่การปฏิบัติตามหน้าที่ส าคัญภายใต้
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สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 ของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะมีผลเป็นการกระท าที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

• TUC หรือ TICC มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 หากไม่มีบริษัทใน
กลุ่มทรูต้องการ หรือมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าเพื่อวัตถปุระสงค์ในการด าเนินธุรกิจ อันเป็นผลมาจากการส้ินสุดหรือส้ินอายุ
ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมอันเกี่ยวเนื่องกับ FOC เป็นต้น 

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................  • สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 อยู่ภายใต้การบังคับตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล .......................  • ศาลไทยมีเขตอ านาจแตเ่พียงผู้เดยีวในการพิจารณา ตัดสินคดีความ หรือด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ  และระงับข้อพิพาทท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที ่2 

 

 

 


