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เรียน

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (“กองทุนฯ”)

เอกสารแนบ
1

ตารางสรุปเนื้อหาโครงการจัดการกองทุนฯ (“โครงการจัดการกองทุน ฯ”) ที่เสนอขอแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ สะท้ อ นการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งการให้ เ ช่ า เสาของบริ ษั ท เอเซี ย ไวร์ เ ลส
คอมมิวนิเคชั่น จากัด (“AWC”) ที่กองทุนฯ ได้ลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่
เกิดจากการที่ AWC ให้เช่าเสาโทรคมนาคมที่ AWC เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (“เสาโทรคมนาคม
ของ AWC”) แก่บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด (“BFKT”)

2

สารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่เป็นการทาธุรกรรม
กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4

4

สรุ ป รายงานประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ของผู้ ป ระเมิ น ค่ า อิ ส ระ ตารางสรุ ป สมมติ ฐ านของ
ผู้ประเมินค่า ทรัพย์สินอิ สระสาหรั บทรัพย์ สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และ
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของสมมติฐานของผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
อิสระในการประเมินมูลค่า

5

ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ซึ่งสะท้อนการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้ น ฐานเพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 4 ส าหรั บ ช่ ว งเวลาประมาณการตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2562 ถึ ง 30
กันยายน 2563

6

สรุปหลักการในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4

7

สรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาที่สาคัญเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่
4 ของกองทุนฯ

8

ตารางสรุ ป เนื้ อ หาโครงการจั ด การกองทุ น ฯ ที่ ข อเสนอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
รายละเอียดและข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4

9

แบบรายงานการเพิ่มทุน

10

แผนที่สถานที่ประชุม
1

11

วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ

12

หนังสือมอบฉันทะ

13

ประวัติผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ที่เสนอชื่อให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ มอบฉันทะ

14

รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียน (วันที่ 28 พฤษภาคม 2562)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน ฯ ("บริษัทจัดการ")
เห็นควรให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 9.30 น.
(เริ่มลงทะเบียน เวลา 8.30 น.) ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแชงกรีล่า เลขที่ 89 ซอยสวนพลู เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 บริษัทจัดการจึงขอเชิญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังจะกล่าวต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ เพื่อสะท้อนการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่กองทุนฯ ได้ลงทุนในสิทธิใน
การรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการที่ AWC ให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
แก่ BFKT
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามที่บริษัทจัดการได้รับหนังสือจากบริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จากัด (“AWC”) และ
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด (“BFKT”) ฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และหนังสือจาก AWC BFKT
และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด (“TUC”) ฉบับลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เสนอให้กองทุน
ฯ พิจารณาและให้ความยินยอมในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ่งกองทุนฯ ได้
ลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการที่ AWC ให้เช่าเสาโทรคมนาคมที่ AWC เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ (“เสาโทรคมนาคมของ AWC”) แก่ BFKT นั้น บริษัทจัดการได้ พิจารณาเหตุผลและปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (ดังที่จะกล่าวในรายละเอียดต่อไปนี้) แล้วเห็นสมควรให้ความยินยอมแก่ AWC ตามที่ได้รับการร้องขอในการ
ดาเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามโครงสร้างการเช่าที่เสนอปรับเปลี่ยน จึงมี
มติในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 อนุมัติให้ความยินยอมแก่ AWC ในการดาเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการให้
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง และมอบอานาจให้ผู้รับมอบอานาจของบริษัทจัดการ
ในฐานะผู้จัดการกองทุนไปดาเนินการจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องและหนังสือให้ความยินยอมแก่ AWC ต่อไป
ดังนั้น เมื่อมีการดาเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC แล้วเสร็จ จึงมี
ความจาเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่เปลี่ยนแปลง
ไปดังกล่าวลงในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ บริษัทจัดการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ เพื่อสะท้อนโครงสร้างการให้เช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่จะเปลี่ยนแปลงไป โดยมีรายละเอียดการขอเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการให้เช่า
เสาโทรคมนาคมของ AWC ดังนี้
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ก.

โครงสร้างปัจจุบัน

ปั จ จุ บั น กองทุ น ฯ ได้ ลงทุ น ในสิ ท ธิในการรั บ ประโยชน์จากรายได้ สุท ธิ ที่เ กิดจากการให้เช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ภายใต้ สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ดังต่อไปนี้กับ AWC (ก) สัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่าง กองทุนฯ กับ AWC (ข) สัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ระหว่าง กองทุนฯ กับ AWC และ (ค) สัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ระหว่าง กองทุนฯ กับ AWC (รวม
เรียกว่า “สัญญา AWC ARSTA”) สัญญาทั้งหมดดังกล่าวเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนฯ ในรายได้สุทธิที่เกิดจากการ
ที่ AWC ให้ BFKT เช่ า เสาโทรคมนาคมของ AWC ภายใต้ สัญ ญาเช่ าเสาโทรคมนาคมระหว่าง AWC และ BFKT
ดังต่อไปนี้ตามลาดับ (ก) สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 สาหรับการให้เช่าเสา
โทรคมนาคมจานวน 4,360 ต้น (ข) สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม ฉบับลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 สาหรับการให้
เช่าเสาโทรคมนาคมจานวน 388 ต้น และ (ค) สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม ฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สาหรับการให้เช่าเสาโทรคมนาคมจานวน 149 ต้น (รวมเรียกว่า “สัญญาเช่าเสาของ AWC”) โดย BFKT นาเสา
โทรคมนาคมของ AWC ทั้ ง หมดดั ง กล่ า วไปให้ เ ช่ า ช่ ว งแก่ บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ ากั ด (มหาชน) (“กสท
โทรคมนาคม”) ภายใต้สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์วิทยุโทรคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA
ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554 และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA”) โดย
กสท โทรคมนาคม มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ในการใช้เสาโทรคมนาคมของ
AWC และได้เช่าใช้และชาระค่าเช่าสาหรับเสาโทรคมนาคมดังกล่าวให้แก่ BFKT ในอัตราค่าเช่าสาหรับทั้งเสา (Whole
Tower Basis) ซึ่ง BFKT ได้นาค่าเช่าสาหรับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ได้รับจาก กสท โทรคมนาคม ไปชาระต่อ
ให้แก่ AWC และ AWC ได้โอนรายได้สุทธิในส่วนของเสาโทรคมนาคมของ AWC ให้แก่กองทุนฯ ตามสัญญา AWC
ARSTA
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ข.

โครงสร้างที่ AWC และ BFKT ขอเสนอปรับเปลี่ยน

เนื่องจาก ที่ผ่านมา กสท โทรคมนาคม มีการใช้งานพื้นที่บนเสาโทรคมนาคมของ AWC เพียง 1
พื้นที่ต่อเสา ประกอบกับ TUC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“ทรู”) ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภทที่สามและมีโครงข่ายเป็นของตนเองเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มี
แผนการขยายโครงข่ายและมีความต้องการใช้พื้นที่บนเสาโทรคมนาคมของ AWC ดังนั้น กสท โทรคมนาคม และ
BFKT จึงได้ตกลงเข้าทาสัญญาแก้ไขสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ในส่วนที่เกี่ยวกับการเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC โดยแก้ไขจากเดิมทีเ่ ป็นการเช่าและชาระค่าเช่าเสาโทรคมนาคมทั้งเสา (Whole Tower Basis) เป็นการเช่า
และชาระค่าเช่าสาหรับ 1 พื้นที่ต่อเสาโทรคมนาคมเท่านั้น (One Slot Basis) (“สั ญ ญาเช่ า เครื่ อ งและอุ ป กรณ์
HSPA (ฉบั บ แก้ ไ ข)”) นอกจากนี้ AWC และ BFKT ยั ง ได้ เ สนอให้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งการให้ เ ช่ า เสา
โทรคมนาคมของ AWC ระหว่าง AWC และ BFKT โดยให้ TUC ทาการเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC แบบทั้งเสา
(Whole Tower Basis) จาก AWC แทน BFKT โดยมีอัตราค่าเช่าเท่ากับสัญญาเดิมระหว่าง AWC และ BFKT และ
TUC จะเป็นผู้ให้เช่าช่วงเฉพาะหนึ่งพื้นที่ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC (One Slot Basis) แก่ BFKT เพื่อที่ BFKT จะ
ให้ กสท โทรคมนาคม เช่าช่วงต่อตามสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA (ฉบับแก้ไข) โดยที่ TUC จะใช้พื้นที่ Slot
บนเสาโทรคมนาคมของ AWC ในส่วนที่เหลือเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อไป นอกจากนี้ BFKT ยังตกลงรับผิดต่อ
AWC โดยตรงในฐานะลู ก หนี้ ร่ ว มกั บ TUC ส าหรั บ ค่ า เช่ า เสาโทรคมนาคมของ AWC ส าหรั บ หนึ่ ง พื้ น ที่ ต่ อ เสา
โทรคมนาคมของ AWC (One Slot Basis) ที่ BFKT เช่าช่วงต่อจาก TUC ในอัตราค่าเช่าที่กาหนดภายใต้สัญญาเช่า
เสาโทรคมนาคมของ AWC ฉบับใหม่ (รวมเรียกว่า “โครงสร้างการเช่าที่เสนอปรับเปลี่ยน”)
โดยเมื่อบริษัทจัดการ โดยคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
(“คณะกรรมการลงทุ น ”) พิจารณาโครงสร้างการเช่าที่เสนอปรับเปลี่ยน รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วมี
ความเห็นว่า การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเช่าที่เสนอปรับเปลี่ยน
(1)
ไม่ มี ผลกระทบกั บ จ านวนรายได้ สุท ธิ ร ายเดื อ นที่ ก องทุ น ฯ จะได้ รั บ ตามสั ญ ญา AWC
ARSTA กล่ า วคื อ จ านวนรายได้ ที่ ก องทุ น ฯ จะได้ รั บ จะไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อ ปรั บ ลดแต่ อ ย่ า งใด และการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าวจะทาให้สิทธิเรียกร้องของกองทุนฯ ต่อ AWC ดียิ่งขึ้น เนื่องจากภายใต้สัญญา AWC
ARSTA หากการที่ AWC ผิดนัดไม่ส่งมอบรายได้ค่าเช่ารายเดือนให้แก่กองทุนฯ เกิดจากการที่ กสท โทรคมนาคม ไม่
ชาระค่าเช่าตามสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA และไม่ได้เกิดจากการผิดภาระผูกพันของบริษัท เรียล มูฟ จากัด
(“เรียลมูฟ”) ตามสัญญาบริการขายส่งบริการบนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.
2554 ระหว่าง เรียลมูฟ และ กสท โทรคมนาคม (และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว กองทุนฯ ไม่มีสิทธิเรียกเหตุผิด
นัด และเรียกร้องให้ AWC ส่งมอบรายได้ให้แก่กองทุนฯ (“ข้อยกเว้นเกี่ยวกับสิทธิของกองทุนฯ ในการเรียกเหตุ
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ผิดนัด”) ดังนั้น หากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าว ข้อยกเว้นเกี่ยวกับสิทธิของกองทุนฯ ในการเรียกเหตุผิดนัด
จะใช้ ไ ด้ เ ฉพาะกรณี ที่ AWC ไม่ ส ามารถส่ ง มอบรายได้ ค่ า เช่ า รายเดื อ นให้ แ ก่ ก องทุ น ฯ อั น เป็ น ผลมาจาก กสท
โทรคมนาคม ไม่ชาระเงินเฉพาะที่เป็นค่าเช่าพื้นที่ จานวน 1 พื้นที่ Slot ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC ให้แก่ BFKT
เท่านั้น ต่างจากเดิมซึ่งเป็นค่าเช่าสาหรับเสาโทรคมนาคมทั้งต้น ดังนั้นหากการที่ AWC ไม่สามารถส่งมอบรายได้ค่า
เช่ารายเดือนให้แก่กองทุนฯ จนก่อให้เกิดเหตุผิดนัดนั้นเป็นผลมาจากสาเหตุอื่น ๆ นอกจากข้อยกเว้นเกี่ยวกับสิทธิของ
กองทุนฯ ในการเรียกเหตุผิดนัด กองทุนฯ ก็จะมีสิทธิเรียกให้ AWC ส่งมอบรายได้ให้แก่กองทุนฯ ตามสัญญา AWC
ARSTA ได้ โดย AWC จะไม่สามารถอ้างข้อยกเว้นดังกล่าวได้
(2)
เป็นการลดความเสี่ยงของกองทุนฯ ในกรณีที่ กสท โทรคมนาคม ไม่ชาระค่าเช่าเสาให้แก่
BFKT (ความเสี่ยงที่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน ข้อ 6.1.1 และข้อ 6.3.2) เนื่องจากที่ผ่านมา กสท โทรคมนาคม ต้อง
ชาระค่าเช่าสาหรับทั้งเสา) (Whole Tower Basis) ให้แก่ BFKT ในขณะที่ กสท โทรคมนาคม ใช้ประโยชน์เพียง 1 พื้นที่
ต่อเสาโทรคมนาคมเท่านั้น ทาให้มีพื้นที่เสาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกหลายพื้นที่ต่อเสาโทรคมนาคม 1 เสา ซึ่งการนาพื้นที่
เสาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ดังกล่าวออกให้ผู้อื่นเช่าจะช่วยลดความเสี่ยงของการไม่ชาระค่า เช่าเสาได้ อย่างไรก็ตาม
เนื่ อ งจาก BFKT ไม่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคม จึ ง ท าให้ ไ ม่ ส ามารถน าพื้ น ที่ ที่ เ หลื อ บนเสา
โทรคมนาคมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ ขณะที่ในทางกลับกัน TUC เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม กล่าวคือ เป็นผู้
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักของกลุ่มทรู ที่ครอบครองคลื่นความถี่ 2100 MHz คลื่นความถี่ 900 MHz และคลื่น
ความถี่ 1800 MHz จนถึงปีพ.ศ. 2570 พ.ศ. 2574 และพ.ศ. 2576 ตามลาดับ TUC จึงสามารถที่จะใช้พื้นที่ Slot บน
เสาโทรคมนาคมของ AWC ในส่วนที่เหลือเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อไปได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
สูงสุดต่อการใช้เสาโทรคมนาคม และส่งผลให้ฐานของกระแสรายได้ที่กองทุน ฯ ได้รับมีความแน่นอนและมั่นคงมากขึน้
เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคม AWC ตามโครงสร้างการเช่าที่
เสนอปรับเปลี่ยน นอกจากนั้น BFKT ยังตกลงรับผิดต่อ AWC โดยตรงในฐานะลูกหนี้ร่วมกับ TUC สาหรับค่าเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC สาหรับหนึ่งพื้นที่ต่อเสาโทรคมนาคม (One Slot Basis) ที่ BFKT เช่าช่วงต่อจาก TUC ในอัตรา
ค่าเช่าที่กาหนดภายใต้สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ฉบับใหม่
(3)
ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนฯ ในด้านของการค้าแข่ง และการที่มี
TUC มาเป็นผู้เช่าเสาโทรคมนาคมทั้งเสา (Whole Tower Basis) จาก AWC รวมถึงไม่เป็นการลดโอกาสที่ TUC จะ
เช่าเสาอื่นจากกองทุนฯ เนื่องจาก TUC จะใช้พื้นที่บนเสาที่เช่าที่เหลืออยู่ในการให้บริการในธุรกิจของบริษัทเอง ไม่ได้
น าไปให้ เ ช่ า ในลั ก ษณะเดี ย วกั บ การจั ด หาผลประโยชน์ ข องกองทุ น ฯ นอกจากนั้ น ตามปกติ ข องการสร้ า งเสา
โทรคมนาคมของผู้ประกอบการรายใด ๆ จะไม่ก่อสร้างเสาที่ทับซ้อนพื้นที่ของเสาโทรคมนาคมที่บริษัทในกลุ่มมีอยู่เดิม
เว้นแต่กรณีที่พื้นที่ Slot บนเสาที่มีอยู่เดิมถูกใช้จนครบแล้วและยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคบริเวณนั้น
ๆ โดย TUC จะออกหนังสือข้อตกลงกระทาการ (Letter of Undertaking) ให้แก่กองทุนฯ โดยมีข้อตกลงว่าจะไม่กระทา
การแข่งขันกันกับการประกอบธุรกิจของกองทุนฯ
(4)
ไม่ ส่ง ผลกระทบในทางลบกั บโอกาสในการได้รั บ ชาระรายได้ที่ กองทุ น ฯ จะได้ รั บตาม
สั ญ ญา AWC ARSTA เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความน่ า เชื่ อ ถื อ และฐานะทางการเงิ น จากการวิ เ คราะห์ ง บการเงิ น ของ
TUC พบว่า TUC มีผลการดาเนินงานโดยภาพรวมและฐานะทางการเงินที่มั่นคง และยังคงได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด (Tris Rating) โดยล่าสุด เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่
ระดับ BBB+ ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชือ่ ถือขององค์กรที่ TUC ได้รับมาอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2558 นอกจากนี้ AWC จะ
ออกหนังสือข้อตกลงกระทาการ (Letter of Undertaking) ให้แก่กองทุนฯ โดย AWC ให้คายืนยันและรับรองว่าจะ
ปฏิบัติตามข้อตกลงกระทาการภายใต้สัญญา AWC ARSTA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ TUC อย่างเดียวกับที่เคยรับรองว่า

5

จะปฏิบัติกับ BFKT และ ยังให้คายืนยันและรับรองว่าจะดาเนินการให้ TUC ปฏิบัติตามข้อตกลงกระทาการภายใต้
สัญญา AWC ARSTA ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง บริษัทจัดการได้พิจารณาโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เห็นว่า
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเช่าที่เสนอปรับเปลี่ยนจะไม่ กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องภายใต้
สัญญา AWC ARSTA หรือต้องทาให้มีการแก้ไขสัญญา AWC ARSTA และ การให้ความยินยอมเกี่ยวกับโครงสร้าง
การเช่าที่เสนอปรับเปลี่ยนตามที่ได้รับการร้องขอมาอยู่ในอานาจที่บริษัทจัดการสามารถพิจารณาอนุมัติการให้ความ
ยินยอมดังกล่าวได้ เนื่องจากภายใต้สัญญา AWC ARSTA ยังกาหนดให้ กองทุนฯ มีอานาจในการให้ความยินยอมแก่
AWC ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาเช่าเสาของ AWC รวมถึงเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้กาหนดให้บริษัท
จัดการต้องได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ
จากที่ได้กล่าวข้างต้น คณะกรรมการลงทุนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การให้ความยินยอมในการแก้ไข
สัญญาตามโครงสร้างการเช่าที่เสนอปรับเปลี่ยนข้างต้นจะลดความเสี่ยงของกองทุนฯ และเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายโดย
จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้มีการใช้พื้นที่เสาโทรคมนาคม AWC อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการ
ใช้งานด้านโทรคมนาคม (โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ) ในปัจจุบันของผู้บริโภค อีกทั้ง ช่วยลด
บทบาทของ กสท โทรคมนาคม ในฐานะตัวกลางที่ จัดเป็น ความเสี่ ยงด้านสั ญญาของกองทุ นฯ และยั ง เพิ่มสิทธิ
เรียกร้องในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามที่ได้กล่าวข้างต้น จึง
ถือเป็นธุรกรรมที่เป็นประโยชน์และไม่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกองทุนฯ หรือมีผลกระทบต่อสิทธิในการ
เรียกร้องของกองทุนฯต่อคู่สัญญาคือ AWC ให้ชาระเงินตามสัญญา AWC ARSTA แต่อย่างใด
ทั้งนี้ เนื่องจากการให้ความยินยอมดังกล่าวอาจถือเป็นการทาธุรกรรมที่บริษัทจัดการดาเนินการเพื่อ
กองทุนฯ กับ AWC ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนฯ บริษัทจัดการจึงต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์
อั ก ษรจากผู้ ดูแ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ นฯ ก่ อ นการดาเนิ นการดังกล่ าวตามหลั กเกณฑ์ ของประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 14/2558 เรื่อง ข้อกาหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจัดการ
จึงได้ขอความเห็นชอบจากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) (“ผู้ดูแลผลประโยชน์”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนฯ และบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้วตามหนังสือแจ้งความเห็นชอบจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ฉบับลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหลายข้างต้น และเมื่อคานึงถึงผลประโยชน์ของของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจึงมีมติให้ความยินยอมแก่ AWC ตามที่ได้รับการร้องขอ ในการดาเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการให้เช่า เสา
โทรคมนาคมของ AWC ตามโครงสร้างการเช่าที่เสนอปรับเปลี่ยนและมอบอานาจให้ผู้รับมอบอานาจของบริษัทจัดการ
ในฐานะผู้จัดการกองทุนไปดาเนินการจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องและหนังสือให้ความยินยอมแก่ AWC ต่อไป พร้อมทั้ง
ดาเนินการตรวจสอบเอกสารและ/หรือสัญญาต่าง ๆ ของ AWC BFKT และ TUC ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการ
เช่าที่เสนอปรับเปลี่ยน
ทั้งนี้ โปรดพิจารณาตารางสรุปเนื้อหาโครงการจัดการกองทุนฯ ที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อสะท้อน
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่กองทุนฯ ได้ลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้สุทธิที่เกิดจากการที่ AWC ให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC แก่ TUC ตามเอกสารแนบ 1 เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหน่วยลงทุน
อย่างไรก็ดี ร่างโครงการจัดการกองทุนฯ ฉบับแก้ไขเพิ่ มเติมดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามที่
บริษัทจัดการจะเห็นสมควรเพื่อให้เป็นไปตาม และ/หรือ สอดคล้องกับเงื่อนไขสุดท้ายของโครงสร้างการให้เช่าเสา
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โทรคมนาคมของ AWC ที่จะเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือ เป็นไปตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน และ/หรือ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ คาแนะนา หรือคาสั่งของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน
ก.ล.ต.”)
อนึ่ง ร่างโครงการจัดการกองทุนฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการให้เช่า
เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่จะเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนฯ ให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ คาแนะนา หรือคาสั่งที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด จะเริ่ม
มีผลใช้บังคับภายหลังจากโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่จะเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นแล้วเสร็จ
ด้วยรายละเอียดดังกล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติ ให้บริษัทจัดการสามารถดาเนิน การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯ เพื่อสะท้อน
โครงสร้ า งการให้ เ ช่ า เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงไปตามที่ เ สนอทุ ก ประการ และให้ มี อ านาจ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคาหรือข้อความในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ ตามที่
เสนอข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่บริษัท
จัดการจะเห็นสมควร หรือเป็นไปตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน หรือเป็นไปตามคาแนะนาหรือคาสั่งของสานักงาน
ก.ล.ต. รวมถึงเป็นผู้มีอานาจในการลงนาม รับรอง จัดเตรียม และส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่จาเป็น
รวมทั้งดาเนินการติดต่อ หารือ ประสานงาน จัดเตรียม หรือดาเนินการเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ
หรือผ่อนผัน กับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคล
ใด ๆ เพื่อการดังกล่าว
(2) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การ
ดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ
(3) แต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวตาม (1) ถึง (2)
ข้างต้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ
ความเห็นของบริษัทจัดการ:
ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ เพื่อ
สะท้อนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่กองทุนฯ ได้ลงทุนในสิทธิ
ในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการที่ AWC ให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC แก่
BFKT เนื่องจากบริษัทจัดการโดยคณะกรรมการลงทุนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการให้ความยินยอมใน
การแก้ไขสัญญาตามโครงสร้างการเช่าที่เสนอปรับเปลี่ยนข้างต้นจะลดความเสี่ยงของกองทุนฯ และ
เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายโดยจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้มีการใช้พื้นที่เสาโทรคมนาคม AWC อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการใช้งานด้านโทรคมนาคม (โทรศัพท์เคลื่อนที่และ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง) ในปัจจุบันของผู้บริโภค อีกทั้ง ช่วยลดบทบาทของ กสท โทรคมนาคม ใน
ฐานะตัวกลางที่จัดเป็นความเสี่ยงด้านสัญญาของกองทุนฯ และยังเพิ่มสิทธิเรียกร้องในการรับ
ประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามที่ได้กล่าวข้างต้น
นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการให้เช่า ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการนาส่งรายได้ให้แก่
กองทุ น ฯ และไม่ มี ผลกระทบต่ อ การใช้ สิท ธิ โดยกองทุ น ฯ ในการพิ จารณาซื้อ เสาโทรคมนาคม
หลังจากสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA สิ้นสุดลง จึงถือเป็นธุรกรรมที่เป็นประโยชน์และไม่
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ส่ ง ผลกระทบในทางลบอย่ างร้ายแรงต่อ กองทุ น ฯ หรื อ มี ผลกระทบต่อ สิ ทธิในการเรียกร้อ งของ
กองทุนฯ ต่อคู่สัญญาคือ AWC ให้ชาระเงินตามสัญญา AWC ARSTA แต่อย่างใด
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์:
ตามที่บริษัทจัดการได้มีมติให้ความยินยอมแก่ AWC และ BFKT ตามที่ได้รับการร้องขอในการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC และ BFKT ด้วยเหตุผลที่บริษัทจัดการ
ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น เพื่อสะท้อนการอนุมัติการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการให้เช่าโทรคมนาคมของ
AWC ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ
และปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุ น เพื่อให้โครงการจัดการกองทุนฯ
เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน หรือเป็นไปตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน หรือเป็นไปตามคาแนะนาหรือคาสั่ง
ของ สานักงาน ก.ล.ต. ตามที่บริษัทจัดการเสนอ
การลงมติ :
วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4

การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการโดยคณะกรรมการลงทุนของกองทุนฯ
ได้พิจารณาคาแนะนาจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งเล็งเห็นถึง แนวโน้มและโอกาสในการ
ขยายตัวของธุรกิจโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย รวมถึงช่องทางในการเพิ่มโอกาสในการเติบโตและการ
เพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ฯ ในการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทโทรคมนาคมที่มีศักยภาพและคุณภาพที่ดี บริษัทจัดการโดยคณะกรรมการลงทุนจึงได้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมที่จะมีการลงทุนเพิ่มเติม รวมทั้งรูปแบบการจัดหา
แหล่งเงินทุน ระยะเวลาและต้นทุนสาหรับแหล่งเงินทุนประเภทต่าง ๆ สภาพตลาดและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และได้
มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เห็นควรเสนอให้กองทุนฯ เข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมจากบริษัทย่อยในกลุ่มของทรู (“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4”) ซึ่งประกอบด้วย
(ก)
กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
(“TUC”) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานจานวนประมาณ 788 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท
Passive อื่นที่เกี่ยวข้อง
(ข)
กรรมสิ ท ธิ์ ใ นใยแก้ ว น าแสง (fiber optic cable หรื อ FOC) ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ใช้ ใ นธุ ร กิ จ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694
คอร์กิโลเมตร) จาก TUC
(ค)
กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ Fibre to the X (“FTTx”) ใน
ธุ ร กิ จ ให้ บ ริการอิ นเทอร์เน็ ตและบรอดแบนด์อิ น เทอร์เ น็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลและในเขตพื้นที่

8

ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 40,823 คอร์กิโลเมตร) และประมาณ 617 กิโลเมตร
(หรือประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร) ตามลาดับ จาก บริษัท เรียล มูฟ จากัด (“RMV”)1
(ง)
กรรมสิ ท ธิ์ ใ น FOC ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ใช้ ร องรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก าร
อิ น เทอร์ เน็ ตและบรอดแบนด์อิน เทอร์ เน็ต ในเขตพื้น ที่ต่ างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 2,797 กิ โลเมตร (หรือ
ประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร) จากบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จากัด (“TICC”)
ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนสาหรับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 นี้จะมี
มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15,800 ล้านบาท (รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว อาทิ ค่าที่ปรึกษาทาง
วิชาชีพต่าง ๆ ค่าภาษีอากรที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทุนใหม่ ฯลฯ) โดยในเบื้องต้นคาดว่าแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในครั้งนี้จะมาจากการเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียนและเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุนฯ ทั้งจานวน ทั้งนี้ มูลค่าสุดท้ายของการลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 จะขึ้นกับราคาเสนอขายสุดท้ายสาหรับหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน
ฯ ราคาสุดท้ายยังขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในช่วง
ที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ และอัตราผลตอบแทนของตลาดที่นักลงทุนจะได้รับจากการลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานในลักษณะเดียวกันในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ โดยเมื่อ
ดาเนินการเข้าลงทุนแล้วเสร็จ กองทุนฯ จะนาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ดังกล่าวออกให้ TUC
และ TICC เช่า โดยการเข้าทาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทโทรคมนาคมที่กองทุนฯ มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อสะท้อนการลงทุนเพิ่มเติม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 และ 3
อนึ่ง การจะเข้าลงทุนของกองทุนฯ ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ดังกล่าว
ข้างต้น รวมตลอดจนข้อตกลงสุดท้ายที่กองทุนฯ จะเข้าทาสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในกลุ่มทรูยังคงขึ้นอยู่กับผลการ
ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและผลการตรวจสอบทางเทคนิคเบื้องต้นของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้ น ฐาน
เพิ่มเติมครั้งที่ 4
ด้วยรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณา
วาระการประชุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของผู้ถือหน่วยลงทุนในทุกวาระการประชุมจะเป็นเงื่อนไขซึ่ง
กันและกัน และกองทุนฯ จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนพิจารณามีมติเห็นชอบในทุกวาระการประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนด เพื่อประโยชน์และความสาเร็จ ของ
กองทุนฯ ในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ตามที่ได้เสนอ
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RMV มีแผนจะโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ TUC โดยที่ประชุมคณะกรรมการของ RMV ได้มีมติเห็นชอบให้มีการโอนกิจการ ในวันที่ 14
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นของ RMV เพื่ออนุมัติการโอนกิจการดั งกล่าวต่อไป ดังนั้น TUC จึงจะเข้าเป็น
คู่สัญญาตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินที่กองทุนฯ และ RMV จะได้เข้าทาต่อไปสาหรับการโอนกรรมสิทธิ์ใน FOC ของ RMV โดยหากมี
การโอนกิจการเกิดขึ้น TUC จะรับสิทธิหน้าที่ใด ๆ ที่ RMV ยังคงมีอยู่ภายใต้สัญญาดังกล่าว นับแต่วันโอนกิจการของ RMV เป็นต้นไป
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วาระที่ 2.1

พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

สืบเนื่องจากรายละเอียดเบื้องต้น เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่ระบุ
ข้างต้น บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติให้กองทุนฯ ลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้
กองทุนฯ จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ในราคารวมไม่เกิน
15,800 ล้านบาท (รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว อาทิ ค่าที่ปรึกษาทางวิชาชีพต่าง ๆ ค่าภาษีอากร
ที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ ฯลฯ) โดยกองทุนฯ
ได้แต่งตั้งผู้ประเมินอิสระ 2 รายเพื่อทาหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ได้แก่
บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด และบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด โดย ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด ได้ทาการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 โดย
วิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่งได้แก่ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ได้
ช่วงราคาประเมินเท่ากับ 14,329.04 ล้านบาท ถึง16,023.75 ล้านบาท และ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 บริษัท สี
ลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด ได้ทาการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 โดยวิธีรายได้ (Income
Approach) ซึ่งได้แก่ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ได้ช่วงราคาประเมิน
เท่ากับ 14,851.10 ล้านบาท ถึง 16,173.29 ล้านบาท ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายงานประเมิน
ค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ของผู้ประเมินค่าอิสระทั้งสองรายดังกล่าวตามเอกสารแนบ 4
อย่างไรก็ดี หากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี นับ
จากวันที่ผู้ประเมินค่าอิสระได้ทาการประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าว กองทุนฯ จะจัดหาผู้ประเมินค่าอิสระรายเดิมหรือ
รายใหม่จานวนสองรายเพื่อประเมินค่าทรั พย์สินดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุ นรวม
โครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 (“ประกาศฯ ทน. 38/2562”)
ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 นี้ กองทุนฯ จะเข้าทาธุรกรรม
กับ TUC RMV และ TICC ซึ่ง ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนฯ ตามความหมายที่กาหนดในบทนิยามของคา
ดังกล่าวในประกาศฯ ทน. 38/2562 และประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ.
14/2558 เรื่อง ข้อกาหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7
เมษายน พ.ศ. 2558 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศฯ สธ. 14/2558”) (ซึ่งในกรณีนี้คือ บุคคลที่มีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ อันหมายถึงผู้ที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 10 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนฯ) ดังนั้นเนื่องจาก TUC RMV และ TICC เป็นบริษัทย่อยของทรู โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทรูถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ร้อยละ 99.74 และ
ร้อยละ 100.00 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของทั้งสามบริษัทดังกล่าว ตามลาดับ โดยทรู และ RMV เป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ โดย ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทรูถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25.79 และ
RMV ถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 4.21 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนฯ ตามลาดับ
ทั้งนี้ กองทุนฯ จะเข้าทาสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 นี้ ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ และได้ดาเนินการเพิ่มเงินทุน
จดทะเบียนของกองทุนฯ และเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ และดาเนินการต่าง ๆ แล้วเสร็จ
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ด้วยเหตุนี้ การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ดังกล่าวจึงเป็นการเข้าทา
ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นการได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน โดยขนาดของรายการได้มา
ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 จะมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 10.51 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนฯ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มูลค่า
ทรั พ ย์ สิน สุ ท ธิ ข องกองทุ น ฯ มี มู ลค่ า เท่ า กั บ 150,289.60 ล้ า นบาท ท าให้ ร ายการดั ง กล่ า วต้ อ งได้ รั บ มติ ข องผู้ ถื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนฯ ตามประกาศฯ ทน. 38/2562
นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังได้จัดให้มีการจัดทาข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ซึ่งสะท้อน
การเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 สาหรับช่วงเวลาประมาณการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ตามเอกสารแนบ 5 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหน่วยลงทุน
ในส่วนของแหล่งเงินทุนสาหรับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 นี้
จะมาจากการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุนฯ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่จะได้
กล่าวโดยละเอียดต่อไปในวาระที่ 2.4
เงื่อนไขการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
การที่กองทุนฯ จะเข้าลงทุน ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 นี้จะขึ้นอยู่กับ
ความสาเร็จของเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
−

การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ

−
การเจรจาตกลงกับคู่สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสาหรับการเข้าทาสัญญาเกี่ยวกับการเข้า
ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
−
การดาเนินการเพิ่ม เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ และเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของ
กองทุนฯ ประสบผลสาเร็จ
ทั้งนี้ ในการพิจารณาเข้าลงทุนเพิ่มเติม ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 นี้
บริษัทจัดการได้แต่งตั้งให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) (“ธนาคารไทยพาณิชย์”) ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ของกองทุนฯ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้คาแนะนาในการเลือกทรัพย์สินที่จะลงทุน และการจัดโครงสร้างการ
ลงทุน โดยในการดาเนินการแต่งตั้งดังกล่าว บริษัทจัดการได้พิจารณาถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนาของประเทศ มีความเชี่ยวชาญในการให้คาปรึกษา
ทางการเงิ น ที่ เ กี่ ย วกั บ กองทุ น รวมโครงสร้ า งพื้ น ฐาน กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และมี ป ระสบการณ์ ใ นการให้ ค าปรึ ก ษาทางการเงิ น แก่ก องทุ น รวมโครงสร้ า งพื้ น ฐานประเภท
โทรคมนาคม อีกทั้ง อัตราค่าธรรมเนียมการให้คาปรึกษาที่ธนาคารเรียกเก็บกับกองทุนฯ ก็อยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและ
เหมาะสม สามารถอ้างอิงได้และเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้าที่ใช้กับธุรกรรมประเภทนี้ รวมถึงสอดคล้อง
กับข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึง กระทากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s
length terms) อย่างไรก็ตาม ธนาคารไทยพาณิชย์อาจมีการรับงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับลูกค้ารายอื่นที่ อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนฯ โดยในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าธนาคารไทย
พาณิชย์มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมาตรการเก็บรักษาข้อมูลความลับที่เหมาะสม
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ด้วยรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณา
อนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นการเข้าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบอานาจให้บริษัทจัดการเป็นผู้มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)
กาหนดจานวนสุดท้าย รายละเอียด ลักษณะ และราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว
(2)
เจรจา จัดทา กาหนดหลักเกณฑ์และข้อตกลง ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือแก้ไขสัญญาซื้อ
ขายทรัพย์สิน และ/หรือสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 นี้
(3)
ดาเนินการติดต่อ หารือ ประสานงาน จัดเตรียม หรือดาเนินการเกี่ยวกับการขอความ
เห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ หรือผ่อนผัน กับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือ
องค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ รวมถึงเป็นผู้มีอานาจในการลงนาม รับรอง จัดเตรียม และส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามที่จาเป็น เพื่อให้การเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 สาเร็จลุล่วง
(4)
ด าเนิ น การอื่ น ใดอั น จ าเป็ น หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งทุ ก ประการ ตลอดจนก าหนดหรื อ แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 สาเร็จลุล่วง
(5)

แต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการตาม (1) ถึง (4) ข้างต้น

ความเห็นของบริษัทจัดการ:
ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
เนื่องจากบริษัทจัดการคาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะทาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี
ในระยะยาวจากการที่กองทุนฯ ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพดี และยังเป็นการเพิ่มแหล่งที่มา
ของรายได้ของกองทุนฯ ตลอดจนการเพิ่มโอกาสการเติบโตของกองทุนฯ ผ่านการขยายการลงทุน (Inorganic Growth)
ซึ่งเป็นการเพิ่มทั้งรายได้ค่าเช่าจากการนาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 บางส่วนออกให้เช่า และ
เพิ่มโอกาสในการเติบโตของรายได้ผ่านทางโอกาสในการให้ผู้เช่ารายอื่นเช่าใช้ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่กองทุนฯ จะลงทุน โดยข้อกาหนดและเงื่อนไขการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 เป็นข้อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับ
ที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length terms) ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้กาหนด
เงื่อนไขในการลงทุนคือ การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 จะทาให้ประมาณการเงินปัน
ส่วนแบ่งกาไรต่อหน่วยของกองทุนฯ (cash distribution per unit) หรือ DPU ภายหลังการเข้าลงทุน ไม่ต่าไปกว่า
ประมาณการเงินปันส่วนแบ่งกาไรต่อหน่วยของกองทุนฯ ในกรณีที่กองทุนฯ มิได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 (อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติสาหรับช่วงเวลาประมาณการตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5) ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
พิจารณาสรุปสมมติฐานของผู้สอบบัญชีอนุญาตและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สาคัญตามหมายเหตุประกอบข้อมูลทาง
การเงินตามสถานการณ์สมมติ ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5
ทั้งนี้ ในระหว่างการจัดเตรียมประมาณการข้อมูลทางการเงินเสมือนตามสถานการณ์สมมติข้างต้น บริษัท
จัดการอยู่ในกระบวนการพิจารณา รวมถึงจะเข้าเจรจาวงเงินกู้ใหม่เพื่อชาระคืนเงินกู้ยมื สาหรับการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่
1 ซึ่งจะครบกาหนดชาระในเดือนมีนาคม 2563 โดยคาดว่ากองทุนฯจะได้รับเงื่อนไขวงเงินกู้ใหม่จากสถาบันการเงิน
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ภายในสิ้นปี 2562 ดังนั้น ในการประมาณการต้นทุนทางการเงินของกองทุนฯ จึงมีสมมติฐานว่า กองทุนฯ ได้รับ
เงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินไม่แตกต่างจากวงเงินที่จะชาระคืน คือ เป็นวงเงินกู้แบบไม่มีการชาระคืน
เงินต้นเป็นระยะเวลา 5 ปี และที่อัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม โดยในกรณีที่ผลการเจรจาและเงื่อนไขที่กองทุนฯได้รับจาก
สถาบันการเงินต่างไปจากสมมติฐานข้างต้น อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของกองทุนฯในลักษณะเดียวกัน
ไม่ว่ากองทุนฯ จะมีการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 หรือไม่ มีการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 รวมถึงอาจส่งผลให้ข้อมูลทาง
การเงินจริงต่างจากสถาณการณ์สมมติ แต่จะไม่กระทบต่อเงื่อนไขการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่ระบุว่า
ประมาณการเงินปันส่วนแบ่งกาไรต่อหน่วยของกองทุนฯ ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 จะไม่น้อยไปกว่ากรณี
ที่กองทุนฯ มิได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 อนึ่ง ภายในช่วงเวลาประมาณการ
ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการแสดงข้อมูลบาง
รายการ ผู้ถือหน่วยสามารถพิจารณารายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงจาก หมายเหตุของผู้สอบบัญชีตามที่ปรากฎใน
เอกสารแนบ 5
ทั้งนี้ รายละเอียดของสรุปหลักการในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
ปรากฏตามเอกสารแนบ 6
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์:
ธุรกรรมการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมระหว่าง บริษัทย่อยในกลุ่มทรู
กับกองทุนฯ ภายใต้ธุรกรรมการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมจากบริษัทย่อยในกลุ่มทรู
เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วย
อานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเหตุเ พราะมูลค่าที่คาดว่าจะตกลงเข้าทา
ธุรกรรมการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมดังกล่าวได้สะท้อนถึงโครงสร้างการจัด หา
ผลประโยชน์ของกองทุน ฯ กล่าวคือ เป็นมูลค่าการลงทุนที่คานวณจากรายได้ที่กองทุน ฯ จะได้รับภายใต้สัญญาโอน
ขายทรัพย์สิน ของบริษัทย่อยในกลุ่ มทรู และจากการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุนฯ จะลงทุนในทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมจากบริษัทย่อยในกลุ่มทรู โดยการนาออกให้เช่าภายใต้สัญญาเช่า ดาเนินการ
และบริหารจัดการที่กองทุนฯ จะได้เข้าทากับผู้เช่า ซึ่งมูลค่าดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าที่ได้จากการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินและรายได้ภายใต้ธุรกรรมการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมของ บริษัทย่อยในกลุ่มทรู โดย
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินอิสระ นอกจากนี้ เงื่อนไขการเข้าทารายการดังกล่าวข้างต้น เป็นเงื่อนไขที่ได้คานึงถึงความ
เหมาะสมระหว่างคู่สัญ ญา โดยเป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และผู้เช่าและ
ผู้ให้เช่า อันเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลของบุคคลที่เกี่ยวข้องและคานึงถึงประโยชน์ของกองทุน ฯ
เป็นสาคัญ อนึ่งการตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมั ติการทารายการในครั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สาคัญซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนควรจะศึกษาข้อมูล เพิ่มเติมในเอกสารต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนในครั้งนี้ด้วย เพื่อใช้วิจารณญาณและดุลยพินิจประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจเพื่อลงมติได้ อย่าง
เหมาะสม
การลงมติ :
วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับ
การเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 จะไม่มีสิทธิออกเสียง
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ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้แก่

วาระที่ 2.2

ชื่อ

จานวนหน่วย

สัดส่วนการลงทุนต่อหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของกองทุนฯ (ร้อยละ)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)

2,485,561,900

25.79

บริษัท เรียล มูฟ จากัด

405,821,017

4.21

พิ จ ารณาอนุ มั ติการเข้ า ทาสั ญ ญาเกี่ย วกับ การจั ดหาผลประโยชน์จ ากทรั พ ย์ สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามที่บริษัทจัดการเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติ การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ในวาระก่อนหน้า บริษัทจัดการจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณา
อนุมัติให้กองทุนฯ เข้าทาสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์ สินกิจการโครงสร้างพื้ นฐานเพิ่ ม เติ ม
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ภายหลังจากที่กองทุนฯ ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 แล้ว
กองทุนฯ จะนาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ไปจัดหาผลประโยชน์โดยมีรายละเอียดจาแนกตาม
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. TUC
กองทุนฯ จะนาทรัพย์สินที่ได้ลงทุนดังต่อไปนี้ออกให้เช่าแก่ TUC ตามเงื่อนไขที่กองทุนฯ และ
TUC จะได้ตกลงกันต่อไป
(ก) ประมาณร้อยละ 55 ของพื้นที่ (slots) (หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 1,576 พื้นที่) บนเสา
โทรคมนาคมที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจาก TUC ซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ 2,877 พื้นที่ จากจานวนเสาประมาณ 788 เสา
ออกให้เช่าแก่ TUC โดยระยะเวลาการเช่าจะสิ้นสุดในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576 โดยมีค่าเช่าตามสัญญาตลอด
ระยะเวลาการเช่ารวมประมาณ 3,600 ล้านบาท
(ข) ประมาณร้อยละ 80 ของความจุ FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร โดยระยะเวลา
การเช่าจะสิ้นสุดในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576 โดยมี ค่าเช่าตามสัญญาตลอดระยะเวลาการเช่า รวมประมาณ
4,800 ล้านบาท ทั้งนี้ TUC และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรูอาจขยายระยะเวลาการเช่าต่อไปไม่เกิน 10 ปีภายหลังจากหมด
ระยะเวลาการเช่าครั้งแรก หรือไม่เกินระยะเวลาใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับ (แล้วแต่ระยะเวลาใด
จะสั้นกว่า) โดยรายละเอียดจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด
2. TICC
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กองทุนฯ จะนาทรัพย์สินที่ได้ลงทุนดังต่อไปนี้ออกให้เช่าแก่ TICC ตามเงื่อนไขที่กองทุนฯ และ
TICC จะได้ตกลงกันต่อไป
(ก) ประมาณร้อยละ 80 ของความจุ FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในเขตพื้นที่
ต่ า งจั ง หวั ด ที่ ได้ รั บ โอนมาจาก RMV รวมประมาณ 40,823 คอร์ กิ โลเมตร และประมาณ 37,505 คอร์ กิ โลเมตร
ตามลาดับ โดยระยะเวลาการเช่าจะสิ้นสุดในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576 โดยมีค่าเช่าตามสัญญาตลอดระยะเวลา
การเช่ารวมประมาณ 1,900 ล้านบาท และ 1,700 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้ TICC และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรูอาจ
ขยายระยะเวลาการเช่าต่อไปไม่เกิน 10 ปีภายหลังจากหมดระยะเวลาการเช่าครั้งแรก หรือไม่เกินระยะเวลาใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับ (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า) โดยรายละเอียดจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด
และ
(ข) ประมาณร้อยละ 80 ของ FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยี ระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ที่ ได้รับโอนมาจาก TICC รวมประมาณ
109,704 คอร์กิโลเมตร โดยระยะเวลาการเช่าจะสิ้นสุดในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576 โดยมีค่าเช่าตามสัญญาตลอด
ระยะเวลาการเช่ารวมประมาณ 4,700 ล้านบาท ทั้งนี้ TICC และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรูอาจขยายระยะเวลาการเช่า
ต่อไปไม่เกิน 10 ปีภายหลังจากหมดระยะเวลาการเช่าครั้งแรก หรือไม่เกินระยะเวลาใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่ได้รับ (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า) โดยรายละเอียดจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด
ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 นี้ กองทุนฯ จะเข้า
ทาธุรกรรมกับ TUC และ TICC โดยการเข้าทาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมที่กองทุนฯ มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อสะท้อนการลงทุนเพิ่มเติม ทั้งนี้จะมีการเข้าทา
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 นี้ ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ และได้ดาเนินการเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ และเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ และดาเนินการต่าง ๆ แล้วเสร็จ ทั้งนี้ TUC
และ TICC ถื อ เป็ น บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งของกองทุ น ฯ ตามรายละเอี ย ดที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว ด้ ว ยเหตุ นี้ การจั ด หา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว จึงเป็นการเข้าทาธุรกรรมกับบุ คคลที่เกี่ยวข้อง โดยมูลค่ารวมของผลตอบแทนที่
กองทุนฯ จะได้รับจากการนาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ไปจัดหาผลประโยชน์จะเป็นจานวน
รวมประมาณ 16,700 ล้านบาท จากค่าเช่ารวมตามสัญญาตลอดระยะเวลาสัญญาเช่า แบ่งเป็นการเข้าทาธุรกรรมกับ
TUC และ TICC เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 เป็นจานวน
ประมาณ 8,400 ล้านบาท และ 8,300 ล้านบาท ตามลาดับ โดยขนาดของรายการจะมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 11.11 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2562 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ มีมูลค่าเท่ากับ 150,289.60 ล้านบาท ทาให้รายการดังกล่าวต้องได้รับมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ตามประกาศฯ ทน. 38/2562
ในการนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่เป็นการ
ทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และสรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาที่สาคัญเกี่ยวกับ การลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
ของกองทุนฯ ในเอกสารแนบ 2 และ 7 ตามลาดับ
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ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณา
อนุมัติการเข้าทาสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ซึ่งเป็น
การเข้าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบอานาจให้บริษัทจัดการเป็นผู้มีอานาจใน
การดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)
กาหนดจานวนสุดท้าย รายละเอียด ลักษณะ จานวนทรัพย์สินที่จะนาออกให้เช่า และอัตรา
ค่าเช่า ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นใดที่
เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมดังกล่าว
(2)
เจรจา จัดทา กาหนดหลักเกณฑ์และข้อตกลง ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือแก้ไขสัญญาเช่า
ดาเนินการ บารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก และ/หรือสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
(3)
ดาเนินการติดต่อ หารือ ประสานงาน จัดเตรียม หรือดาเนินการเกี่ยวกับการขอความ
เห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ หรือผ่อนผัน กับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือ
องค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ รวมถึงเป็นผู้มีอานาจในการลงนาม รับรอง จัดเตรียม และส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามที่จาเป็นเพื่อให้การเข้าทาธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 สาเร็จลุล่วง
(4)
ด าเนิ น การอื่ น ใดอั น จ าเป็ น หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งทุ ก ประการ ตลอดจนก าหนดหรื อ แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้การเข้าทาธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 สาเร็จลุล่วง
(5)

แต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวตาม (1) ถึง (4)

ข้างต้น
ความเห็นของบริษัทจัดการ:
ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการเข้าทาสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 เนื่องจากจะทาให้กองทุนฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากค่าเช่าตามสัญญาเช่าระยะ
ยาว โดยอัตราค่าเช่าที่ TUC และ TICC จะตกลงเช่าจากกองทุนฯ อยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสม และข้อกาหนด
และเงื่อนไขตามสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่
กองทุนฯ จะเข้าทากับ TUC และ TICC ก็สอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทา
กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length terms) นอกจากนี้ ผู้เช่าทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทในกลุ่มทรู ซึ่ง
เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทยและมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์:
ประโยชน์ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ฯ จะได้รับจากการเข้าทาธุรกรรมเกี่ยวกับการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมกับบริษัทย่อยในกลุ่มทรู
การเข้าทาธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรั พย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
เพิ่มเติมกับบริษัทย่อยในกลุ่มทรูดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เนื่องจากกองทุนฯ จะได้รับรายได้ตั้งแต่วัน
แรกที่กองทุนฯ เข้าลงทุนในทรัพย์สิน นอกจากนี้ ลักษณะของสัญญาเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการเป็นสัญญาเช่า
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ดาเนินการและบริหารจัดการระยะยาวซึ่งจะลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการหาผู้เช่าและบริหารจัดการ และ
ช่วยเพิ่มความสม่าเสมอของกระแสรายได้ของกองทุนฯ
ผลกระทบทีก่ องทุนฯ อาจได้รบั จากการเข้าทาธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมกับบริษทั ย่อยในกลุ่มทรู
กองทุนฯ จะต้องพึ่งพาบริษัทย่อยในกลุ่มทรู ซึ่ง จะเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการหลักในทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมที่กองทุนฯ จะลงทุน ดังนั้นผลการดาเนินงานของกองทุนฯ จะขึ้นอยู่กับผลการ
ดาเนินการและอุปสงค์ของธุรกิจโทรคมนาคมของบริษัทย่อยในกลุ่มทรู
การลงมติ :
วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับ
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 จะไม่มีสิทธิออกเสียง
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้แก่

วาระที่ 2.3

ชื่อ

จานวนหน่วย

สัดส่วนการลงทุนต่อหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของกองทุนฯ (ร้อยละ)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)

2,485,561,900

25.79

บริษัท เรียล มูฟ จากัด

405,821,017

4.21

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ เพื่อเพิ่มเติมข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามที่บริษัทจัดการเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติ การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการเข้าทาสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวในวาระก่อนหน้า
บริษัทจัดการจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดและ
ปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในโครงการจัดการกองทุนฯ ให้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 และเพื่อสะท้อนการแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการจัดการกองทุนฯ เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
ทั้งนี้ โปรดพิจารณาตารางสรุปเนื้อหาโครงการจัดการกองทุนฯ ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมรายละเอียดและข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 8
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อย่างไรก็ดี ร่างโครงการจัดการกองทุนฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อให้เป็นไปตาม และ/หรือ สอดคล้องกับเงื่อนไขสุดท้ายของการลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงการเพิ่มทุนและการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ และ/หรือ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ คาแนะนา หรือคาสั่งของสานักงาน ก.ล.ต.
อนึ่ง ร่างโครงการจัดการกองทุนฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 รวมทั้งการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ ให้เป็น
ปัจจุบัน ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ คาแนะนา หรือคาสั่งที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด จะเริ่มมีผลใช้บังคับ
ภายหลังจากกองทุนฯ ดาเนินการเพิ่มทุน และเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 รวมถึง
เข้าทาสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมแล้วเสร็จ
ด้วยรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณา
อนุมัติให้บริษัทจัดการสามารถดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ ตามที่เสนอทุกประการ
และให้มีอานาจดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)
ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคาหรือข้อความในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ ตามที่
เสนอข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร หรือตามคาแนะนาหรือคาสั่งของสานักงาน
ก.ล.ต. รวมถึงการเพิ่มทุนและการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ ตามความเป็นจริง รวมทั้งเป็นผู้มีอานาจใน
การลงนาม รั บ รอง จั ด เตรี ยม และส่ ง มอบเอกสารต่าง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องตามที่ จาเป็ น และด าเนิ น การติ ดต่อ หารือ
ประสานงาน จัดเตรียม หรือดาเนินการเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ หรือผ่อนผัน กับสานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว
(2)
ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การ
ดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ
(3)
แต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวตาม (1) ถึง (2)
ข้างต้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ
ความเห็นของบริษัทจัดการ:
ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ควรพิ จ ารณาอนุ มั ติ การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดโครงการจั ด การ
กองทุนฯ และปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ เพื่อสะท้อนการเข้าลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเพื่อให้โครงการจัดการกองทุนฯ เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์:
เนื่องจากเรื่องที่บริษัทจัดการเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาในวาระที่ 2.1 และ วาระที่ 2.2 มี
ผลกระทบต่อสัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ และการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบัน และมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นหากผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติ 2.1
และ วาระที่ 2.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ และ
ปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน เพื่อให้โครงการจัดการกองทุนฯ เป็นปัจจุบัน ครบถ้ว น
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด ตามที่บริษัทจัดการเสนอ
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การลงมติ:
วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2.4

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนฯ สาหรับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
วาระที่ 2.4.1

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
ตามที่บริษัทจัดการเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ในวาระก่อนหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการระดมเงินทุนเพื่อนามาลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ดังกล่าว บริษั ทจัดการจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน (Registered Capital) ของกองทุนฯ ในจานวนรวมไม่เกิน 10,500,000,000
บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 96,379,430,540 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจานวน
ไม่เกิน 106,879,430,540 บาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ในจานวนไม่เกิน 1,050,000,000 หน่วย
ทั้งนี้ การกาหนดจานวนหน่วยลงทุนใหม่และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จะได้รับการพิจารณาและกาหนดโดย
บริษัทจัดการก่อนการเสนอขาย โดยจะอ้างอิงจากราคาประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
ที่จัดทาโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินอิสระทั้งสองราย หลักการในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงที่มี
การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่ ผู้ลงทุนจะได้รับ ศักยภาพในเชิง
พาณิชย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม อัตราดอกเบี้ยทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เป็นต้น ในการนี้ โปรด
พิจารณารายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่เป็นการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
เอกสารแนบ 2 ซึ่งระบุข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเพิ่ม เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ การเสนอขายและการ
จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกองทุนฯ อันเกิดจากการเพิ่ม เงินทุนจดทะเบีย นของ
กองทุนฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศฯ ทน. 38/2562 และรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน
ในเอกสารแนบ 9
ด้วยรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณา
อนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนฯ ตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบอานาจให้บริษัทจัดการเป็นผู้มีอานาจในการ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)
พิ จ ารณา ก าหนด และ/หรื อ แก้ ไขเปลี่ ย นแปลง จ านวนเงิ น เพิ่ ม ทุ น รู ป แบบ เงื่ อ นไข
และ/หรือ วิธีการในการเพิ่มทุน จานวนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ราคาหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขาย รวมทั้งรายละเอียด
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และ/หรือ การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
(2)
เจรจา ตกลง จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ในเอกสาร และ/หรือ
สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน และ/หรือ การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม รวมถึง
การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และตัวแทนรับจองซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งดาเนินการเจรจา
และ/หรือ ติดต่อ หารือ ประสานงาน จัดเตรียม หรือดาเนินการเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ อนุญ าต อนุมัติ หรือ
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ผ่อนผัน กับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ
เพื่อการดังกล่าว
(3)
ด าเนิ น การอื่ น ใดอั น จ าเป็ น หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งทุ ก ประการ ตลอดจนก าหนดหรื อ แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อให้การเพิ่มทุนของกองทุนฯ สาเร็จลุล่วง
(4)

แต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวตาม (1) ถึง (3)

ข้างต้น
ความเห็นของบริษัทจัดการ:
ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนฯ เนื่องจาก การเพิ่มทุนนอกจากจะเป็น
การระดมทุนของกองทุนฯ เพื่อนามาลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 แล้ว ยังเป็นการช่วย
เพิ่มความแข็งแกร่งด้านสถานะทางการเงินของกองทุนฯ โดยกองทุนฯ จะมีส่วนทุนและสินทรัพย์สุทธิสูงขึ้น อีกทั้งการ
เพิ่มหน่วยลงทุนคาดว่าจะช่วยสนับสนุนสภาพคล่องของการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง รวมถึงเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนเดิมจะได้เพิ่มขนาดการลงทุนในกองทุนฯ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติม
ของกองทุนฯ
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์:
เนื่องจากเรื่องที่บริษัทจัดการเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ในวาระก่อนหน้า กับการเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของ
กองทุนฯ มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นหากผู้ถือหน่วยลงทุ นพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ในวาระก่อนหน้า ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนของกองทุนฯ เพื่อนามา
ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการระดมทุนตามที่บริษัทจัดการ
เสนอ ทั้งนี้การกาหนดจานวนหน่วยลงทุนใหม่และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จะได้รับการพิจารณาและกาหนด
โดยบริษัทจัดการก่อนการเสนอขายโดยจะอ้างอิงจากราคาประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่
4 ที่จัดทาโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินอิสระทั้งสองราย ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องรวมถึง
แต่ไม่จากัดเพียง สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ อัตราผลตอบแทนใน
ระดั บ ที่ เ หมาะสมที่ ผู้ ลงทุ น จะได้ รั บ ศั ก ยภาพในเชิ ง พาณิ ชย์ ข องทรั พ ย์ สิน ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ มเติม อั ต ราดอกเบี้ ย ทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ เป็นต้น
การลงมติ:
วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
วาระที่ 2.4.2

พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของกองทุนฯ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในวาระ
ก่อนหน้า บริษัทจัดการจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ใน
จานวนไม่เกิน 1,050,000,000 หน่วย โดยการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิ ทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record
Date) ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทาให้หรือ

20

อาจส่งผลเป็นการกระทาการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศโดยกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ
หรือจะเป็นผลให้ บริษัทจัดการต้องมีภาระหน้า ที่ในการดาเนิ นการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดาเนินการภายใต้
กฎหมายไทย (ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเรียกว่า “ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ”) ใน
การนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิอาจแสดงความจานงที่จะซื้อหน่วยลงทุนใหม่ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่า
สิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ในครั้งนี้ก็ได้
โดยภายหลังจากการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิในรอบแรกแล้ว
กองทุ น ฯ อาจจะจัดสรรหน่ วยลงทุ นใหม่ที่ เหลื อจากการจองซื้อโดยผู้ ถือหน่ วยลงทุ นเดิ มที่ มีสิทธิ ดังกล่ าว ให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิที่แสดงความจานงที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการ
ถือหน่วยลงทุน อย่างน้อยหนึ่งรอบหรือจนกว่าจะหมด ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้เป็นไปตามที่จะ
กาหนดในเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่และหนังสือชี้ชวน
หน่วยลงทุนใหม่ดังรายละเอียดตามวาระนี้หรือตามเอกสารแนบ 2 จะไม่ได้รับการจดทะเบียน
ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญัติ ห ลั ก ทรั พ ย์ ของประเทศสหรั ฐอเมริ กา ค.ศ. 1993 หรื อ กฎหมายของรั ฐ ใด ๆ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายของประเทศใด ๆ นอกเหนือจากประเทศไทย และจะไม่ได้รับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมที่มีสัญชาติสหรัฐอเมริกา หรือสัญชาติใด ๆ นอกจากสัญชาติไทย หากการเสนอขายหรือการขายทาให้หรือ
อาจส่งผลเป็นการกระทาการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของประเทศนั้น ๆ โดยกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ
หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการมีภาระหน้าที่ในการดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดาเนินการภายใต้กฎหมาย
ไทย
ในการนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่เป็นการ
ทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเอกสารแนบ 2
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อ
หน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) โดยจะแจ้งวันกาหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
ด้วยรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณา
อนุมัติการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ ตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบอานาจให้บริษัทจัดการ
เป็นผู้มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)
พิจารณา กาหนด และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุนใหม่ รวมทั้งการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง จานวนหน่วยลงทุนใหม่ จานวนครั้ง
ของการเสนอขาย จานวนรอบที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ ระยะเวลาการจองซื้อ
วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย วิธีการจองซื้อ วิธีการชาระค่าจองซื้อ อัตราส่วนการใช้สิทธิในการจองซื้อ สัดส่วนการ
เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
การจัดสรร หรือการปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนรายใด หากการจัดสรร
ดังกล่าวทาให้หรืออาจส่งผลเป็นการกระทาการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศโดยกองทุนฯ
หรือบริษั ทจัดการ หรือจะเป็นผลให้ บริษัทจัดการต้องมีภาระหน้าที่ในการดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้อง
ดาเนินการภายใต้กฎหมายไทย
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(2)
พิจารณากาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่
(Record Date) โดยแจ้งวันกาหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3)
เจรจา ตกลง จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ในเอกสารคาขออนุญาต
คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเอกสาร
และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ รวมทั้งดาเนินการเจรจา ติดต่อ และ/หรือ ยื่นคาขอ
อนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็นที่เกี่ยวข้องต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว และการนาหน่วยลงทุนใหม่เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
(4)
เจรจา ตกลง จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ในสัญญาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และตัวแทนรับจอง
ซื้อหลักทรัพย์
(5)
ด าเนิ น การอื่ น ใดอั น จ าเป็ น หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งทุ ก ประการ ตลอดจนก าหนดหรื อ แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อให้การออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ
สาเร็จลุล่วง
(6)

แต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวตาม (1) ถึง (5)

ข้างต้น
ความเห็นของบริษัทจัดการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติ การออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ ดังกล่าวข้างต้นเนื่องจาก
การเพิ่มหน่วยลงทุนจะเป็นเพิ่มความแข็งแกร่งด้านสถานะทางการเงินของกองทุนฯ โดยกองทุนฯ จะมีส่วนทุนและ
สินทรัพย์สุทธิสูงขึ้น อีกทั้งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนสภาพคล่องของการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองและเป็นการ
เพิ่มขนาดของทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ รวมถึงยังเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะได้เพิ่มขนาดการลงทุนใน
กองทุนฯ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนฯ
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ :
เนื่องจากเรื่องที่บริษัทจัดการเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาในวาระที่ 2.4.1เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นหากผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณา
อนุ มั ติ 2.4.1 ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ควรพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารออกและจั ด สรรหน่ ว ยลงทุ น ใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การเพิ่มทุนของกองทุนฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ตามที่บริษัทจัดการเสนอ
การลงมติ:
วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

22

วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น (แผนที่
สถานที่ประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 10) และกรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 11 และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะ
แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 12
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
โปรดส่ ง หนั ง สื อ มอบฉั น ทะ (พร้ อ มติ ด อากรแสตมป์ 20 บาท) มายั ง บริ ษั ท จั ด การ ก่ อ นถึ ง วั น ประชุ ม อย่ า งน้ อย
2 วันทาการ โดยส่งเอกสารถึง ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล มายัง บริษัทหลักทรัพย์
จั ด การกองทุ น ไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด ไทยพาณิ ช ย์ ปาร์ ค พลาซ่ า อาคาร 1 ชั้ น 7-8 เลขที่ 18 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือนามาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุมด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศกั ดิ์ ปลอดมีชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
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เอกสารแนบ 1

ตารางสรุปเนือ้ หาโครงการจัดการกองทุนฯ ที่เสนอขอแก้ ไขเพิ่มเติม
ตารางสรุ ปเนือ้ หาโครงการจัดการของกองทุนฯ ที่เสนอขอแก้ ไขเพิ่มเติม เพื่อสะท้ อนการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างการให้ เช่ าเสาของบริษัท เอเซีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชั่น
จากัด (“AWC”) ที่กองทุนฯ ได้ ลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์ จากรายได้ สุทธิท่ เี กิดจากการที่ AWC ให้ เช่ าเสาโทรคมนาคมที่ AWC เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ (“เสา
โทรคมนาคมของ AWC”) แก่ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด (“BFKT”)
โครงการจัดการกองทุนเดิม
1

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติม

แก้ ไขเพิ่มเติมคาจากัดความดังต่ อไปนีใ้ นหัวข้ อ “คาจากัดความ” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้
ทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมของ HSPA…..

ทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC HSPA…..

ใม่มี

สัญญาเช่ าช่ วงหนึ่งพืน้ ที่บนเสาโทรคมนาคมของ AWC……..สัญญาเช่าช่วงหนึ่งพื ้นที่ต่อเสา
โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และ เสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 (One Slot Basis) ซึง่ เข้ าทาระหว่าง TUC และ BFKT

สั ญ ญาเช่ า เสาโทรคมนาคมของ AWC……….สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่าง BFKT และ AWC ซึง่
AWC ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่าง BFKT และ AWC รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม ได้ ถูกแก้ ไขและแทนที่ ตามสัญญาแปลงหนี ้ใหม่ และแก้ ไขและแทนที่ ระหว่าง BFKT AWC และ
TUC รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม
สัญญาเช่ าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 1………..สัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ทาขึ ้นเพิ่มเติมสาหรับการเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ระหว่าง BFKT และ AWC ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม

สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ทาขึ ้นเพิ่มเติมสาหรับการเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ระหว่าง BFKT และ AWC ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ ถกู แก้ ไข
และแทนที่ตามสัญญาแปลงหนี ้ใหม่และแก้ ไขและแทนที่ ระหว่าง BFKT AWC และ TUC รวมทังที
้ ่
แก้ ไขเพิ่มเติม

สัญญาเช่ าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 …………สัญญาเช่าเสา สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ทาขึ ้นเพิ่มเติมสาหรับการเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
โทรคมนาคมของ AWC ที่ทาขึ ้นเพิ่มเติมสาหรับการเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ระหว่าง BFKT และ AWC ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึง่ ได้ ถกู แก้ ไข
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เอกสารแนบ 1
โครงการจัดการกองทุนเดิม

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติม

ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ระหว่าง BFKT และ AWC ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และแทนที่ตามสัญญาแปลงหนี ้ใหม่และแก้ ไขและแทนที่ ระหว่าง BFKT AWC และ TUC รวมทังที
้ ่
รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม
แก้ ไขเพิ่มเติม
หนั งสือข้ อตกลงเกี่ยวกับทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม HSPA….. หนั งสือข้ อตกลงเกี่ยวกับทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม HSPAของ BFKT และ
หนังสือข้ อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA ระหว่าง TUC AWC…….หนังสือข้ อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPAของ BFKT และ
TICC และ กองทุน ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
AWC ระหว่าง TUC TICC และ กองทุน ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เอกสารธุรกรรมสาหรั บการลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 2 และ ครั ง้ ที่ 3….(จ)หนังสือ เอกสารธุ รกรรมสาหรั บการลงทุ นเพิ่มเติม ครั ้งที่ 2 และ ครั ้งที่ 3….(จ) หนังสือข้ อตกลง
ข้ อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA
เกี่ยวกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPAของ BFKT และ AWC
2

แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 2.1.1 (ก) “เสาโทรคมนาคม” ในหัวข้ อ “2.1 “ภาพรวมของกองทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้
กองทุน เป็ นเจ้ า ของหรื อ มี สิท ธิ ใ นการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ สุท ธิ ที่ เ กิ ด จากกลุ่ม
ทรัพย์สนิ (portfolio) ประเภทเสาโทรคมนาคมจานวน 12,682 เสา ประกอบด้ วย เสาที่
กองทุนเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ จานวน 6,350 เสา (ได้ แก่ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคม
ของทรู และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2) และเสาที่กองทุนมี
สิทธิ ในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิจานวน 6,332 เสา (ได้ แก่ เสาโทรคมนาคม
ของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2) รวมทังกรรมสิ
้
ทธิ์ใน
ทรั พ ย์ สิ น โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จ านวนหนึ่ ง
ภายหลังจากวันครบกาหนดสัญญา HSPA
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กองทุนเป็ นเจ้ าของหรื อมีสทิ ธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากกลุม่ ทรัพย์สนิ (portfolio)
ประเภทเสาโทรคมนาคมจานวน 12,682 เสา ประกอบด้ วย เสาที่กองทุนเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
จานวน 6,350 เสา (ได้ แก่ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูและเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2) และเสาที่กองทุนมีสิทธิ ในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ จานวน 6,332 เสา
(ได้ แก่ เสาโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติมครั ง้ ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั ง้ ที่ 2) รวมทัง้ กรรมสิทธิ์ ใน
ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT จานวนหนึ่งภายหลังจากวันครบกาหนดสัญญา HSPA และเสา
โทรคมนาคมของ AWC จานวนหนึ่ง ภายหลังจากวันครบกาหนดภายหลังจากวันครบก าหนด
สัญญา HSPA สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 และสัญ ญาเช่ า เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ ล งทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2(
ตามลาดับ)

เอกสารแนบ 1
โครงการจัดการกองทุนเดิม
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โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติม

แก้ ไขเพิ่มเติมหัวข้ อและหมายเหตุในตารางสรุ ปทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมของกองทุน ในหัวข้ อ “2.1 “ภาพรวมของกองทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้
หัวข้ อ

หัวข้ อ

สิทธิในการรับรายได้ สทุ ธิ + สิทธิซื ้อก่อน (ทรัพย์สนิ ภายใต้ HSPA)

สิทธิในการรับรายได้ สทุ ธิ + สิทธิซื ้อก่อน (ทรัพย์สนิ ภายใต้ HSPAของ BFKT และ AWC)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

(1) ภายหลังจากที่กองทุนได้ รับกรรมสิทธิ์ ในทรั พย์ สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม

(1) ภายหลัง จากที่ กองทุน ได้ รั บ กรรมสิท ธิ์ ในทรั พย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคม HSPAของ

HSPA (ตามเงื่ อนไขของสัญญาที่เกี่ ยวข้ อง) ซึ่งปั จจุบน
ั อยู่ในระหว่างการขายรายได้ ที่

BFKT และ AWC (ตามเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้ อง) ซึง่ ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างการขายรายได้ ทเี่ กิด
จากการให้ เช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สนิ
ดังกล่าว โดยมีกาหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2576 ซึง่ คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องจะ
ดาเนินการเจรจาและตกลงจานวนทรัพย์สินที่จะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จานวนเงินสุทธิ ที่เกิดจาก
ทรั พย์ สินดังกล่าวจะต้ องไม่น้อยกว่าจานวนที่กองทุนได้ รับจาก BFKT และ AWC จากการขาย
รายได้ ที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่กองทุน ทังนี
้ ้ เงื่อนไขการเช่าดังกล่าวขึ ้นอยู่กบั
ความสาเร็ จในการลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
โปรดพิ จ ารณารายละเอี ยดเพิ่ มเติมในหัว ข้ อ 2.6.3(ข)(4) “หนัง สือ ข้ อ ตกลงร่ วมกัน (Letter of
Agreement) ที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ระหว่าง
TUC TICC และกองทุน ("หนัง สื อ ข้ อ ตกลงร่ ว มกัน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมของ BFKT และ AWC")”

เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินดังกล่าวจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลง
จะเช่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีกาหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน
2576 ซึ่งคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องจะดาเนินการเจรจาและตกลงจานวนทรัพย์สินที่จะเช่า
ต่อ ไป อย่า งไรก็ ดี จ านวนเงิ น สุท ธิ ที่ เกิ ดจากทรั พย์ สิน ดังกล่าวจะต้ อ งไม่น้อยกว่า
จ านวนที่ กองทุน ได้ รับ จาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ ที่ เกิ ดจากการให้ เช่า
ทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่กองทุน ทังนี
้ ้ เงื่อนไขการเช่าดังกล่าวขึ ้นอยู่กบั ความสาเร็ จใน
การลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
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โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติม

แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 2.2.1 (ก)(2)(2.1) “สิทธิในการรั บประโยชน์ จากรายได้ สุทธิท่ เี กิดจากการให้ เช่ าทรั พย์ สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC รวมทัง้
กรรมสิทธิ์ในทรั พย์ สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จานวนหนึ่ง ภายหลังจากวันครบกาหนดสัญญา HSPA สัญญาเช่ าเสาโทรคมนาคมของ
AWC สัญญาเช่ าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุ นเพิ่มเติมครั ้งที่ 1 และสัญญาเช่ าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุ นเพิ่มเติมครั ้งที่ 2 (ตามลาดับ )” ในหัวข้ อ 2 2.
“นโยบายการลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้
หัวข้ อ

หัวข้ อ

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สนิ โทรคมนาคมของ
BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC รวมทังกรรมสิ
้
ทธิ์ในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ
BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จ านวนหนึ่ง ภายหลัง จากวัน ครบก าหนด
สัญญา HSPA สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั ง้ ที่ 1 และสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 (ตามลาดับ)

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และ
เสาโทรคมนาคมของ AWC รวมทัง้ กรรมสิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย์ สิ น โทรคมนาคมของ BFKT และเสา
โทรคมนาคมของ AWC จานวนหนึ่ง ภายหลังจากวันครบกาหนดสัญญา HSPA สัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และสัญญา
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 (ตามลาดับ)

ย่ อหน้ าแรก

ย่ อหน้ าแรก

กองทุน ได้ เข้ าท าสัญญาโอนขายทรั พ ย์ สิน และสิทธิ รายได้ เบื อ้ งต้ นกับ BFKT และ
AWC ซึ่ง BFKT เป็ นผู้ใช้ ประโยชน์ และดูแลรั กษาทรั พย์ สินโทรคมนาคมของ BFKT
และใช้ ประโยชน์และดูแลรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ่ง AWC ให้ เช่าแก่ BFKT
ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ต่อไป โดย BFKT นาทรัพย์สนิ โทรคมนาคม
ของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ไปให้ เช่าแก่ กสท. โทรคมนาคม รวมทัง้
ดาเนินการดูแล จัดการ และบารุ งรักษาทรัพย์สินดังกล่าว ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเครื่ อง
และอุปกรณ์ HSPA และ กสท. โทรคมนาคม มีสทิ ธิแต่เพียงผู้เดียวบางประการในการ
ใช้ ทรั พย์ สินดังกล่าว ทัง้ นี ้ BFKT และ AWC โอนรายได้ สุทธิ ในอัตราที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ น โดยเป็ นอัตราหลังจากหักค่าใช้ จ่าย

กองทุนได้ เข้ าทาสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นกับ BFKT และ AWC ซึ่ง BFKT
เป็ นผู้ใช้ ประโยชน์และดูแลรักษาทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และใช้ ประโยชน์และดูแลรักษา
เสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ่ง AWC ให้ เช่าแก่ BFKT ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
ต่อไป โดย BFKT นาทรัพย์สนิ โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ไปให้ เช่าแก่
กสท. โทรคมนาคม รวมทังด
้ าเนินการดูแล จัดการ และบารุงรักษาทรัพย์สนิ ดังกล่าว ภายใต้ สญ
ั ญา
เช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA และ กสท. โทรคมนาคม มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวบางประการในการใช้
ทรัพย์สินดังกล่าว ทังนี
้ ้ BFKT และ AWC โอนรายได้ สทุ ธิ ในอัตราที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นกับ BFKT โดยเป็ นอัตราหลังจากหักค่าใช้ จ่ายโดยตรงที่เกี่ยวข้ อง
กับทรั พย์ สินนีแ้ ล้ ว (รวมถึง ค่าเช่าที่ดิน ภาษี โรงเรื อนและที่ดิน ค่าใช้ จ่ายสาหรั บสิทธิ ผ่านทาง

A38983450

I-4

เอกสารแนบ 1
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โดยตรงที่เกี่ ยวข้ องกับทรั พย์ สินนีแ้ ล้ ว (รวมถึง ค่าเช่าที่ดิน ภาษี โรงเรื อนและที่ดิน
ค่าใช้ จ่ายสาหรับสิทธิผ่านทาง ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการและบารุ งรักษา และค่า
ประกันภัย เป็ นต้ น) ที่เกิ ดขึน้ ตัง้ แต่และรวมถึงวันเริ่ มคานวณรายได้ จ นถึงวัน ครบ
กาหนดสัญญา HSPA จากการให้ เช่าดังกล่าว (รวมถึงเงิ นที่ได้ รับจากการใช้ สิ ท ธิ
เรี ยกร้ อง คาตัดสิน คาพิพากษา คดีความที่ตดั สินให้ แก่ BFKT และ AWC รวมทังการ
้
ดาเนินการหรื อสิทธิอื่นใดซึง่ BFKT และ AWC มีสทิ ธิได้ รับ ที่เกิดขึ ้นจาก หรื อเกี่ยวกับ
รายได้ หรื อสัญญาซึ่งก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าวที่เกิดจากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคม (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้ รับจากการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องที่เกิดขึ ้นจาก
หรื อเกี่ยวกับสัญญาซึง่ ก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าวของ BFKT หรื อ AWC ก่อนหน้ าวันเริ่ ม
คานวณรายได้ ไม่ว่า BFKT หรื อ AWC จะได้ ดาเนินการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องหรื อได้ รับ
ชาระตามสิทธิหรื อการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวก่อนหน้ าหรื อภายหลังวันเริ่ มคานวณ
รายได้ ก็ตาม)) ให้ แก่กองทุนตามข้ อกาหนด เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุในสัญญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นที่ทากับ BFKT และ AWC ทังนี
้ ้ กองทุนไม่มีสทิ ธิ
ในรายได้ ใดๆ ที่เกิดจากการให้ บริ การดาเนินงานและการบารุ งรักษาโดย BFKT ตาม
สัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA ในส่วนที่เกี่ ยวกับทรั พย์ สินโทรคมนาคมของ
BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC และกองทุนไม่มีสิทธิในรายได้ ใดๆ ที่เกิดจาก
การให้ เช่าทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Active อันรวมถึง Node B
ซึง่ ใช้ ในการให้ บริ การ 3G ของ กสท. โทรคมนาคม บนคลืน่ ความถี่ในย่านความถี่ 850
MHz ยกเว้ นอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การดาเนินงานระหว่างกองทุน BFKT AWC และ กสท. โทรคมนาคม ในหัวข้ อ 2.6.1
(ก) “สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ เบื ้องต้ น”
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ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการและบารุงรักษา และค่าประกันภัย เป็ นต้ น) ที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ และรวมถึง
วันเริ่ มคานวณรายได้ จนถึงวันครบกาหนดสัญญา HSPA จากการให้ เช่าดังกล่าว (รวมถึงเงินที่ได้ รับ
จากการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ อง คาตัดสิน คาพิพากษา คดีความที่ตดั สินให้ แก่ BFKT และ AWC รวมทัง้
การดาเนินการหรื อสิทธิ อื่นใดซึ่ง BFKT และ AWC มีสิทธิ ได้ รับ ที่เกิดขึ ้นจาก หรื อเกี่ยวกับรายได้
หรื อสัญญาซึ่งก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าวที่เกิดจากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม (โดยไม่
รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้ รับจากการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องที่เกิดขึ ้นจาก หรื อเกี่ยวกับสัญญาซึ่งก่อให้ เกิด
รายได้ ดงั กล่าวของ BFKT หรื อ AWC ก่อนหน้ าวันเริ่ มคานวณรายได้ ไม่ว่า BFKT หรื อ AWC จะได้
ดาเนินการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องหรื อได้ รับชาระตามสิทธิหรื อการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวก่อนหน้ าหรื อ
ภายหลังวันเริ่ มคานวณรายได้ ก็ตาม)) ให้ แก่กองทุนตามข้ อกาหนด เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุใน
สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นที่ทากับ BFKT และ AWC ทังนี
้ ้ กองทุนไม่มีสทิ ธิใน
รายได้ ใดๆ ที่เกิดจากการให้ บริ การดาเนินงานและการบารุ งรักษาโดย BFKT ตามสัญญาเช่าเครื่ อง
และอุปกรณ์ HSPA ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ
AWC และกองทุ น ไม่ มี สิ ท ธิ ใ นรายได้ ใดๆ ที่ เ กิ ด จากการให้ เช่ า ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมประเภท Active อันรวมถึง Node B ซึง่ ใช้ ในการให้ บริ การ 3G ของ กสท. โทรคมนาคม
บนคลื่ น ความถี่ ใ นย่ า นความถี่ 850 MHz ยกเว้ น อุป กรณ์ ร ะบบสื่ อ สัญ ญาณ โปรดพิ จ ารณา
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานระหว่ า งกองทุ น และ BFKT AWC และ กสท.
โทรคมนาคม ในหัวข้ อ 2.6.1(ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ ระหว่าง BFKT และ
กองทุนลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT”)” 2.6.1
(ก) “สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ เบื ้องต้ น”

เอกสารแนบ 1
โครงการจัดการกองทุนเดิม

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติม

ย่ อหน้ าที่สอง

ย่ อหน้ าที่สอง

ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นที่กองทุนได้ เข้ าทากับ BFKT นัน้
BFKT ให้ สิทธิแก่กองทุนในการซื ้อ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT จานวน
1,435 เสา และ ระบบ FOC ของ BFKT โดยมีราคาใช้ สิทธิจานวน 10 ล้ านบาท โดย
กองทุนสามารถใช้ สิทธิดงั กล่าวได้ เมื่อสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA สิ ้นสุดลง
(ซึ่งปั จจุบันกาหนดไว้ เป็ นวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แต่อาจมีการขยายกาหนด
ระยะเวลาได้ อีกอย่างน้ อยห้ าปี โดยการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะมีผลเมื่อสัญญา
เช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA ได้ รับการต่ออายุหรื อขยายระยะเวลาตามข้ อตกลงที่
กาหนด) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในการซื ้อ (call option) และ
ข้ อปฏิบตั ิของ BFKT เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในหัวข้ อ 2.6.1(ก)(1) “สัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ระหว่าง BFKT และกองทุนลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(“สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ BFKT”)” โดยกองทุนมีความประสงค์จะใช้
สิทธิในการซื ้อ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT และ ระบบ FOC ของ BFKT
ดังกล่าว เมื่อถึงเวลาที่สามารถใช้ สิทธิ ในการซือ้ ดังกล่าวได้ ซึ่งเมื่อมีการใช้ สิทธิ ซือ้
ดังกล่าวแล้ ว BFKT จะโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่กองทุน และข้ อตกลงในการโอน
รายได้ ที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ที่มีการโอนไปยังกองทุนแล้ ว
นันจะสิ
้
้นสุดลง โดยภายหลังจากที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ กองทุนจะเป็ นผู้รับผิดชอบใน
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินตามจริ งเองทัง้ หมด ทังนี
้ ้ สิทธิ ในการซื ้อ (call option)
ดังกล่าว ไม่ครอบคลุมถึงเสาโทรคมนาคมของ BFKT จานวน 50 เสา (ตามที่ได้ ระบุใน
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ เบื ้องต้ น ) ที่ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณที่ดินซึ่งไม่มีความ

ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ เบื ้องต้ นที่กองทุนได้ เข้ าทากับ BFKT นัน้ BFKT ให้
สิทธิแก่กองทุนในการซื ้อ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT จานวน 1,435 เสา และ ระบบ
FOC ของ BFKT โดยมีราคาใช้ สทิ ธิจานวน 10 ล้ านบาท โดยกองทุนสามารถใช้ สทิ ธิดงั กล่าวได้ เมื่อ
สัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA สิ ้นสุดลง (ซึ่งปั จจุบนั กาหนดไว้ เป็ นวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.
2568 แต่อาจมีการขยายกาหนดระยะเวลาได้ อีกอย่างน้ อยห้ าปี โดยการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะ
มีผลเมื่อสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA ได้ รับการต่ออายุหรื อขยายระยะเวลาตามข้ อตกลงที่
กาหนด) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในการซื ้อ (call option) และข้ อปฏิบตั ิของ
BFKT เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในหัวข้ อ 2.6.1(ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้
ระหว่าง BFKT และกองทุนลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ BFKT”)” โดยกองทุนมีความประสงค์จะใช้ สทิ ธิในการซื ้อ (call option) เสาโทรคมนาคมของ
BFKT และ ระบบ FOC ของ BFKT ดังกล่าว เมื่อถึงเวลาที่สามารถใช้ สิทธิในการซื ้อดังกล่าวได้ ซึ่ง
เมื่อมีการใช้ สิทธิซื ้อดังกล่าวแล้ ว BFKT จะโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่กองทุน และข้ อตกลงในการ
โอนรายได้ ที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ โทรคมนาคมของ BFKT ที่มีการโอนไปยังกองทุนแล้ วนันจะสิ
้
้นสุด
ลง โดยภายหลัง จากที่ มีก ารโอนกรรมสิท ธิ์ กองทุน จะเป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบในค่าใช้ จ่า ยที่ เ กี่ ยวกับ
ทรั พ ย์ สิน ตามจริ ง เองทัง้ หมด ทัง้ นี ้ สิท ธิ ใ นการซื อ้ (call option) ดัง กล่า ว ไม่ค รอบคลุม ถึ ง เสา
โทรคมนาคมของ BFKT จานวน 50 เสา (ตามที่ได้ ระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
เบื ้องต้ น) ที่ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณที่ดินซึ่งไม่มีความชัดเจนในเรื่ องของความเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์หรื ออาจ
ตกอยู่ภายใต้ ข้อจากัดเกี่ยวกับการใช้ พื ้นที่บางประการ และจะยังอยู่ภายใต้ ข้อตกลงเกี่ยวกับการ
โอนสิทธิรายได้ ระหว่างกองทุนกับ BFKT ต่อไปเป็ นระยะเวลา 10 ปี หลังจากวันครบกาหนดสัญญา
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ชัดเจนในเรื่ องของความเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์หรื ออาจตกอยู่ภายใต้ ข้อจากัดเกี่ยวกับ
การใช้ พืน้ ที่บางประการ และจะยังอยู่ภายใต้ ข้อตกลงเกี่ ยวกับการโอนสิทธิ รายได้
ระหว่างกองทุนกับ BFKT ต่อไปเป็ นระยะเวลา 10 ปี หลังจากวันครบกาหนดสัญญา
HSPA นอกจากนี ้ ตามข้ อกาหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ น
ที่กองทุนทากับ BFKT ยังกาหนดให้ ค่สู ญ
ั ญาสามารถตกลงซื ้อขายเสาโทรคมนาคม
ของ BFKT จานวน ดังกล่าว โดยอ้ างอิงราคาที่ได้ จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมิน
ค่าที่ค่สู ญ
ั ญาร่ วมกันแต่งตัง้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.6.1(ก)(1)
“สัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิน และสิท ธิ ร ายได้ ร ะหว่า ง BFKT และกองทุน ลงวัน ที่ 24
ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT”)” ทังนี
้ ้ การที่
กองทุนใช้ สิทธิในการซื ้อ (call option) ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ดังกล่าวใน
อนาคต หรื อการที่กองทุนตกลงซื ้อขายเสาโทรคมนาคมของ BFKT จานวน 50 เสาโดย
อ้ างอิงราคาที่ได้ จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าที่กองทุนและ BFKT ร่ วมกัน
แต่งตังดั
้ งกล่าว หรื อการที่กองทุนมีสิทธิได้ รับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากการ
ให้ เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ที่เหลืออยู่ ภายหลังวันครบกาหนดสัญญา
HSPA จะไม่ถือเป็ นการได้ มาเพิ่มเติมหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรั พย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานของกองทุน ดังนัน้ กองทุนจึงไม่ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และขันตอน
้
เกี่ ย วกับ การได้ ม าเพิ่ ม เติ ม หรื อ จ าหน่า ยไปซึ่ง ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐานรวมทัง้
หลักเกณฑ์และขันตอนเกี
้
่ยวกับการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อความเห็นชอบจาก
ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ การท าธุ ร กรรมระหว่า งกองทุน กับ บุค คลที่ เ กี่ ย วข้ องและการ
ประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอีกครัง้
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HSPA นอกจากนี ้ ตามข้ อกาหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นที่กองทุนทา
กับ BFKT ยังกาหนดให้ ค่สู ญ
ั ญาสามารถตกลงซื ้อขายเสาโทรคมนาคมของ BFKT จานวน 50 เสา
ดังกล่าว โดยอ้ างอิงราคาที่ได้ จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าที่ค่สู ญ
ั ญาร่ วมกันแต่งตัง้ โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.6.1(ก)(1) “สัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้
ระหว่าง BFKT และกองทุนลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ BFKT”)” อย่างไรก็ตาม ข้ อตกลงเกี่ยวกับ ทังนี
้ ้ การที่กองทุนใช้ สิทธิในการซื ้อ (call option)
ทรั พ ย์ สิ น โทรคมนาคมของ BFKT ดั ง กล่ า วในอนาคต หรื อ การที่ ก องทุ น ตกลงซื อ้ ขายเสา
โทรคมนาคมของ BFKT จานวน 50 เสาโดยอ้ างอิงราคาที่ได้ จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าที่
กองทุนและ BFKT ร่ วมกันแต่งตังดั
้ งกล่าว หรื อการที่กองทุนมีสิทธิได้ รับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่
เกิ ดจากการให้ เช่าทรั พย์ สินโทรคมนาคมของ BFKT ที่เหลืออยู่ ภายหลังวันครบกาหนดสัญญา
HSPA เป็ นส่วนหนึ่งของธุรกรรมที่ได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ดังนัน้ การที่กองทุนใช้ สิทธิใน
การซื ้อ (call option) หรื อเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 50 เสาหรื อเมื่อกองทุน
ได้ รับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมดังกล่าว จะไม่ถือเป็ นการ
ได้ มาเพิ่มเติมหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุน ดังนัน้ กองทุนจึงไม่
ต้ องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และขันตอนเกี
้
่ยวกับการได้ มาเพิ่มเติมหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานรวมทังหลั
้ กเกณฑ์และขันตอนเกี
้
่ยวกับการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อความ
เห็ น ชอบจากผู้ดูแ ลผลประโยชน์ การท าธุ ร กรรมระหว่างกองทุน กับ บุค คลที่ เกี่ ยวข้ องและการ
ประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอีกครัง้

เอกสารแนบ 1
โครงการจัดการกองทุนเดิม
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ย่ อหน้ าที่สาม

ย่ อหน้ าที่สาม

ในส่วนของเสาโทรคมนาคมของ AWC นัน้ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาของสัญญาเช่า (ถูกลบออกทังย่
้ อหน้ า)
เสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ่งปั จจุบนั กาหนดไว้ เป็ นวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แต่
อาจมี ก ารขยายก าหนดระยะเวลาได้ อี ก อย่า งน้ อ ยห้ า ปี (ซึ่ง การขยายระยะเวลา
ดัง กล่า วจะมี ผ ลเมื่ อ สัญ ญาเช่ า เครื่ อ งและอุป กรณ์ ได้ รั บ การต่ อ อายุห รื อ ขยาย
ระยะเวลาตามข้ อตกลงที่ ก าหนด) AWC จะมี ห น้ าที่ ต้ องโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นเสา
โทรคมนาคมของ AWC ให้ แก่กองทุนตามข้ อกาหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิ ท ธิ ร ายได้ เ บื อ้ งต้ น กับ AWC จ านวนอย่ า งน้ อ ย 3,968 เสา ซึ่ ง ภายหลัง จากนัน้
ข้ อตกลงเกี่ยวกับการโอนสิทธิรายได้ ที่เกี่ยวเนื่องกับเสาโทรคมนาคมของ AWC จะสิ ้น
ผลลง ทังนี
้ ้ เสาโทรคมนาคมของ AWC จานวน 392 เสา ตามที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นที่ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณที่ดินซึ่งไม่มีความชัดเจนในเรื่ อง
ของความเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ หรื ออาจตกอยู่ภายใต้ ข้อจากัดเกี่ยวกับการใช้ พื ้นที่
บางประการจะไม่ถกู โอนมาให้ แก่กองทุนภายหลังจากที่กาหนดระยะเวลาของสัญญา
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สิ ้นสุดลงและจะยังอยูภ่ ายใต้ ข้อตกลงเกี่ยวกับการขาย
สิทธิ รายได้ ระหว่างกองทุนกับ AWC เป็ นระยะเวลา 10 ปี หลังจากวันครบกาหนด
สัญญา HSPA นอกจากนี ้ ตามข้ อกาหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
เบื ้องต้ นที่กองทุนได้ เข้ าทากับ AWC ยังกาหนดให้ ค่สู ญ
ั ญาสามารถตกลงซื ้อขายเสา
โทรคมนาคมของ AWC จานวนดังกล่าว โดยอ้ างอิงราคาที่ได้ จากการประเมินค่าโดยผู้
ประเมินค่าที่คู่สญ
ั ญาร่ วมกันแต่งตัง้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ
2.6.1(ก)(2) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิร ายได้ ระหว่าง AWC และกองทุนลง
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC”)” ทังนี
้ ้
กองทุนไม่สามารถรับรองได้ ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดังกล่าวให้ แก่กองทุน
อย่า งแน่น อน เนื่ อ งจากหน้ า ที่ ใ นการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC จะเกิ ด ขึน้ ก็
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ต่อเมื่อเงื่อนไขตามสัญญาดังกล่าวได้ สาเร็ จแล้ ว ซึ่งยังไม่แน่นอนว่าเงื่อนไขดังกล่าว
นันจะส
้
าเร็ จหรื อไม่ ทังนี
้ ้ การโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC อย่างน้ อย 3,968 เสา
ให้ แก่กองทุนในอนาคต หรื อการที่กองทุนมีสิทธิได้ รับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ ที่เกิด
จากการให้ เช่าทรัพย์สนิ โทรคมนาคมของ AWC ที่เหลืออยู่ หลังครบกาหนดระยะเวลา
ของสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA แล้ ว ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ เบือ้ งต้ นที่ทากับ AWC หรื อการที่กองทุนตกลงซือ้ ขายเสาโทรคมนาคมของ
AWC จานวน 392 เสาโดยอ้ างอิงราคาที่ได้ จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าที่
กองทุนและ AWC ร่ วมกันแต่งตังดั
้ งกล่าวจะไม่ถือเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินของกองทุน ดังนัน้ กองทุนจึงไม่ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และขันตอน
้
เกี่ ย วกับ การได้ ม าเพิ่ ม เติ ม หรื อ จ าหน่า ยไปซึ่ง ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐานรวมทัง้
หลักเกณฑ์และขันตอนเกี
้
่ยวกับการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อความเห็นชอบจาก
ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ การท าธุ ร กรรมระหว่า งกองทุน กับ บุค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งและการ
ประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอีกครัง้
ย่ อหน้ าที่ 6

ย่ อหน้ าที่ 6

ทังนี
้ ้ ทรัพย์สนิ ที่กองทุนลงทุนภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ น
ไม่รวมถึงส่วนปรับปรุ งของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ นที่อาจมี
การดาเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินดังกล่าวไม่ว่าโดย BFKT ในส่วนของ
ทรั พย์ สินโทรคมนาคมของ BFKT หรื อโดย AWC ในส่วนของเสาโทรคมนาคมของ
AWC ยกตัวอย่างเช่น การปรับปรุ งอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ ทังนี
้ ้ ตามสัญญาโอน
ขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ เบื ้องต้ น นิติบคุ คลผู้โอนได้ ให้ สทิ ธิแก่กองทุนในการได้ รับ
คาเสนอก่อน (right to receive a first offer) เพื่อซื ้อทรัพย์สินเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงส่วน
ปรั บปรุ งดังกล่าว และ/หรื อรายได้ ที่จะเกิ ดจากส่วนปรั บปรุ งเพิ่มเติมของทรั พย์สิน

ทังนี
้ ้ ทรัพย์สนิ ที่กองทุนลงทุนภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ น กับ BFKT ไม่
รวมถึงส่วนปรับปรุ งของทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
เบื ้องต้ นที่อาจมีการดาเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินดังกล่าวไม่ว่าโดย BFKT ในส่วนของ
ทรัพย์สนิ โทรคมนาคมของ BFKT หรื อโดย AWC ในส่วนของเสาโทรคมนาคมของ AWC ยกตัวอย่าง
เช่น การปรับปรุ งอุปกรณ์ ระบบสื่อสัญญาณ ทังนี
้ ้ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้
เบื ้องต้ นกับ BFKT นิติบคุ คลผู้โอนนัน้ BFKT ได้ ให้ สทิ ธิแก่กองทุนในการได้ รับคาเสนอก่อน (right to
receive a first offer) เพื่อซื ้อทรัพย์สนิ เพิ่มเติม ซึง่ รวมถึงส่วนปรับปรุงดังกล่าว และ/หรื อรายได้ ที่จะ
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โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ นนัน้ ในกรณีที่กลุม่ ทรูพิจารณาจะขายทรัพย์สิน
หรื อรายได้ ที่จะเกิ ดจากทรัพย์ สินเพิ่มเติมดังกล่าวนัน้ ให้ แก่บุคคลภายนอกกลุ่มทรู
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้ อ 2.2.3 “การลงทุนในทรั พย์ สิน หลัก ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ” นอกจากนี ้ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ เบื ้องต้ น กองทุนได้ ให้ สิทธิ แก่นิติบุคคลผู้โอนในการทาคาเสนอก่อน (right of
first offer) เพื่ อ ซื อ้ ทรั พ ย์ สิน อื่ น ใดที่ ก องทุน ซือ้ จากกลุ่ม ทรู ห ากกองทุน จะขายหรื อ
จาหน่ายโดยประการอื่นใดซึง่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว

เกิดจากส่วนปรับปรุงเพิ่มเติมของทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
เบื ้องต้ นนัน้ ในกรณีที่กลุ่มทรู พิจารณาจะขายทรัพย์สินหรื อรายได้ ที่จะเกิดจากทรัพย์สินเพิ่มเติม
ดังกล่าวนันให้
้ แก่บคุ คลภายนอกกลุม่ ทรู โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้ อ 2.2.3 “การ
ลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก - ทรัพย์สนิ ที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม” นอกจากนี ้ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ
และสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นกับ BFKT กองทุนได้ ให้ สทิ ธิแก่ BFKTนิติบคุ คลผู้โอนในการทาคาเสนอก่อน
(right of first offer) เพื่อซื ้อทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนซื ้อจากกลุม่ ทรู หากกองทุนจะขายหรื อจาหน่าย
โดยประการอื่นใดซึง่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว

ย่ อหน้ าที่ 7

ย่ อหน้ าที่ 7

นอกจากนี ้ BFKT ยังคงเป็ นผู้ดาเนินงานและบารุ งรักษาทรัพย์ สินโทรคมนาคมของ
BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA
และ สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามลาดับต่อไป ซึ่งบริ ษัทจัดการเชื่อว่า
ทาให้ มีการดาเนินงานและการบารุ งรักษาทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม
เบื ้องต้ นที่เหมาะสม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาเนินงานและ
การบารุงรักษาทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ นใน

นอกจากนี ้ BFKT ยังคงเป็ นผู้ดาเนินงานและบารุ งรักษาทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสา
โทรคมนาคมของ AWC ภายใต้ สัญ ญาเช่ า เครื่ อ งและอุ ป กรณ์ HSPA และ สัญ ญาเช่ า เสา
โทรคมนาคมของ AWC ตามลาดับต่อไป ซึ่งบริ ษัทจัดการเชื่อว่าทาให้ มีการดาเนินงานและการ
บารุ งรักษาทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ น ในส่วนของ BFKT ที่เหมาะสม โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาเนินงานและการบารุงรักษาทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมเบื ้องต้ นใน หัวข้ อ 2.3.2 (ข)(15) “การดาเนินงานและบารุ งรักษา” หัวข้ อ 2.3.2 (ค)
(11) “การดาเนินงานและการบารุ งรั กษา” หัวข้ อ 2.6.1(ข) “สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หาร
จัดการหลักเดิม” และหัวข้ อ 2.6.1(ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ระหว่าง BFKT
และกองทุนลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ BFKT”)”
2.6.1 (ก) “สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ เบื ้องต้ น”
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เพิ่มเติมข้ อ 2.2.1 (ก)(2)(2.2) “สิทธิในการรั บประโยชน์ จากรายได้ สุทธิท่ ีเกิดจากการให้ เช่ าเสาโทรคมนาคมของ AWC รวมทัง้ กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ AWC
จานวนหนึ่ง ภายหลังจากวันครบกาหนดสัญญาเช่ าเสาโทรคมนาคมของ AWC” ในหัวข้ อ 2 2. “นโยบายการลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้
(2.2) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC รวมทัง้
กรรมสิทธิ์ ในเสาโทรคมนาคมของ AWC จานวนหนึ่ง ภายหลังจากวันครบกาหนดสัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC

ไม่มี

กองทุนได้ เข้ าทาสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นกับ AWC โดยมี
TUC เป็ นผู้ใช้ ประโยชน์และดูแลรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ่ง AWC ให้ เช่าแก่ TUC ตาม
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC โดยเป็ นการเช่าเสาโทรคมนาคมทังเสา
้
(Whole Tower
Basis) โดย TUC ให้ BFKT เช่ า ช่ ว งหนึ่งพื น้ ที่ ต่อ เสาโทรคมนาคมของ AWC (One Slot Basis)
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วงหนึ่งพืน้ ที่บนเสาโทรคมนาคมของ AWC (ทัง้ นี ้ BFKT ยังตกลงรั บผิดต่อ
AWC โดยตรงในฐานะลูกหนี ้ร่ วมกับ TUC สาหรับค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สาหรับหนึ่ง
พื ้นที่ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC (One Slot Basis) ที่ BFKT เช่าช่วงต่อจาก TUC) โดย BFKT
ได้ นาหนึ่งพื ้นที่ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC (One Slot Basis) ตามที่เช่าช่วงจาก TUC ดังกล่าว
ไปให้ เช่ า แก่ กสท. โทรคมนาคม ภายใต้ สัญ ญาเช่ า เครื่ อ งและอุป กรณ์ HSPA และ กสท.
โทรคมนาคม มีสิทธิในการใช้ ทรัพย์สินดังกล่าว ทังนี
้ ้ AWC โอนรายได้ สทุ ธิในอัตราที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ โดยเป็ นอัตราหลังจากหักค่าใช้ จ่ายโดยตรงที่เกี่ยวข้ องกับ
ทรั พ ย์ สิ น นี แ้ ล้ ว (รวมถึ ง ค่ า เช่ า ที่ ดิ น ภาษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ สิ ท ธิ ผ่า นทาง
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการและบารุ งรั กษา และค่าประกันภัย เป็ นต้ น) ที่เกิ ดขึน้ ตัง้ แต่และ
รวมถึงวันเริ่ มคานวณรายได้ จนถึงวันครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC จากการให้
เช่าดังกล่าว (รวมถึงเงินที่ได้ รับจากการใช้ สิทธิเรี ยกร้ อง คาตัดสิน คาพิพากษา คดีความที่ตดั สิน
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ให้ แก่ AWC รวมทังการด
้
าเนินการหรื อสิทธิอื่นใดซึง่ AWC มีสิทธิได้ รับ ที่เกิดขึ ้นจาก หรื อเกี่ยวกับ
รายได้ หรื อสัญญาซึง่ ก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าวที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและ
เงินที่ได้ รับจากการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องที่เกิดขึ ้นจาก หรื อเกี่ยวกับสัญญาซึ่งก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าว
ของ AWC ก่อนหน้ าวันเริ่ มคานวณรายได้ ไม่ว่า AWC จะได้ ดาเนินการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องหรื อได้ รับ
ชาระตามสิทธิหรื อการใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องดังกล่าวก่อนหน้ าหรื อภายหลังวันเริ่ มคานวณรายได้ ก็ตาม))
ให้ แก่กองทุนตามข้ อกาหนด เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ที่
ทากับ AWC โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาเนินงานระหว่างกองทุน และ AWC
ในหัวข้ อ 2.6.1(ก)(2) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ระหว่าง AWC และกองทุนลงวันที่
24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC”)”
ทังนี
้ ้ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ่ง
ปั จจุบนั กาหนดไว้ เป็ นวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 (แต่อาจมีการขยายกาหนดระยะเวลาได้ อีกอย่าง
น้ อยห้ าปี ซึง่ การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะมีผลเมือ่ สัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA ได้ รับการ
ต่ออายุหรื อขยายระยะเวลาตามข้ อตกลงที่กาหนด) AWC จะมีหน้ าที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ ในเสา
โทรคมนาคมของ AWC ให้ แก่กองทุนตามข้ อกาหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้
เบื ้องต้ นกับ AWC จานวนอย่างน้ อย 3,968 เสา ซึ่งภายหลังจากนัน้ ข้ อตกลงเกี่ยวกับการโอนสิทธิ
รายได้ ที่เกี่ยวเนื่องกับเสาโทรคมนาคมของ AWC จะสิ ้นผลลง ทัง้ นี ้ เสาโทรคมนาคมของ AWC
จานวน 392 เสา ตามที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นกับ AWC ที่ตงั ้
อยู่บริ เวณที่ดินซึ่งไม่มีความชัดเจนในเรื่ องของความเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ หรื ออาจตกอยู่ภายใต้
ข้ อ จ ากัดเกี่ ยวกับการใช้ พื น้ ที่บ างประการจะไม่ถูกโอนมาให้ แ ก่กองทุน ภายหลังจากที่กาหนด
ระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สิ ้นสุดลงและจะยังอยูภ่ ายใต้ ข้อตกลงเกี่ยวกับ
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การขายสิทธิรายได้ ระหว่างกองทุนกับ AWC เป็ นระยะเวลา 10 ปี หลังจากวันครบกาหนดสัญญา
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC นอกจากนี ้ ตามข้ อกาหนดในสัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ
รายได้ เ บื อ้ งต้ น ที่ ก องทุน ได้ เ ข้ า ท ากับ AWC ยัง ก าหนดให้ คู่สัญ ญาสามารถตกลงซื อ้ ขายเสา
โทรคมนาคมของ AWC จานวน 392 เสาดังกล่าว โดยอ้ างอิงราคาที่ได้ จากการประเมินค่าโดยผู้
ประเมินค่าที่คู่สญ
ั ญาร่ วมกันแต่งตัง้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.6.1(ก)(2)
“สัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้ ระหว่าง AWC และกองทุนลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.
2556 (“สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC”)”
ทังนี
้ ้ กองทุนไม่สามารถรับรองได้ วา่ AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดังกล่าวให้ แก่
กองทุนอย่างแน่นอน เนื่องจากหน้ าที่ในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC จะเกิ ดขึน้ ก็ ต่อเมื่อ
เงื่อนไขตามสัญญาดังกล่าวได้ สาเร็ จแล้ ว ซึ่งยังไม่แน่นอนว่าเงื่อนไขดังกล่าวนันจะส
้
าเร็ จหรื อไม่
อย่างไรก็ตาม ข้ อตกลงเกี่ยวกับการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC อย่างน้ อย 3,968 เสา ให้ แก่
กองทุนในอนาคต หรื อการที่กองทุนมีสิทธิ ได้ รับประโยชน์ จากรายได้ สุ ท ธิ ที่เกิ ดจากการให้ เ ช่ า
ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ AWC ที่เหลืออยู่ หลังครบกาหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเครื่ องและ
อุปกรณ์ HSPA แล้ ว ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นที่ทากับ AWC หรื อการที่
กองทุนตกลงซือ้ ขายเสาโทรคมนาคมของ AWC จานวน 392 เสาโดยอ้ างอิงราคาที่ ได้ จากการ
ประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าที่กองทุนและ AWC ร่ วมกันแต่งตังดั
้ งกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของธุรกรรมที่
ได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ดังนัน้ เมื่อมีการโอนเสาโทรคมนาคมดังกล่าวหรื อเมื่อกองทุน
ได้ รับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมดังกล่าวจะไม่ถือเป็ นการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของกองทุนอีก ดังนัน้ กองทุนจึงไม่ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์
และขัน้ ตอนเกี่ ย วกับ การได้ ม าเพิ่ ม เติ ม หรื อ จ าหน่า ยไปซึ่ง ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐานรวมทัง้
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หลัก เกณฑ์ แ ละขัน้ ตอนเกี่ ย วกับการขอมติจ ากผู้ถือ หน่วยลงทุนหรื อความเห็ น ชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ การทาธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ ยวข้ องและการประเมินค่าทรั พย์ สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอีกครัง้
ทังนี
้ ้ ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้
เบื อ้ งต้ นที่ ท ากั บ AWC ไม่ ร วมถึ ง ส่ ว นปรั บ ปรุ ง ของเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ อ าจมี ก าร
ดาเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินดังกล่าวโดย AWC ยกตัวอย่างเช่น การปรับปรุ งอุปกรณ์
ระบบสื่อสัญญาณ ทังนี
้ ้ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นกับ AWC นัน้ AWC
ได้ ใ ห้ สิท ธิ แ ก่ ก องทุน ในการได้ รั บ ค าเสนอก่ อ น (right to receive a first offer) เพื่ อ ซื อ้ ทรั พ ย์ สิ น
เพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงส่วนปรับปรุ งดังกล่าว และ/หรื อรายได้ ที่จะเกิดจากส่วนปรับปรุ งเพิ่มเติมของ
ทรัพย์สินนัน้ ในกรณีที่กลุ่มทรู พิจารณาจะขายทรัพย์สินหรื อรายได้ ที่จะเกิดจากทรัพย์สินเพิ่มเติม
ดังกล่าวนันให้
้ แก่บคุ คลภายนอกกลุม่ ทรู โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้ อ 2.2.3 “การ
ลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก - ทรัพย์สนิ ที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม” นอกจากนี ้ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ
และสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นกับ AWC กองทุนได้ ให้ สิทธิแก่ AWC ในการทาคาเสนอก่อน (right of first
offer) เพื่อซื ้อทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนซื ้อจากกลุ่มทรู หากกองทุนจะขายหรื อจาหน่ายโดยประการ
อื่นใดซึง่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในด้ านการดาเนินงานและบารุงรักษาทรัพย์สิน TUC เป็ นผู้รับผิดชอบต่อ AWC
ในการด าเนิ น งานและบ ารุ ง รั ก ษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ทัง้ เสาภายใต้ สัญ ญาเช่ า เสา
โทรคมนาคมของ AWC โดย BFKT (ซึ่งเช่าช่วงหนึ่งพื ้นที่ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC (One Slot
Basis) จาก TUC) มีหน้ าที่ต่อ TUC ในการดาเนินงานและบารุงรักษาในส่วนพื ้นที่ที่ BFKT เช่าช่วง
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จาก TUC ดังกล่าว ซึ่งบริ ษัทจัดการเชื่ อว่าทาให้ มีการดาเนิ นงานและการบารุ งรั กษาทรั พย์ สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ นในส่วนของ AWC ที่เหมาะสม โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาเนินงานและการบารุงรักษาทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ น
ในส่วนของ AWC ใน หัวข้ อ 2.3.2 (ข)(15) “การดาเนินงานและบารุ งรักษา” และหัวข้ อ 2.6.1(ก)(2)
“สัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้ ระหว่าง AWC และกองทุนลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.
2556 (“สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC”)”

6

แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 2.2.1 (ก)(2)(2.3) “สิทธิ ในการรั บประโยชน์ จากรายได้ สุทธิ ท่ ีเกิดจากการให้ เช่ าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุ นเพิ่มเติม ครั ้งที่ 1” ในหัวข้ อ 2 2.
“นโยบายการลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้
หัวข้ อ

หัวข้ อ

สิทธิ ในการรั บประโยชน์ จากรายได้ สุทธิ ที่เกิ ดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมของ สิทธิ ในการรับประโยชน์จากรายได้ สุทธิ ที่เกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 รวมทังกรรมสิ
้
ทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ภายหลัง
จากวันครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ครัง้ ที่ 1
ย่ อหน้ าที่สอง

ย่ อหน้ าที่สอง

.....โดยขณะนี ้ AWC ได้ ให้ BFKT เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 1 ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 โดยที่ BFKT ได้ นา
เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 ดั ง กล่ า วออกให้ กสท.
โทรคมนาคม เช่ า ช่ ว งและด าเนิ น งานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อง ตามสัญ ญาเช่ า เสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 นัน้ BFKT มีหน้ าที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน
และการบารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ทังนี
้ ้ AWC ได้

......โดยขณะนี ้ AWC ได้ ให้ BFKT TUC เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 โดยเป็ นการเช่าเสาโทรคมนาคมทัง้
เสา (Whole Tower Basis) โดย TUC ให้ BFKT เช่าช่วงหนึ่งพื ้นที่ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 (One Slot Basis) ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วงหนึ่งพื ้นที่บนเสาโทรคมนาคมของ
AWC (ทังนี
้ ้ BFKT ยังตกลงรับผิดต่อ AWC โดยตรงในฐานะลูกหนี ้ร่ วมกับ TUC สาหรับค่าเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 สาหรับหนึ่งพื ้นที่ตอ่ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
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โอนรายได้ อนั เกิดจากการให้ BFKT เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 1 หลังหักค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานและบารุ งรักษา ค่าเช่าพื ้นที่ ค่าประกันภัย
และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการดาเนินงานที่เกี่ยวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ให้ แก่กองทุนตามข้ อกาหนดและเงื่ อนไขที่ระบุในสัญญาโอน
ขายทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ร ายได้ AWC ที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาเนินการระหว่างกองทุน AWC BFKT และ กสท.
โทรคมนาคม ในหัวข้ อ 2.6.2(ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1”

ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 (One Slot Basis) ที่ BFKT เช่าช่วงต่อจาก TUC) โดยที่ BFKT ได้ นาหนึ่ง
พื ้นที่ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 (One Slot Basis) ตามที่เช่าช่วงจาก
TUC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ดังกล่าวออกให้ กสท. โทรคมนาคม เช่า
ช่วงและดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
นัน้ BFKT มีหน้ าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานและการบารุ งรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ทังนี
้ ้ AWC ได้ โอนรายได้ อนั เกิดจากการให้ BFKT TUC เช่าเสาโทรคมนาคมของ
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 หลังหักค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานและบารุ งรักษา ค่าเช่าพื ้นที่ ค่า
ประกันภัย และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการดาเนินงานที่เกี่ยวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ให้ แก่กองทุนตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์ สิน
และสิทธิ รายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ดาเนินการระหว่างกองทุน และ AWC BFKT และ กสท. โทรคมนาคม ในหัวข้ อ 2.6.2(ก)(1) “สัญญา
โอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1”

ย่ อหน้ าที่สาม

ย่ อหน้ าที่สาม

เมื่อครบกาหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
แล้ ว AWC มีหน้ าที่โอนกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่
1 จานวน 338 เสา ให้ แก่กองทุนตามข้ อกาหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ซึ่งภายหลังจากนัน้ ข้ อตกลงเกี่ยวกับการโอน
สิ ท ธิ ร ายได้ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ ล งทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1
ดังกล่าวนัน้ จะสิ ้นผลลง และกองทุนจะเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ในเสาโทรคมนาคม
ดังกล่าว ทังนี
้ ้ กองทุนไม่สามารถรับรองได้ ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดังกล่าว
ให้ แก่กองทุนอย่างแน่นอน เนื่องจากหน้ าที่ในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่

เมื่อครบกาหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 1แล้ ว ซึ่ง
ปั จจุบนั กาหนดไว้ เป็ นวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 (แต่อาจมีการขยายกาหนดระยะเวลาได้ อีกอย่าง
น้ อยห้ าปี ซึง่ การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะมีผลเมือ่ สัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA ได้ รับการ
ต่ออายุหรื อขยายระยะเวลาตามข้ อตกลงที่กาหนด) AWC มีหน้ าที่โอนกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 จานวน 338 เสา ให้ แก่กองทุนตามข้ อกาหนดในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ซึ่งภายหลังจากนัน้ ข้ อตกลงเกี่ยวกับการ
โอนสิทธิรายได้ ที่เกี่ยวเนื่องกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ดังกล่าวนันจะ
้
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ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 จะเกิดขึ ้นก็ตอ่ เมื่อเงื่อนไขตามสัญญาดังกล่าวได้ สาเร็ จแล้ ว ซึง่
ยัง ไม่แ น่น อนว่า เงื่ อ นไขดัง กล่า วนัน้ จะสาเร็ จ หรื อ ไม่ โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ด
เพิ่มเติมเกี่ ยวกับหน้ าที่ ของ AWC ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิ รายได้
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ในหัวข้ อ 2.6.2(ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1

สิ ้นผลลง และกองทุนจะเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมดังกล่าว ทังนี
้ ้ กองทุนไม่สามารถ
รับรองได้ ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดังกล่าวให้ แก่กองทุนอย่างแน่นอน เนื่องจากหน้ าที่ใน
การโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 จะเกิดขึ ้นก็ต่อเมื่อเงื่อนไขตามสัญญา
ดัง กล่า วได้ สาเร็ จแล้ ว ซึ่ง ยัง ไม่แ น่น อนว่าเงื่ อ นไขดังกล่าวนัน้ จะสาเร็ จ หรื อ ไม่ โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้ าที่ ของ AWC ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 1 ในหัวข้ อ 2.6.2(ก)(1) “สัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1” อย่างไรก็ตาม ข้ อตกลงเกี่ยวกับการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 เป็ นส่วนหนึง่ ของธุรกรรมที่ได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ดังนัน้ เมื่อมี
การโอนเสาโทรคมนาคมดังกล่าวจะไม่ถือเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินของกองทุนอีก
ดังนัน้ กองทุนจึงไม่ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนเกี่ ยวกับการได้ มาเพิ่มเติม หรื อ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานรวมทังหลั
้ กเกณฑ์และขันตอนเกี
้
่ยวกับการขอมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรื อความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ การทาธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่
เกี่ยวข้ องและการประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอีกครัง้

ไม่มี

เพิ่มเติมย่ อหน้ าที่ส่ แี ละห้ า
ทังนี
้ ้ ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 1 ไม่รวมถึงส่วนปรั บปรุ งของเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 ที่ อ าจมี ก ารด าเนิ น การเพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพของทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่า วโดย AWC
ยกตัวอย่างเช่น การปรับปรุ งอุปกรณ์ ระบบสื่อสัญญาณ ทังนี
้ ้ สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 นัน้ AWC ได้ ให้ สิทธิ แก่กองทุนในการได้ รับคาเสนอก่อน
(right to receive a first offer) เพื่อซื ้อทรัพย์สินเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงส่วนปรับปรุ งดังกล่าว และ/หรื อ
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รายได้ ที่ จ ะเกิ ด จากส่ว นปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม ของทรั พ ย์ สิ น นัน้ ในกรณี ที่ ก ลุ่ม ทรู พิ จ ารณาจะขาย
ทรัพย์สินหรื อรายได้ ที่จะเกิดจากทรัพย์สินเพิ่มเติมดังกล่าวนันให้
้ แก่บคุ คลภายนอกกลุ่มทรู โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้ อ 2.2.3 “การลงทุนในทรั พย์ สินหลัก - ทรั พย์ สินที่กองทุน
ลงทุนเพิ่มเติม” นอกจากนี ้ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 1 กองทุนได้ ให้ สิทธิแก่ AWC ในการทาคาเสนอก่อน (right of first offer) เพื่อซื ้อทรัพย์สนิ อื่น
ใดที่กองทุนซื ้อจากกลุม่ ทรูหากกองทุนจะขายหรื อจาหน่ายโดยประการอื่นใดซึง่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในด้ านการดาเนินงานและบารุงรักษาทรัพย์สิน TUC เป็ นผู้รับผิดชอบต่อ AWC
ในการดาเนินงานและบารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ทังเสาภายใต้
้
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 1 โดย BFKT (ซึ่งเช่าช่วงหนึ่งพื ้นที่ต่อเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 (One Slot Basis) จาก TUC) มีหน้ าที่ตอ่ TUC ใน
การดาเนินงานและบารุงรักษาในส่วนพื ้นที่ที่ BFKT เช่าช่วงจาก TUC ดังกล่าว ซึง่ บริ ษัทจัดการเชื่อ
ว่าทาให้ มีการดาเนินงานและการบารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ที่
เหมาะสม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ ยวกับการดาเนินงานและการบารุ ง รั กษาเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 1 ในหัวข้ อ 2.3.2 (ข)(15) “การดาเนินงานและ
บ ารุ ง รั กษา” และหัว ข้ อ 2.6.2 (ก)(1) “สัญ ญาโอนขายทรั พย์ สิน และสิท ธิ ร ายได้ AWC ที่ ลงทุน
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 1”
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แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 2.2.1 (ก)(2)(2.4) “สิทธิ ในการรั บประโยชน์ จากรายได้ สุทธิ ท่ ีเกิดจากการให้ เช่ าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุ นเพิ่มเติม ครั ้งที่ 2” ในหัวข้ อ 2 2.
“นโยบายการลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้
หัวข้ อ

หัวข้ อ

สิทธิ ในการรั บประโยชน์ จากรายได้ สุทธิ ที่เกิ ดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมของ สิทธิ ในการรับประโยชน์จากรายได้ สุทธิ ที่เกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 2 รวมทังกรรมสิ
้
ทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ภายหลัง
จากวันครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
ย่ อหน้ าที่สอง

ย่อหน้ าที่สอง

……...โดยขณะนี ้ AWC ได้ ให้ BFKT เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 2 ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 โดยที่ BFKT ได้
น าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ ล งทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 ดัง กล่า วออกให้ กสท.
โทรคมนาคม เช่ า ช่ ว งและดาเนิ น งานต่างๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทัง้ นี ้ ตามสัญ ญาเช่ าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 นัน้ BFKT มีหน้ าที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน
และการบารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 โดย AWC จะ
โอนรายได้ อนั เกิดจากการให้ BFKT เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 2 หลังหักค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานและบารุ งรักษา ค่าเช่าพื ้นที่ ค่าประกันภัย
และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการดาเนินงานที่เกี่ยวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ให้ แก่กองทุนตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโอน
ขายทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 2 ซึ่งกองทุนเข้ าทากับ
AWC โปรดพิ จ ารณารายละเอียดเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับ การดาเนิน การระหว่างกองทุน
AWC BFKT และ กสท. โทรคมนาคม ในหัวข้ อ 2.6.3(ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สิน

……….โดยขณะนี ้ AWC ได้ ให้ TUC BFKT เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่
2 ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 โดยเป็ นการเช่าเสาโทรคมนาคมทัง้
เสา (Whole Tower Basis) โดย TUC ให้ BFKT เช่าช่วงหนึ่งพื ้นที่ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 (One Slot Basis) ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วงหนึ่งพื ้นที่บนเสาโทรคมนาคมของ
AWC (ทังนี
้ ้ BFKT ยังตกลงรับผิดต่อ AWC โดยตรงในฐานะลูกหนี ้ร่ วมกับ TUC สาหรับค่าเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 สาหรับหนึ่งพื ้นที่ตอ่ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 (One Slot Basis) ที่ BFKT เช่าช่วงต่อจาก TUC) โดยที่ BFKT ได้ นาหนึ่ง
พื ้นที่ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 (One Slot Basis) ตามที่เช่าช่วงจาก
TUC ดัง กล่ า วเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 ดัง กล่ า วออกให้ กสท.
โทรคมนาคม เช่าช่วงและดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ
AWC เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 นัน้ BFKT มี ห น้ าที่ เ กี่ ย วกับ การด าเนิ น งานและการบ ารุ ง รั ก ษาเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 โดย AWC จะโอนรายได้ อนั เกิดจากการให้ BFKT
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และสิทธิรายได้ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ระหว่าง AWC และกองทุน (“สัญญาโอนขาย TUC เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 หลังหักค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2”)”
และบารุ งรักษา ค่าเช่าพื ้นที่ ค่าประกันภัย และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการดาเนินงานที่เกี่ยวกับ
เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ให้ แก่กองทุนตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุ
ในสัญญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิ รายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ซึ่งกองทุนเข้ าทากับ
AWC โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาเนินการระหว่างกองทุน และ AWC BFKT
และ กสท. โทรคมนาคม ในหัวข้ อ 2.6.3(ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ระหว่าง AWC และกองทุน (“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2”)”
ย่ อหน้ าที่สาม

ย่ อหน้ าที่สาม

เมื่อครบกาหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
แล้ ว AWC มีหน้ าที่โอนกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 จานวน 149 เสา ให้ แก่กองทุนตามข้ อกาหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์ สินและ
สิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ซึ่งภายหลังจากนัน้ ข้ อตกลงเกี่ยวกับการ
โอนสิทธิ รายได้ ที่เกี่ยวเนื่องกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
ดังกล่าวนัน้ จะสิ ้นผลลง และกองทุนจะเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ในเสาโทรคมนาคม
ดังกล่าว ทังนี
้ ้ กองทุนไม่สามารถรับรองได้ ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดังกล่าว
ให้ แก่กองทุนอย่างแน่นอน เนื่องจากหน้ าที่ในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 จะเกิ ด ขึน้ ก็ ต่อ เมื่ อ เงื่ อ นไขตามสัญ ญาดัง กล่า วได้ ส าเร็ จ
ครบถ้ วนแล้ ว ซึ่งยังไม่แน่นอนว่าเงื่อนไขดังกล่าวนันจะส
้
าเร็ จหรื อไม่ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวข้ อ 2.6.3(ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ที่

เมื่อครบกาหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 2 แล้ ว ซึ่ง
ปั จจุบนั กาหนดไว้ เป็ นวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 (แต่อาจมีการขยายกาหนดระยะเวลาได้ อีกอย่าง
น้ อยห้ าปี ซึง่ การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะมีผลเมือ่ สัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA ได้ รับการ
ต่ออายุหรื อขยายระยะเวลาตามข้ อตกลงที่กาหนด) AWC มีหน้ าที่โอนกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 จานวน 149 เสา ให้ แก่กองทุนตามข้ อกาหนดในสัญญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ซึ่งภายหลังจากนัน้ ข้ อตกลงเกี่ยวกับ
การโอนสิทธิรายได้ ที่เกี่ยวเนื่องกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ดังกล่าวนัน้
จะสิ ้นผลลง และกองทุนจะเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ในเสาโทรคมนาคมดังกล่าว ทัง้ นี ้ กองทุนไม่
สามารถรับรองได้ ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดังกล่าวให้ แก่กองทุนอย่างแน่นอน เนื่องจาก
หน้ าที่ในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 จะเกิดขึ ้นก็ต่อเมื่อเงื่อนไข
ตามสัญญาดังกล่าวได้ สาเร็ จครบถ้ วนแล้ ว ซึ่งยังไม่แน่นอนว่าเงื่อนไขดังกล่าวนันจะส
้ าเร็ จหรื อไม่
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ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ระหว่าง AWC และกองทุน (“สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวข้ อ 2.6.3(ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้
รายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2”)”
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ระหว่าง AWC และกองทุน (“สัญญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิ รายได้
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 2”)” อย่างไรก็ ตาม ข้ อตกลงเกี่ยวกับการโอนเสาโทรคมนาคมของ
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 เป็ นส่วนหนึ่งของธุรกรรมที่ได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ดังนัน้
เมื่อมีการโอนเสาโทรคมนาคมดังกล่าวจะไม่ถือเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สิน ของ
กองทุนอีก ดังนัน้ กองทุนจึงไม่ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และขันตอนเกี
้
่ยวกับการได้ มาเพิม่ เติม
หรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานรวมทังหลั
้ กเกณฑ์และขันตอนเกี
้
่ยวกับการขอมติจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ การทาธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคล
ที่เกี่ยวข้ องและการประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอีกครัง้
เพิ่มเติมย่ อหน้ าที่ส่ แี ละห้ า

ไม่มี

ทังนี
้ ้ ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 2 ไม่รวมถึงส่วนปรั บปรุ งของเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 ที่ อ าจมี ก ารด าเนิ น การเพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพของทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่า วโดย AWC
ยกตัวอย่างเช่น การปรับปรุ งอุปกรณ์ ระบบสื่อสัญญาณ ทังนี
้ ้ สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 2 นัน้ AWC ได้ ให้ สิทธิ แก่กองทุนในการได้ รับคาเสนอก่อน
(right to receive a first offer) เพื่อซื ้อทรัพย์สินเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงส่วนปรับปรุ งดังกล่าว และ/หรื อ
รายได้ ที่ จ ะเกิ ด จากส่ว นปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม ของทรั พ ย์ สิ น นัน้ ในกรณี ที่ ก ลุ่ม ทรู พิ จ ารณาจะขาย
ทรัพย์สินหรื อรายได้ ที่จะเกิดจากทรัพย์สินเพิ่มเติมดังกล่าวนันให้
้ แก่บคุ คลภายนอกกลุ่มทรู โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้ อ 2.2.3 “การลงทุนในทรั พย์ สินหลัก - ทรั พย์ สินที่กองทุน
ลงทุนเพิ่มเติม” นอกจากนี ้ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
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ครัง้ ที่ 2 กองทุนได้ ให้ สิทธิแก่ AWC ในการทาคาเสนอก่อน (right of first offer) เพื่อซื ้อทรัพย์สนิ อื่น
ใดที่กองทุนซื ้อจากกลุม่ ทรูหากกองทุนจะขายหรื อจาหน่ายโดยประการอื่นใดซึง่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในด้ านการดาเนินงานและบารุงรักษาทรัพย์สิน TUC เป็ นผู้รับผิดชอบต่อ AWC
ในการดาเนินงานและบารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ทังเสาภายใต้
้
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 2 โดย BFKT (ซึ่งเช่าช่วงหนึ่งพื ้นที่ต่อเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 (One Slot Basis) จาก TUC) มีหน้ าที่ตอ่ TUC ใน
การดาเนินงานและบารุงรักษาในส่วนพื ้นที่ที่ BFKT เช่าช่วงจาก TUC ดังกล่าว ซึง่ บริ ษัทจัดการเชื่อ
ว่าทาให้ มีการดาเนินงานและการบารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ที่
เหมาะสม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ ยวกับการดาเนินงานและการบารุ ง รั กษาเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 2 ในหัวข้ อ 2.3.2 (ข)(15) “การดาเนินงานและ
บ ารุ ง รั กษา” และหัว ข้ อ 2.6.3 (ก)(1) “สัญ ญาโอนขายทรั พย์ สิน และสิท ธิ ร ายได้ AWC ที่ ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2”

8

แก้ ไขเพิ่มเติมหัวข้ อ 2.2.2 ทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ในหัวข้ อ 2.2 “นโยบายการลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้
ย่ อหน้ าที่ห้า

ย่ อหน้ าที่ห้า

ภายใต้ หนังสือข้ อตกลงร่วมกันที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ โทรคมนาคม HSPA ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่
กับความสาเร็ จของธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 3 TUC และ TICC ตกลงจะเช่ า ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคม HSPA บางส่วน ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้ วยเสาโทรคมนาคมของ
BFKT ระบบ FOC ของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC

ภายใต้ หนังสือข้ อตกลงร่ วมกันที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC HSPA
ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กับความสาเร็ จของธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA
ของ BFKT และ AWC บางส่วน ซึ่งทรั พย์ สินดังกล่าวประกอบด้ วยเสาโทรคมนาคมของ BFKT
ระบบ FOC ของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
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ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 โดย
กองทุน จะรั บ โอนทรั พ ย์ สิน ดัง กล่า วจาก BFKT และ AWC ภายหลัง จากข้ อ ตกลง
เกี่ยวกับการโอนสิทธิรายได้ ที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวสิ น้ ผลลงตามสัญญาโอน
ขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ที่เกี่ยวข้ องระหว่าง BFKT และ AWC ทังนี
้ ้ ระยะเวลาเช่า
ของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA ที่เกี่ยวข้ องจะสิ ้นสุดในวันที่ 15
กันยายน 2576 ซึ่งคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องจะดาเนินการเจรจาและตกลงจานวนทรัพย์สนิ
ที่จะเช่า ตลอดจนเงื่อนไขและข้ อกาหนดในการเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จานวนเงินสุทธิที่
เกิดขึ ้นจากทรัพย์สนิ ดังกล่าวจะต้ องไม่น้อยกว่าจานวนที่กองทุนได้ รับจาก BFKT และ
AWC ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ที่เกี่ยวข้ อง กับกองทุน ในส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินดังกล่าว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวข้ อ 2.6.3(ข)
(4) “หนังสือข้ อตกลงร่วมกัน (Letter of Agreement) ที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ โครงสร้ าง
พื น้ ฐานโทรคมนาคม HSPA ระหว่ า ง TUC TICC และกองทุน ("หนัง สื อ ข้ อ ตกลง
ร่วมกันที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA")”
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ครัง้ ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 โดยกองทุนจะรับโอนทรัพย์สิน
ดังกล่าวจาก BFKT และ AWC ภายหลังจากข้ อตกลงเกี่ยวกับการโอนสิทธิรายได้ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวสิ ้นผลลงตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ที่เกี่ยวข้ องระหว่าง BFKT
และ AWC ทังนี
้ ้ ระยะเวลาเช่าของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPAของ BFKT และ
AWC ที่เกี่ยวข้ องจะสิ ้นสุดในวันที่ 15 กันยายน 2576 ซึ่งคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องจะดาเนินการเจรจา
และตกลงจานวนทรัพย์สินที่จะเช่า ตลอดจนเงื่อนไขและข้ อกาหนดในการเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี
จานวนเงินสุทธิที่เกิดขึ ้นจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้ องไม่น้อยกว่าจานวนที่กองทุนได้ รับจาก BFKT
และ AWC ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ที่เกี่ยวข้ อง กับกองทุน ในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
กับทรัพย์สินดังกล่าว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวข้ อ 2.6.3(ข)(4) “หนังสือข้ อตกลง
ร่ วมกัน (Letter of Agreement) ที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPAของ
BFKT และ AWC ระหว่าง TUC TICC และกองทุน ("หนังสือข้ อตกลงร่วมกันที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPAของ BFKT และ AWC")”

เอกสารแนบ 1
โครงการจัดการกองทุนเดิม
9

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติม

แก้ ไขเพิ่มเติมหัวข้ อ 2.3.1 “ความเป็ นมา” ในหัวข้ อ ในหัวข้ อ 2.3 “ชื่อ ที่ตัง้ ลักษณะ ข้ อมูลสรุ ปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ประเภท
และรายละเอียดของทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้
ย่ อหน้ าที่สาม
(ค)

ย่ อหน้ าที่สาม

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ และรวมถึงวันเริ่ ม
คานวณรายได้ จนถึงวันครบกาหนดสัญญา HSPA ที่เกิดจากการให้ เช่า
ทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี ้ของ BFKT และ AWC

(ค)

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ และรวมถึงวันเริ่ มคานวณ
รายได้ จนถึ ง วัน ครบก าหนดสัญ ญา HSPA ที่ เ กิ ด จากการให้ เช่ า ทรั พ ย์ สิ น
ดังต่อไปนี ้ของ BFKT และ AWC

(1)

เสาโทรคมนาคมและโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมประเภท
Passive อื่นที่เกี่ยวข้ องของ BFKT และ AWC และ

(1)

เสาโทรคมนาคมและโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive
อื่นที่เกี่ยวข้ องของ BFKT และ AWC และ

(2)

ระบบใยแก้ วนาแสงของ BFKT และอุปกรณ์ระบบสือ่ สัญญาณ

(2)

ระบบใยแก้ วนาแสงของ BFKT และอุปกรณ์ระบบสือ่ สัญญาณ

(รวมถึงเงิ นที่ได้ รับจากการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ อง คาตัดสิน คาพิพากษา คดี
ความที่ตดั สินให้ แก่ BFKT และ AWC รวมทังการด
้
าเนินการหรื อสิทธิอื่น
ใดซึ่ง BFKT และ AWC มีสิทธิได้ รับ ที่เกิดขึ ้นจาก หรื อเกี่ยวกับรายได้ หรื อ
สัญญาซึง่ ก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้ รับจาก
การใช้ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องที่ เ กิ ด ขึน้ จาก หรื อ เกี่ ย วกับ รายได้ ห รื อ สัญ ญาซึ่ง
ก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าวซึง่ BFKT หรื อ AWC มีสิทธิได้ รับก่อนหน้ าวันเริ่ ม
คานวนรายได้ ไม่ว่า BFKT หรื อ AWC จะได้ ดาเนินการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ อง
หรื อได้ รับชาระตามสิทธิ หรื อการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องดังกล่าวก่อนหน้ าหรื อ
ภายหลังวันเริ่ มคานวณรายได้ ก็ตาม)) รวมทัง้ สิทธิ ในการซือ้ ทรั พย์ สิน
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(รวมถึงเงินที่ได้ รับจากการใช้ สิทธิเรี ยกร้ อง คาตัดสิน คาพิพากษา คดี
ความที่ตดั สินให้ แก่ BFKT และ AWC รวมทังการด
้
าเนินการหรื อสิทธิ
อื่ น ใดซึ่ง BFKT และ AWC มี สิท ธิ ได้ รั บ ที่ เ กิ ด ขึน้ จาก หรื อ เกี่ ย วกับ
รายได้ หรื อสัญญาซึง่ ก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและ
เงินที่ได้ รับจากการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องที่เกิดขึ ้นจาก หรื อเกี่ยวกับรายได้
หรื อสัญญาซึ่งก่อให้ เกิ ดรายได้ ดังกล่าวซึ่ง BFKT หรื อ AWC มีสิทธิ
ได้ รั บ ก่ อ นหน้ า วัน เริ่ ม ค านวนรายได้ ไม่ว่า BFKT หรื อ AWC จะได้
ดาเนินการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องหรื อได้ รับชาระตามสิทธิ หรื อการใช้ สิทธิ
เรี ยกร้ องดังกล่าวก่อนหน้ าหรื อภายหลังวันเริ่ มคานวณรายได้ ก็ตาม))

เอกสารแนบ 1
โครงการจัดการกองทุนเดิม

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติม

โทรคมนาคมของ BFKT จานวนหนึ่งโดยมีราคาใช้ สิทธิเป็ นเงินจานวน 10
ล้ านบาท เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA
ในขณะที่ AWC มีหน้ าที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ AWC
จ านวนหนึ่ ง มาให้ กองทุ น เมื่ อ สิ น้ สุ ด ระยะเวลาของสัญ ญาเช่ า เสา
โทรคมนาคมของ AWC ด้ วยเช่นกัน

รวมทัง้ สิทธิ ในการซื ้อทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT จานวนหนึ่ง
โดยมีราคาใช้ สิทธิเป็ นเงินจานวน 10 ล้ านบาท เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลา
ของสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA ในขณะที่ AWC มีหน้ าที่ต้อง
โอนกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ AWC จานวนหนึ่งมาให้ กองทุน
เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ด้ วย
เช่นกัน
เพิ่มเติมหัวข้ อ (ง) ในย่ อหน้ าที่ 3

ไม่มี

(ง)
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สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดขึ ้นจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ AWC เป็ นเจ้ าของ ที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ และรวมถึงวันเริ่ มคานวณรายได้
จนถึงวันครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC (รวมถึงเงินที่ได้ รับ
จากการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ อง คาตัดสิน คาพิพากษา คดีความที่ตดั สินให้ แก่ AWC
รวมทังการด
้
าเนินการหรื อสิทธิ อื่นใดซึ่ง AWC มีสิทธิ ได้ รับ ที่เกิดขึ ้นจาก หรื อ
เกี่ยวกับรายได้ หรื อสัญญาซึง่ ก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและ
เงินที่ได้ รับจากการใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องที่เกิดขึ ้นจาก หรื อเกี่ยวกับรายได้ หรื อสัญญา
ซึง่ ก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าวซึง่ AWC มีสทิ ธิได้ รับก่อนหน้ าวันเริ่ มคานวณรายได้
ไม่วา่ AWC จะได้ ดาเนินการใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องหรื อได้ รับชาระตามสิทธิหรื อการใช้
สิทธิ เรี ยกร้ องดังกล่าวก่อนหน้ าหรื อภายหลังวันเริ่ มคานวณรายได้ ก็ ตาม))
รวมทังกรรมสิ
้
ทธิ์ ในเสาโทรคมนาคมของ AWC จานวนหนึ่ง ภายหลังจากวัน

เอกสารแนบ 1
โครงการจัดการกองทุนเดิม

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติม
ครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ่งกองทุนจะรับโอนตาม
สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC

10

แก้ ไขเพิ่มเติมหัวข้ อ และหมายเหตุในตารางสรุ ปทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมของกองทุน ในหัวข้ อ 2.3.1 “ความเป็ นมา” ในหัวข้ อ ในหัวข้ อ 2.3 “ชื่อ ที่ตัง้
ลักษณะ ข้ อมูลสรุ ปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียดของทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนจะ
ลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้
หัวข้ อ

หัวข้ อ

สิทธิในการรับรายได้ สทุ ธิ + สิทธิซื ้อก่อน (ทรัพย์สนิ ภายใต้ HSPA)

สิทธิในการรับรายได้ สทุ ธิ + สิทธิซื ้อก่อน (ทรัพย์สนิ ภายใต้ HSPAของ BFKT และ AWC)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

(1) ภายหลังจากที่กองทุนได้ รับกรรมสิทธิ์ ในทรั พย์ สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม

(1) ภายหลัง จากที่ กองทุน ได้ รั บ กรรมสิท ธิ์ ในทรั พย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคม HSPAของ

HSPA (ตามเงื่ อนไขของสัญญาที่เกี่ ยวข้ อง) ซึ่งปั จจุบน
ั อยู่ในระหว่างการขายรายได้ ที่

BFKT และ AWC (ตามเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้ อง) ซึง่ ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างการขายรายได้ ทเี่ กิด
จากการให้ เช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สนิ
ดังกล่าว โดยมีกาหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2576 ซึง่ คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องจะ
ดาเนินการเจรจาและตกลงจานวนทรัพย์สินที่จะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จานวนเงินสุทธิ ที่เกิดจาก
ทรั พย์ สินดังกล่าวจะต้ องไม่น้อยกว่าจานวนที่กองทุนได้ รับจาก BFKT และ AWC จากการขาย
รายได้ ที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่กองทุน ทังนี
้ ้ เงื่อนไขการเช่าดังกล่าวขึน้ อยู่กบั
ความสาเร็ จในการลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
โปรดพิ จ ารณารายละเอี ยดเพิ่ มเติมในหัว ข้ อ 2.6.3(ข)(4) “หนัง สือ ข้ อ ตกลงร่ วมกัน (Letter of
Agreement) ที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ระหว่าง

เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินดังกล่าวจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลง
จะเช่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีกาหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน
2576 ซึ่งคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องจะดาเนินการเจรจาและตกลงจานวนทรัพย์ สินที่จะเช่า
ต่อ ไป อย่า งไรก็ ดี จ านวนเงิ น สุท ธิ ที่ เกิ ดจากทรั พย์ สิน ดังกล่าวจะต้ อ งไม่น้อยกว่า
จ านวนที่ กองทุน ได้ รับ จาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ ที่ เกิ ดจากการให้ เช่า
ทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่กองทุน ทังนี
้ ้ เงื่อนไขการเช่าดังกล่าวขึ ้นอยู่กบั ความสาเร็ จใน
การลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
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TUC TICC และกองทุน ("หนัง สื อ ข้ อ ตกลงร่ ว มกัน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมของ BFKT และ AWC")”

11

แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 2.3.2 (ข)(7) “จานวนพืน้ ที่รองรั บและอัตราการเช่ าใช้ ” ในหัวข้ อ 2.3 “ชื่อ ที่ตัง้ ลักษณะ ข้ อมูลสรุ ปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้
ย่ อหน้ าแรก

ย่ อหน้ าแรก

โดยทัว่ ไป เสาโทรคมนาคมทังที
้ ่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นดินและมีความสูงเกิน 32 เมตร และเสา
โทรคมนาคมที่ตงอยู
ั ้ ่บนดาดฟ้ า สามารถรองรับผู้เช่าได้ ตงแต่
ั ้ สองรายขึ ้นไป ทังนี
้ ้ เสา
โทรคมนาคมส่วนใหญ่ของกองทุนสามารถรองรับผู้เช่าได้ ตงแต่
ั ้ สองรายขึน้ ไป ทังนี
้ ้
เมื่อสิทธิ แต่เพียงผู้เดียวที่เกี่ยวข้ องบางประการกับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และ
AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และ เสาโทรคมนาคมของ
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 สิ ้นสุดลง พื ้นที่ที่เสาโทรคมนาคมซึง่ อยูใ่ นทรัพย์สนิ ของ
กองทุนจะมีความสามารถในการรองรับโดยเฉลี่ยต่อเสาอยู่ที่ 3.74 (โดยเป็ นตัวเลขที่
ได้ จากการนาจานวนพื ้นที่รองรับมาหารด้ วยจานวนรวมของเสาโทรคมนาคม) และ
หลังจากการได้ มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
กองทุนจะมีความสามารถในการรองรับโดยเฉลี่ยต่อเสาอยูท่ ี่ 3.70 โดยอัตราส่วนการ
เช่าใช้ พื ้นที่บนเสาโทรคมนาคมของกองทุนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.76 พื ้นที่ (slots) ต่อ
เสา ก่อนการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 และประมาณ 1.80 พื ้นที่ (slots) ต่อเสา หลังการ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 (ทังนี
้ ้ บนสมมติฐานที่วา่ อัตราการใช้ พื ้นที่เท่ากับ 1 พื ้นที่ตอ่ เสา
สาหรับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคม

โดยทัว่ ไป เสาโทรคมนาคมทังที
้ ่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นดินและมีความสูงเกิน 32 เมตร และเสาโทรคมนาคมที่
ตังอยู
้ ่บนดาดฟ้ า สามารถรองรับผู้เช่าได้ ตงแต่
ั ้ สองรายขึ ้นไป ทังนี
้ ้ เสาโทรคมนาคมส่วนใหญ่ของ
กองทุนสามารถรองรับผู้เช่าได้ ตงแต่
ั ้ สองรายขึน้ ไป ทังนี
้ ้ เมื่อสิทธิ แต่เพียงผู้เดียวที่เกี่ยวข้ องบาง
ประการกับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 สิ ้นสุดลง พื ้นที่ที่เสาโทรคมนาคมซึง่
อยู่ในทรัพย์สินของกองทุนจะมีความสามารถในการรองรับโดยเฉลี่ยต่อเสาอยู่ที่ 3.74 (โดยเป็ นตัว
เลขที่ได้ จากการนาจานวนพื ้นที่รองรับมาหารด้ วยจานวนรวมของเสาโทรคมนาคม) และ หลังจาก
การได้ ม าซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมที่ ล งทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 3 กองทุน จะมี
ความสามารถในการรองรั บ โดยเฉลี่ย ต่ อ เสาอยู่ที่ 3.70 โดยอัต ราส่ว นการเช่ า ใช้ พื น้ ที่ บ นเสา
โทรคมนาคมของกองทุนเฉลีย่ อยูท่ ี่ประมาณ 1.76 พื ้นที่ (slots) ต่อเสา ก่อนการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่
3 และประมาณ 1.80 พื ้นที่ (slots) ต่อเสา หลังการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 (ทังนี
้ ้ บนสมมติฐานที่วา่
อัตราการใช้ พื ้นที่เท่ากับ 1 พื ้นที่ต่อเสา สาหรับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคม
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ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ครัง้ ที่ 2 ตามข้ อตกลงเกี่ยวกับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่มีกบั กสท. โทรคมนาคม)
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ตามข้ อตกลงเกี่ยวกับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่มีกบั กสท. โทรคมนาคม)

12

13

แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 2.3.2 (ข)(9) “ผู้เช่ าและบริ หารจัดการหลักและผู้เช่ าและบริ หารจัดการพืน้ ที่ร่วม” ในหัวข้ อ 2.3 “ชื่อ ที่ตัง้ ลักษณะ ข้ อมูลสรุ ปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนจะลงทุน ” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้
ย่ อหน้ าที่สาม

ย่ อหน้ าที่สาม

เสาโทรคมนาคม 6,332 เสาของกองทุนบางส่วน (ซึ่งรวมถึงเสาโทรคมนาคมของ
BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่
1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่
2) อยู่ ภ ายใต้ สิ ท ธิ บ างประการในการใช้ แต่ เ พี ย งผู้ เดี ย วซึ่ ง BFKT ให้ กั บ กสท.
โทรคมนาคม ตามความตกลงนี ้ BFKT จึ ง อาจต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมจาก กสท.
โทรคมนาคม ก่อนที่จะมีการให้ เช่าพื ้นที่วา่ งบนเสาที่เหลือให้ กบั บุคคลอื่นได้

เสาโทรคมนาคม 6,3321,485 เสาของกองทุนบางส่วน ซึง่ คือเสาโทรคมนาคมของ BFKT(ซึง่ รวมถึง
เสาโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2) อยู่
ภายใต้ สิทธิบางประการในการใช้ แต่เพียงผู้เดียวซึง่ BFKT ให้ กบั กสท. โทรคมนาคม ตามความตก
ลงนี ้ BFKT จึงอาจต้ องได้ รับความยินยอมจาก กสท. โทรคมนาคม ก่อนที่จะมีการให้ เช่าพื ้นที่ว่าง
บนเสาที่เหลือให้ กบั บุคคลอื่นได้

แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 2.3.2 (ข)(12) “เสาโทรคมนาคมของ AWC” ในหัวข้ อ 2.3 “ชื่อ ที่ตัง้ ลักษณะ ข้ อมูลสรุ ปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม
ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้
(12) เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 1
และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2

ถูกลบและแก้ ไขทัง้ หมด

เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่
1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ประกอบด้ วยเสาโทรคมนาคมจานวน
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ทังสิ
้ ้น 4,847 เสา และทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive บางส่วนในกลุม่
ทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทุน และกองทุนได้ มาซึง่ สิทธิ ในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ ที่เกิด
จากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และ
เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ และรวมถึงวันเริ่ มคานวณรายได้
จนถึงวันครบกาหนดสัญญา โดยจะสิ ้นสุดในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 (แต่อาจจะต้ องมีการต่อ
อายุสญ
ั ญาดังกล่าวหาก กสท. โทรคมนาคม ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA) (รวมถึง
เงินที่ได้ รับจากการใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ อง คาตัดสิน คาพิพากษา คดีความที่ตดั สินให้ แก่ AWC รวมทังการ
้
ดาเนินการหรื อสิทธิ อื่นใดซึ่ง AWC มีสิทธิ ได้ รับ ที่เกิ ดขึน้ จาก หรื อเกี่ ยวกับรายได้ หรื อสัญญาซึ่ง
ก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิ และเงินที่ได้ รับจากการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องที่ เกิดขึ ้นจาก
หรื อเกี่ยวกับรายได้ หรื อสัญญาซึ่งก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าวซึ่ง AWC มีสิทธิ ได้ รับก่อนหน้ าวันเริ่ ม
คานวณรายได้ ไม่วา่ AWC จะได้ ดาเนินการใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องหรื อได้ รับชาระตามสิทธิหรื อการใช้ สิทธิ
เรี ยกร้ องดังกล่าวก่อนหน้ าหรื อภายหลังวันเริ่ มคานวณรายได้ ก็ตาม)) โดยขณะนี ้ AWC ได้ ให้ TUC
เช่ า เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 และเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญา
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม
ครั ง้ ที่ 2 โดยเป็ นการเช่าเสาโทรคมนาคมทัง้ เสา (Whole Tower Basis) โดย TUC ให้ BFKT เช่า
ช่วงหนึ่งพื ้นที่ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 (One Slot Basis) ภายใต้ สัญญาเช่า
ช่วงหนึ่งพื ้นที่บนเสาโทรคมนาคมของ AWC (ทังนี
้ ้ BFKT ยังตกลงรับผิดต่อ AWC โดยตรงในฐานะ
ลูกหนี ้ร่ วมกับ TUC สาหรับค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 สาหรับหนึ่งพื ้นที่ต่อเสา
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โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 (One Slot Basis) ที่ BFKT เช่าช่วงต่อจาก TUC) โดยที่ BFKT
ได้ นาหนึ่งพื ้นที่ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 (One Slot Basis) ตามที่เช่าช่วงจาก TUC
ดังกล่าวออกให้ กสท. โทรคมนาคม เช่าช่วงและดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
TUC เป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ AWC ในการด าเนิ น งานและบ ารุ ง รั ก ษาเสา
โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ทังเสา
้ โดย BFKT (ซึง่ เช่าช่วงหนึง่ พื ้นที่ตอ่ เสาโทรคมนาคมของ
AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 (One Slot Basis) จาก TUC) มีหน้ าที่ต่อ TUC ในการดาเนินงานและบารุ งรักษา
ในส่วนพื ้นที่ที่ BFKT เช่าช่วงจาก TUC ดังกล่าว และ TUC จะชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือนแก่ AWC
ทุก เดื อ น นอกจากนี ้ TUC จะเป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบในการช าระค่าเช่า ที่ ดิน และสิ่ง ปลูก สร้ างซึ่งเสา
โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ตังอยู
้ ่
ทังนี
้ ้ AWC โอนรายได้ อนั เกิดจากการให้ TUC เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 หลังหักค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานและบารุ งรักษา ค่าเช่าพื ้นที่ ประกันภั ย และ
อื่นๆ อันเกิดจากการดาเนินงานที่เกี่ยวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ให้ แก่กองทุนตาม
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โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโอนขายทรั พย์สินและสิทธิ รายได้ ซึ่งกองทุนได้ เข้ าทากับ
AWC โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาเนินการระหว่างกองทุน และ AWC ใน
หัวข้ อ 2.6.1(ก)(2) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ระหว่าง AWC และกองทุน ลงวันที่ 24
ธันวาคม พ.ศ. 2556” หัวข้ อ 2.6.2 (ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1” และหัวข้ อ 2.6.3 (ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2” และโปรดพิจารณารายละเอียดของเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ตาม
รายละเอียดด้ านล่าง
เพิ่มหัวข้ อย่ อย (ก)

ไม่มี

(ก) เสาโทรคมนาคมของ AWC
เสาโทรคมนาคมของ AWC ประกอบด้ วย สิทธิ ในการรับประโยชน์จากรายได้
สุทธิ ที่เกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมจานวน 4,360 เสา และโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้ อง จาก AWC โดยเป็ นรายได้ สทุ ธิ ที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ และรวมถึงวันเริ่ ม
คานวณรายได้ จนถึงวันครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC รวมทังกรรมสิ
้
ทธิ์ในเสา
โทรคมนาคมอย่างน้ อยจานวน 3,968 เสา และโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่น
ที่เกี่ ยวข้ อง ภายหลังจากวันครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC และเป็ นไปตาม
เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้ อง (อนึ่ง เสาโทรคมนาคมของ AWC จานวน 392 เสาตังอยู
้ ่บริ เวณที่ดินซึ่งไม่มี
ความชัดเจนในเรื่ องของความเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์หรื ออาจตกอยู่ภายใต้ ข้อจากัดเกี่ยวกับการใช้
พื ้นที่บางประการจะไม่ถกู โอนมาให้ แก่กองทุนภายหลังวันครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
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โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติม
ของ AWC และจะยังอยูภ่ ายใต้ ข้อตกลงเกี่ยวกับการขายสิทธิรายได้ ระหว่างกองทุนกับ AWC ต่อไป
อีกเป็ นระยะเวลา 10 ปี )
เสาโทรคมนาคมของ AWC รองรั บ โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมประเภท
Active ที่ใช้ ในการให้ บริ การในย่านความถี่ 850 MHz

14

แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 2.3.2 (ข)(15) “การดาเนินงานและบารุ งรักษา” ในหัวข้ อ 2.3 “ชื่อ ที่ตงั ้ ลักษณะ ข้ อมูลสรุ ปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม
ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้
ตามสัญ ญาเช่ า ด าเนิ น การ และบริ ห ารจัด การหลัก ที่ ได้ มี ก ารแก้ ไขและแทนที่ ที่
เกี่ยวข้ อง ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักจะเป็ นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานและ
การบารุ งรักษาเสาโทรคมนาคมที่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลักรายนันเช่
้ า โดย BFKT
จะเป็ นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานและการบารุ งรักษาเสาโทรคมนาคมของ
BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่
1และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2…
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ตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้ อง ผู้เช่าและ
บริ หารจัดการหลักจะเป็ นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานและการบารุงรักษาเสาโทรคมนาคมที่
ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักรายนันเช่
้ า โดย BFKT จะเป็ นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานและ
การบารุ งรั กษาเสาโทรคมนาคมของ BFKT และ TUC จะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อในการดาเนินงาน
บารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1และ เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ทังเสา
้ โดย BFKT (ซึ่งเช่าช่วงหนึ่งพื ้นที่ต่อเสา
โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1และ เสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 จาก TUC) มีหน้ าที่ดาเนินงานและบารุ งรักษาในส่วนพื ้นที่ที่
BFKT เช่าช่วงจาก TUC ดังกล่าว…

เอกสารแนบ 1
โครงการจัดการกองทุนเดิม
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โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติม

แก้ ไขเพิ่มเติมหัวข้ อ 2.5 “การบริหารจัดการและใช้ ทรัพย์ สินของกองทุนรวมและการประกันรายได้ ” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้
เนื่องจาก ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมจะมีผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลัก
เป็ นผู้ ท าหน้ า ที่ ก ารบริ ห ารจัด การตามธุ ร กิ จ ปกติ (day-to-day) ตามสัญ ญาเช่ า
ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ โดยในส่วนของทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ผู้เช่า
และบริ หารจัดการหลักเป็ นผู้ทาหน้ าที่การบริ หารจัดการตามธุรกิจปกติ (day-to-day)
ภายใต้ สัญ ญาเช่าเครื่ อ งและอุป กรณ์ HSPA และ ในส่ว นของทรั พย์ สิน โครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคม และทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 3 ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักเป็ นผู้ทาหน้ าที่การบริ หารจัดการตามธุรกิจปกติ
(day-to-day) ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไข
และแทนที่ โดยในส่วนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ภายใต้
สัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA
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เนื่องจาก ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมจะมีผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลักเป็ นผู้ทาหน้ าที่
การบริ หารจัดการตามธุรกิจปกติ (day-to-day) ตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลัก
ที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ โดยในส่วนของทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT นัน้ BFKT เป็ นผู้ทา
หน้ าที่การบริ หารจัดการตามธุรกิจปกติ (day-to-day) ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA
ในส่วนของเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และ
เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก TUC เป็ นผู้ทา
หน้ าที่การบริ หารจัดการตามธุรกิจปกติ (day-to-day) ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 (ตามลาดับ) เช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA และ ในส่วนของทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคม และทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ผู้เช่า
และบริ ห ารจัด การหลัก เป็ นผู้ท าหน้ า ที่ การบริ ห ารจัด การตามธุร กิ จปกติ (day-to-day) ภายใต้
สัญ ญาเช่ า ด าเนิ น การ และบริ ห ารจั ด การหลัก ที่ ไ ด้ มี ก ารแก้ ไขและแทนที่ โดยในส่ ว นเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA

เอกสารแนบ 1
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แก้ ไขหมายเหตุท้ายตารางรายได้ ค่าเช่ า AWC รายเดือน ภายใต้ หัวข้ อ “การชาระรายได้ สุทธิของ AWC” ภายใต้ ข้อ 2.6.1 (ก)(2) “สัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิรายได้
ระหว่ าง AWC และกองทุนลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 สัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิรายได้ “) AWC”)” ของหัวข้ อ 2.6.1.”สาระสาคัญของสัญญาที่ทาให้ ได้ มาซึ่ง
ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเบือ้ งต้ นและสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเบือ้ งต้ น ” ของโครงการจัดการ
กองทุน ดังนี ้
หมายเหตุ รายได้ ค่าเช่า AWC รายเดือนข้ างต้ นเป็ นไปตามกาหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ซึ่งปั จจุบันจะครบกาหนดในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ในกรณีที่มีการ
ขยายกาหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ดังกล่าว รายได้ คา่ เช่า AWC ราย
เดือนต่อเสาในช่วงระยะเวลาที่มีการขยายจะสอดคล้ องกับค่าเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่คาดว่าจะได้ รับจาก BFKT ในช่วงระยะเวลาที่มีการขยายดังกล่าว
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แก้ ไขหมายเหตุท้ายตารางรายได้ ค่าเช่ า AWC รายเดือนที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 1 ภายใต้ หัวข้ อ “การชาระรายได้ สุทธิของ AWC” ภายใต้ ข้อ 2.6.2 (ก)(1) “สัญญาที่โอนขาย
ทรั พย์ สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 1 ของหัวข้ อ 2.6.2 “สาระสาคัญของสัญญาที่ทาให้ ได้ มาซึ่งทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 1 และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้
หมายเหตุ รายได้ ค่า เช่า AWC รายเดื อนที่ ล งทุน เพิ่ มเติ ม ครั ง้ ที่ 1 ข้ า งต้ น เป็ นไปตามก าหนด
ระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติมซึ่งปั จจุบันจะครบกาหนดในวันที่ 3
สิงหาคม พ.ศ. 2568 ในกรณีที่มีการขยายกาหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ
AWC เพิ่ ม เติ ม ดัง กล่า ว รายได้ ค่า เช่า AWC รายเดื อ นที่ ล งทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 ต่อ เสาในช่ว ง
ระยะเวลาที่มีการขยายจะสอดคล้ องกับค่าเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม
ที่คาดว่าจะได้ รับจาก BFKT ในช่วงระยะเวลาที่มีการขยายดังกล่าว
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หมายเหตุ รายได้ ค่าเช่า AWC รายเดือนข้ างต้ นเป็ นไปตามกาหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ
AWC ซึ่งปั จจุบนั จะครบกาหนดในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ในกรณีที่มีการขยายกาหนดระยะเวลาของสัญญา
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ดังกล่าว รายได้ ค่าเช่า AWC รายเดือนต่อเสาในช่ว งระยะเวลาที่ มีการขยายจะ
สอดคล้ องกับค่าเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่คาดว่าจะได้ รับจาก BFKT ในช่วงระยะเวลาที่มี
การขยายดังกล่าว

หมายเหตุ รายได้ ค่าเช่า AWC รายเดือนที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ข้ างต้ นเป็ นไปตามกาหนดระยะเวลาของสัญญา
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติมซึ่งปั จจุบันจะครบกาหนดในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ในกรณีที่มีการ
ขยายกาหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติมดังกล่าว รายได้ คา่ เช่า AWC รายเดือนที่
ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 ต่อ เสาในช่ว งระยะเวลาที่ มี ก ารขยายจะสอดคล้ อ งกับ ค่า เช่า ภายใต้ สัญ ญาเช่า เสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติมที่คาดว่าจะได้ รับจาก BFKT ในช่วงระยะเวลาที่มีการขยายดังกล่าว

แก้ ไขหมายเหตุท้ายตารางรายได้ ค่าเช่ า AWC รายเดือนที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 2 ภายใต้ หัวข้ อ “การชาระรายได้ สุทธิของ AWC” ภายใต้ ข้อ 2.6.3 (ก)(1) “สัญญาที่โอนขาย
ทรั พย์ สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 2 ของหัวข้ อ 2.6.3 “สาระสาคัญของสัญญาที่ทาให้ ได้ มาซึ่งทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 2 และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้
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หมายเหตุ รายได้ ค่า เช่า AWC รายเดื อนที่ ล งทุน เพิ่ มเติ ม ครั ง้ ที่ 2 ข้ า งต้ น เป็ นไปตามก าหนด
ระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ซึ่งปั จจุบนั จะครบกาหนดใน
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ในกรณีที่มีการขยายกาหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ดังกล่าว รายได้ ค่าเช่า AWC รายเดือนที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ต่อเสา
ในช่วงระยะเวลาที่มีการขยายจะสอดคล้ องกับค่าเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ที่คาดว่าจะได้ รับจาก BFKT ในช่วงระยะเวลาที่มีการขยายดังกล่าว
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หมายเหตุ รายได้ ค่าเช่า AWC รายเดือนที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ข้ างต้ นเป็ นไปตามกาหนดระยะเวลาของสัญญา
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ซึง่ ปั จจุบนั จะครบกาหนดในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ในกรณีที่มี
การขยายกาหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ดังกล่าว รายได้ คา่ เช่า AWC
รายเดือนที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ต่อเสาในช่วงระยะเวลาที่มีการขยายจะสอดคล้ องกับค่าเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ที่คาดว่าจะได้ รับจาก BFKT ในช่วงระยะเวลาที่มีการขยายดังกล่าว

แก้ ไขหัวข้ อ 2.6.3(ข)(4) หนั งสือข้ อตกลงร่ วมกัน (Letter of Agreement) ที่เกี่ยวข้ องกับทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม HSPA ระหว่ าง TUC TICC และกองทุน ("
หนังสือข้ อตกลงร่ วมกันที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม HSPA") ของหัวข้ อ 2.6.3 “สาระสาคัญของสัญญาที่ทาให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติ ม ครัง้ ที่ 2” ของโครงการจัดการ
กองทุน ดังนี ้
ชื่อสัญญา

ชื่อสัญญา

หนังสือข้ อตกลงร่ วมกัน (Letter of Agreement) ที่เกี่ ยวข้ องกับทรั พย์ สินโครงสร้ าง หนั ง สื อ ข้ อตกลงร่ ว มกั น (Letter of Agreement) ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐาน
พื น้ ฐานโทรคมนาคม HSPA ระหว่ า ง TUC TICC และกองทุน ("หนัง สื อ ข้ อ ตกลง โทรคมนาคม HSPA ของ BFKT และ AWC ระหว่าง TUC TICC และกองทุน ("หนังสือข้ อตกลง
ร่วมกันที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA ")
ร่วมกันที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA ของ BFKT และ AWC")

ข้ อตกลงกระท าการ…….ขึ น้ อยู่ กั บ การได้ มาซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐาน ข้ อตกลงกระทาการ……..ขึ ้นอยูก่ บั การได้ มาซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ที่ลงทุน
โทรคมนาคม ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 TUC และ TICC ตกลง
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐาน
จะเช่ า ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคม HSPA ซึ่ ง
โทรคมนาคม HSPA ของ BKFT และ AWC ซึง่ ปั จจุบนั อยูภ่ ายใต้ โครงการ
ปั จจุบนั อยูภ่ ายใต้ โครงการขายรายได้ ซึง่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ น
ขายรายได้ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นทรัพย์สินในปั จจุบนั ของ BFKT และ
ทรั พย์ สินในปั จจุบันของ BFKT และ AWC ซึ่งปั จจุบัน BFKT
AWC ซึ่งปั จจุบนั BFKT และ AWC อยู่ระหว่างการขายรายได้ ที่เกิดจาก
และ AWC อยู่ร ะหว่ า งการขายรายได้ ที่ เ กิ ด จากการให้ เ ช่ า
การให้ เช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าว (AWC ขายรายได้ ที่ตนได้ รับจาก BFKT และ
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว (AWC ขายรายได้ ที่ตนได้ รับจาก BFKT และ
BFKT ขายรายได้ ที่ ต นได้ รั บ จาก กสท) ให้ แ ก่ ก องทุน และทรั พ ย์ สิ น
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BFKT ขายรายได้ ที่ ต นได้ รั บ จาก กสท) ให้ แ ก่ ก องทุน และ
ทรัพย์สินดังกล่าวจะมีการโอนโดย AWC และ BFKT (ต่อเมื่อ
กองทุนใช้ สิทธิในการซื ้อทรัพย์สิน (call option)) มายังกองทุน
ในอนาคตภายหลังจากวัน ที่ สัญ ญาเช่ าเครื่ อ งและอุปกรณ์
HSPA สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และสัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 สิ น้ สุ ด ลงตาม
ข้ อกาหนดและเงื่ อนไขที่กาหนดในสัญญาโอนขายทรั พย์สิน
และสิทธิรายได้ ที่เกี่ยวข้ อง (ซึ่งรวมถึงสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ
และสิ ท ธิ ร ายได้ AWC ที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2) ทั ง้ นี ้ มี
ระยะเวลาการเช่าตัง้ แต่วันที่ สัญญาเช่าเครื่ องและอุป กรณ์
HSPA สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติมครั ง้ ที่ 1 และสัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 สิ ้นสุด ไปจนถึงวันที่
15 กันยายน พ.ศ.2576 ซึ่งคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องจะดาเนินการ
เจรจาและตกลงจ านวนทรั พย์ สิน ที่ จะเช่า ต่อ ไป อย่า งไรก็ ดี
จานวนเงินสุทธิ ที่เกิดขึ ้นจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้ องไม่น้อย
กว่าจานวนที่กองทุนได้ รับจาก BFKT และ AWC ตามโครงการ
ขายรายได้ ในทรัพย์สนิ ดังกล่าว

ดังกล่าวจะมีการโอนโดย AWC และ BFKT (ต่อเมื่อกองทุนใช้ สทิ ธิในการ
ซือ้ ทรั พย์ สิน (call option)) มายังกองทุนในอนาคตภายหลังจากวัน ที่
สัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ
AWC สัญ ญาเช่ า เสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 และ
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 สิ ้นสุดลงตาม
ข้ อกาหนดและเงื่ อนไขที่กาหนดในสัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิท ธิ
รายได้ ที่เกี่ยวข้ อง (ซึ่งรวมถึงสัญญาโอนขายทรั พย์สินและสิทธิ รายได้
AWC ที่ ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2) ทัง้ นี ้ มี ร ะยะเวลาการเช่า ตัง้ แต่วันที่
สัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ
AWC สัญ ญาเช่ า เสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 และ
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 สิ ้นสุด ไปจนถึง
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2576 ซึ่งคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องจะดาเนินการเจรจา
และตกลงจานวนทรัพย์สินที่จะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จานวนเงินสุทธิ ที่
เกิดขึ ้นจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้ องไม่น้อยกว่าจานวนที่กองทุน ได้ รับ
จาก BFKT และ AWC ตามโครงการขายรายได้ ในทรัพย์สนิ ดังกล่าว

กฎหมายที่ใช้ บังคั บ….หนังสือข้ อตกลงร่ วมกันที่เกี่ยวข้ องกับทรั พย์สินโครงสร้ าง กฎหมายที่ ใ ช้ บั ง คั บ …… หนัง สือ ข้ อ ตกลงร่ ว มกัน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคม HSPAของ BFKT และ AWC อยูภ่ ายใต้ บงั คับของกฎหมาย
พื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA อยูภ่ ายใต้ บงั คับของกฎหมายไทย
ไทย
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เอกสารแนบ 1
โครงการจัดการกองทุนเดิม
เขตอานาจศาล •

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติม

ศาลไทยมีเขตอานาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาคดี ตัดสิน เขตอานาจศาล…..•
คดีความ หรื อกระบวนพิจารณาใดๆ และระงับข้ อพิพาทที่อาจ
เกิ ด ขึ น้ จาก หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ หนั ง สื อ ข้ อตกลงร่ ว มกั น ที่
เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA
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ศาลไทยมีเขตอานาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาคดี ตัดสินคดีความ
หรื อกระบวนพิจารณาใดๆ และระงับข้ อพิพาทที่อาจเกิ ดขึน้ จาก หรื อ
เกี่ยวเนื่องกับหนังสือข้ อตกลงร่ วมกันที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคม HSPAของ BFKT และ AWC

เอกสารแนบ 2
สารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์ สนิ กิจการ
โครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สนิ กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ที่เป็ นการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง1
ด้ วยคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์และโครงสร้ างพืน้ ฐานของบริ ษัทหลักทรั พย์จัดการ
กองทุน ไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (“บริ ษั ท จั ด การ”) ซึ่ ง จัด การกองทุน รวมโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคม ดิ จิ ทัล
(“กองทุนฯ”) ได้ พิจารณาคาแนะนาจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนฯ เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สนิ
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป (“ทรั พย์ สินกิจการ
โครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 4”) และได้ มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เห็นควรให้ มีการเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 และการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังนี ้
1

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการเข้ าทารายการ รวมทังการเจรจาและตกลงกั
้
บเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4 ตลอดจนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ และการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่เพื่ อการ
เข้ าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวแล้ วเสร็ จ ซึ่งในเบื ้องต้ นคาดว่าการเข้ าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 นี ้จะแล้ วเสร็ จภายในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2562
2

คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับกองทุนฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ

การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื น้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ประกอบด้ วยรายการการเข้ าทาธุรกรรม
กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง 2 ประเภท กล่าวคือ การได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 และการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 โดยมีรายละเอียดและขอบเขตความสัมพันธ์ของ
คูก่ รณีสาหรับแต่ละรายการดังต่อไปนี ้
2.1

การได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
(ก)

1

บริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด (“TUC”) ในฐานะผู้โอนขายกรรมสิทธิ์ ใน
เสาโทรคมนาคม และโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อง
และใยแก้ วนาแสง (fiber optic cable หรื อ FOC) ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด ให้ แก่กองทุนฯ

เอกสารฉบับนีจ้ ดั ทาขึ ้นเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลเท่านัน้ และมิได้ ถือเป็ นการเสนอขายหรื อชี ้ชวนให้ ซื ้อหลักทรัพย์ใด ๆ และ
มิได้ ถือเป็ นการขายหรื อการซือ้ หลักทรัพย์ในประเทศใด ๆ ซึ่งการเสนอขาย การชีช้ วน หรื อการขายหลักทรัพย์ใด ๆ หากมิได้ มีการ
จดทะเบียนหลักทรัพย์หรือเข้ าคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ ภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศนัน้ ๆ แล้ วถือเป็ นความผิด หลักทรัพย์
ที่ปรากฏตามเอกสารนี ้จะไม่ได้ รับการจดทะเบียนภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายของรัฐใด ๆ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และจะไม่ได้ รับการเสนอขายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเข้ าข้ อยกเว้ นจากการจดทะเบียนหลักทรัพย์ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายที่ใช้ บงั คับของรัฐใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา กองทุนฯ ไม่มีความ
ประสงค์ที่จะดาเนินการจดทะเบียนหน่วยลงทุนใหม่ใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือดาเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
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เอกสารแนบ 2
(ข)

บริ ษั ท เรี ย ล มูฟ จ ากัด (“RMV”) ในฐานะผู้โ อนขายกรรมสิ ท ธิ์ FOC ซึ่ ง ในปั จ จุ บัน ใช้ รองรั บ
เทคโนโลยี ร ะบบ fiber to the x หรื อ FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต และบรอดแบนด์
อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล และในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด ให้ แก่กองทุนฯ

(ค)

บริ ษั ท ทรู อิ น เทอร์ เ น็ ต คอร์ ป อเรชั่น จ ากัด (“TICC”) ในฐานะผู้โ อนขายกรรมสิ ท ธิ์ FOC ซึ่ ง
ในปั จจุ บัน ใช้ รองรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต และบรอดแบนด์
อินเทอร์ เน็ตในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด ให้ แก่กองทุนฯ

โดย TUC RMV และ TICC ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ ตามความหมายที่กาหนดในบทนิยามของ
คาดังกล่าวในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตังและ
้
จัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 (“ประกาศฯ ทน. 38/2562”) และประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 14/2558 เรื่ อง ข้ อกาหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ป้องกันและจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 (ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
(“ประกาศฯ สธ. 14/ 2558”) (ซึ่งในกรณีนี ้คือ บุคคลที่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ
อันหมายถึงผู้ที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ) เนื่องจาก
TUC RMV และ TICC เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“ทรู ”) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 ทรู ถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม) ในสัดส่วนร้ อยละ 100.00 ร้ อยละ 99.74 และร้ อยละ 100.00
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของทั
้
งสามบริ
้
ษัทดังกล่าวตามลาดับ โดยทรู และ RMV เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนฯ โดย ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทรู ถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 25.79 และ RMV ถือหน่วย
ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 4.21 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ ตามลาดับ
2.2

การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
(ก)

TUC ในฐานะผู้เ ช่ า พื น้ ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม และผู้เ ช่ า FOC ซึ่ง ในปั จ จุบัน ใช้ ในธุรกิ จ
ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด จากกองทุนฯ

(ข)

TICC ในฐานะผู้ เช่ า FOC ซึ่ ง ในปั จจุ บัน ใช้ รองรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บริ ก าร
อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์ อินเทอร์ เน็ตทังในเขตพื
้
้นที่กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และในเขต
พื ้นที่ตา่ งจังหวัดจากกองทุนฯ

โดยทัง้ TUC และ TICC ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ ตามรายละเอียดที่กล่าวข้ างต้ นแล้ ว
ด้ วยเหตุนี ้ ทังการได้
้
มาซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินดังกล่าว จึงเป็ นการเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ข้ อกาหนดและเงื่อนไขในการเข้ าทารายการ
ดังกล่าวข้ างต้ นจะเป็ นธุรกรรมที่มีราคา ค่าใช้ จ่าย และมูลค่าผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสม อีกทังมี
้ เงื่อนไขที่
สอดคล้ องกับข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน
(arm’s length terms) โดยบุคคลที่มีสว่ นได้ เสียกับการทารายการดังกล่าวไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเข้ าทาธุรกรรม
ของกองทุนฯ
3

ลักษณะทั่วไปของรายการ

3.1

การได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4

เมื่อได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ า
ทารายการ และการเจรจาและตกลงกับเจ้ า ของกรรมสิทธิ์ ในทรั พย์ สิน กิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 4
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ตลอดจนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่เพื่อการเข้ าลงทุนใน
ทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่า วแล้ ว เสร็ จ กองทุน ฯ จะเข้ า ลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานเพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 4 ดัง มี
รายละเอียดจาแนกตามคูก่ รณีที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
3.1.1 TUC
กองทุนฯ จะรับโอนกรรมสิทธิ์ใน (ก) เสาโทรคมนาคมที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและพร้ อมใช้ งานจานวน
ประมาณ 788 เสา และโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้ อง และ (ข) FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้
ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรื อประมาณ
107,694 คอร์ กิโลเมตร) จาก TUC ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ ที่กองทุนฯ และ TUC จะได้ เข้ าทาต่อไป
3.1.2 RMV
กองทุนฯ จะรับโอนกรรมสิทธิ์ ใน (ก) FOC ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล รวมระยะทางประมาณ 315
กิโลเมตร (หรื อประมาณ 40,823 คอร์ กิโลเมตร) และ (ข) FOC ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 617 กิโลเมตร (หรื อ
ประมาณ 37,505 คอร์ กิโลเมตร) จาก RMV ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ ที่กองทุนฯ และ RMV จะได้ เข้ าทาต่อไป2
3.1.3 TICC
กองทุน ฯ จะรั บ โอนกรรมสิท ธิ์ ใ น FOC ซึ่ง ในปั จ จุบัน ใช้ ร องรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ในธุ ร กิ จ
ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตพื ้นที่ต่ างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 2,797 กิโลเมตร
(หรื อประมาณ 109,704 คอร์ กิโลเมตร) จาก TICC ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินที่กองทุนฯ และ TICC จะได้ เข้ าทา
ต่อไป
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4

3.2

ภายหลังจากที่กองทุนฯ ได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 แล้ ว กองทุนฯ จะ
นาทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ไปจัดหาผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดจาแนกตามคู่กรณีที่
เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
3.2.1 TUC
กองทุนฯ จะนาความจุบางส่วนของทรัพย์สินที่ได้ ลงทุนดังต่อไปนี ้ออกให้ เช่าแก่ TUC ตามเงื่อนไขที่
กองทุนฯ และ TUC จะได้ ตกลงกันต่อไป
(ก) ประมาณร้ อยละ 55 ของพื น้ ที่ (slots) (หรื อ คิ ด เป็ นพื น้ ที่ ป ระมาณ 1,576 พื น้ ที่ ) บนเสา
โทรคมนาคมที่ ได้ รั บ โอนกรรมสิท ธิ ม าจาก TUC ซึ่ง มี พื น้ ที่ ร วมประมาณ 2,877 พื น้ ที่ จาก
จ านวนประมาณ 788 เสา ออกให้ เ ช่าแก่ TUC โดยระยะเวลาการเช่าจะสิน้ สุดในวัน ที่ 15

2

มีแผนจะโอนกิจการทังหมดให้
้
แก่ TUC โดยที่ประชุมคณะกรรมการของ RMV ได้ มีมติเห็นชอบให้ มีการโอนกิจการ ในวันที่ 14
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นของ RMV เพื่ออนุมัติการโอนกิ จการดังกล่าวต่อไป] ดังนัน้ TUC จึงจะเข้ าเป็ น
คู่สญ
ั ญาตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินที่กองทุนฯ และ RMV จะได้ เข้ าทาต่อไปสาหรับการโอนกรรมสิทธิ์ใน FOC ของ RMV โดยหากมี
การโอนกิจการเกิดขึ ้น TUC จะรับสิทธิหน้ าที่ใด ๆ ที่ RMV ยังคงมีอยูภ่ ายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว นับแต่วนั โอนกิจการของ RMV เป็ นต้ นไป
RMV
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กันยายน พ.ศ. 2576 โดยมีคา่ เช่าตามสัญญาตลอดระยะเวลาการเช่ารวมประมาณ 3,600 ล้ าน
บาท
(ข) ประมาณร้ อยละ 80 ของความจุ FOC ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
เขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 1,795 กิ โลเมตร (หรื อประมาณ 107,694 คอร์
กิโลเมตร โดยระยะเวลาการเช่าจะสิ ้นสุดในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576 โดยมีค่าเช่าตาม
สัญญาตลอดระยะเวลาการเช่ารวมประมาณ 4,800 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ TUC และ/หรื อ บริ ษัทใน
กลุม่ ทรู อาจขยายระยะเวลาการเช่าต่อไปไม่เกิน 10 ปี ภายหลังจากหมดระยะเวลาการเช่าครัง้
แรก หรื อไม่เกินระยะเวลาใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้ รับ (แล้ วแต่ระยะเวลาใด
จะสันกว่
้ า) โดยรายละเอียดจะเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด
3.2.2 TICC
กองทุนฯ จะนาความจุบางส่วนของทรัพย์สนิ ที่ได้ ลงทุนดังต่อไปนี ้ออกให้ เช่าแก่ TICC ตามเงื่อนไขที่
กองทุนฯ และ TICC จะได้ ตกลงกันต่อไป
(ก) ประมาณร้ อยละ 80 ของความจุ FOC ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์ อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และ
ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด ที่ได้ รับโอนมาจาก RMV รวมประมาณ 40,823 คอร์ กิโลเมตร และ
ประมาณ 37,505 คอร์ กิโลเมตร ตามลาดับ โดยระยะเวลาการเช่าจะสิ ้นสุดในวันที่ 15 กันยายน
พ.ศ. 2576 โดยมีค่าเช่าตามสัญญาตลอดระยะเวลาการเช่า รวมประมาณ 1,900 ล้ านบาท
และ 1,700 ล้ านบาท ตามลาดับ ทังนี
้ ้ TICC และ/หรื อ บริ ษัทในกลุม่ ทรูอาจขยายระยะเวลาการ
เช่ า ต่อ ไปไม่เกิ น 10 ปี ภายหลัง จากหมดระยะเวลาการเช่าครั ง้ แรก หรื อ ไม่เ กิ น ระยะเวลา
ใบอนุญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคมที่ ไ ด้ รั บ (แล้ ว แต่ ร ะยะเวลาใดจะสัน้ กว่ า ) โดย
รายละเอียดจะเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด และ
(ข) ประมาณร้ อยละ 80 ของ FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การ
อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด ที่ได้ รับโอนมาจาก TICC รวม
ประมาณ 109,704 คอร์ กิโลเมตร โดยระยะเวลาการเช่าจะสิ ้นสุดในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.
2576 โดยมีค่าเช่าตามสัญญาตลอดระยะเวลาการเช่ารวมประมาณ 4,700 ล้ านบาท ทังนี
้ ้
TICC และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่มทรู อาจขยายระยะเวลาการเช่าต่อไปไม่เกิน 10 ปี ภายหลังจาก
หมดระยะเวลาการเช่าครัง้ แรก หรื อไม่เกินระยะเวลาใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่
ได้ รับ (แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะสันกว่
้ า) โดยรายละเอียดจะเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด
4

รายละเอียดทรัพย์ สินที่ได้ มาและนาไปจัดหาผลประโยชน์
ภาพรวมโดยสรุป
ลาดับ
1.
1.1

ธุรกรรม

คู่สัญญา

ทรัพย์ สิน

จานวน
โดยประมาณ

การได้ มาซึง่ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
ซื ้อทรัพย์สิน

TUC
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ลาดับ

ธุรกรรม

คู่สัญญา

ทรัพย์ สิน

จานวน
โดยประมาณ
โทรคมนาคม
ประเภท Passive
อื่นที่เกี่ยวข้ อง

FOC ซึ่ ง ใ นปั จจุ บั น ใ ช้ ใ น
ธุ ร กิ จ ใ ห้ บ ริ ก า ร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื ้นที่
ต่างจังหวัด

ป ร ะ ม า ณ 1,795
กิ โ ล เ ม ต ร ( ห รื อ
ประมาณ 107,694
คอร์ กิโลเมตร)

FOC ซึ่งในปั จจุบันใช้ รองรับ
เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ใน
ธุ รกิ จให้ บ ริ การอิน เทอร์ เ น็ ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต
ในเขต กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

ป ร ะ ม า ณ 315
กิ โ ล เ ม ต ร ( ห รื อ
ประมาณ 40,823
คอร์ กิโลเมตร)

FOC ซึ่งในปั จจุบันใช้ รองรับ
เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ใน
ธุ รกิ จให้ บ ริ การอิน เทอร์ เ น็ ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต
ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด

ป ร ะ ม า ณ 617
กิ โ ล เ ม ต ร ( ห รื อ
ประมาณ 37,505
คอร์ กิโลเมตร)

TICC

FOC ซึ่งในปั จจุบันใช้ รองรับ
เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ใน
ธุ รกิ จให้ บ ริ การอิน เทอร์ เ น็ ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต
ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด

ป ร ะ ม า ณ 2,797
กิ โ ล เ ม ต ร ( ห รื อ
ประมาณ 109,704
คอร์ กิโลเมตร)

คู่สัญญา

ทรัพย์ สิน

RMV

ลาดับ
2.
2.1

ธุรกรรม

จานวน
โดยประมาณ

การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
ให้ เช่าทรัพย์สิน

TUC

พื ้ น ที่ slots) บ น เ ส า ประมาณร้ อยละ 55
โทรคมนาคม
ข อ ง พื น้ ที่ ( slots)
(หรื อ คิ ด เป็ นพื น้ ที่
ป ร ะ ม า ณ 1,576
พื ้ น ที่ ) บ น เ ส า
โทรคมนาคม ซึ่ ง มี
พืน้ ที่ รวมประมาณ
2,877 พื ้นที่
FOC ซึ่ ง ใ นปั จจุ บั น ใ ช้ ใ น
ธุ ร กิ จ ใ ห้ บ ริ ก า ร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื ้นที่
ต่างจังหวัด
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ลาดับ

ธุรกรรม

จานวน
โดยประมาณ

คู่สัญญา

ทรัพย์ สิน

TICC

FOC ซึ่งในปั จจุบันใช้ รองรับ
เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ใน
ธุ รกิ จให้ บ ริ การอิน เทอร์ เ น็ ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต
ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล ที่รับโอนจาก RMV

ประมาณร้ อยละ 80
ของ ความจุ ร วม
ประมาณ 40,823
คอร์ กิโลเมตร

FOC ซึ่งในปั จจุบันใช้ รองรับ
เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ใน
ธุ รกิ จให้ บ ริ การอิน เทอร์ เ น็ ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต
ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด ที่รับ
โอนจาก RMV

ประมาณร้ อยละ 80
ของ ความจุ ร วม
ประมาณ 37,505
คอร์ กิโลเมตร

FOC ซึ่งในปั จจุบันใช้ รองรับ
เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ใน
ธุ รกิ จให้ บ ริ การอิน เทอร์ เ น็ ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต
ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด ที่รับ
โอนจาก TICC

ประมาณร้ อยละ 80
ข อ ง ค ว า ม จุ ร ว ม
ประมาณ 109,704
คอร์ กิโลเมตร

5

ขนาดของรายการและมูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน

5.1

การได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4

การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 จะมีมลู ค่ารวมไม่เกิน 15,800 ล้ านบาท
(รวมถึงค่าใช้ จ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว อาทิ ค่าที่ปรึ กษาทางวิชาชีพต่าง ๆ ค่าภาษี อากรที่เกี่ยวกับการ
ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว (ถ้ ามี) ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ ฯลฯ) โดยจะชาระทังจ
้ านวนตาม
เงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้ อง โดยกองทุนฯ ได้ จัดแต่งตังผู
้ ้ ประเมินค่าอิสระ 2 รายเพื่อทาหน้ าที่ประเมินค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ได้ แก่ บริ ษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอ๊ ดไวเซอรี่ จากัด และบริ ษัท สีลม
แอดไวเซอรี่ จากัด โดย ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 บริ ษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอ๊ ดไวเซอรี่ จากัด ได้ ทาการประเมิน
ค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 โดยวิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่งได้ แก่ วิธีมลู ค่าปั จจุบนั
สุท ธิ ข องกระแสเงิ น สด (Discounted Cash Flow: DCF) ได้ ช่ ว งราคาประเมิ น เท่ า กั บ 14,329.04 ล้ า นบาท ถึ ง
16,023.75 ล้ านบาท และ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 บริ ษัท สีลม แอดไวเซอรี่ จากัด ได้ ทาการประเมินค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 โดยวิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่งได้ แก่ วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิ
ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ได้ ช่วงราคาประเมินเท่ากับ 14,851.10 ล้ านบาท ถึง 16,173.92
ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ ขนาดของรายการได้ มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 จะมีมลู ค่าไม่เกินร้ อยละ
10.51 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ซึ่ง มีมลู ค่ามากกว่า ร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ โดย
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ มีมลู ค่าเท่ากับ 150,289.60 ล้ านบาท ทาให้ รายการ
ดังกล่าวต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ตามประกาศฯ ทน. 38/2562
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5.2

การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4

บริ ษัทจัดการคาดว่า มูลค่ารวมของผลตอบแทนที่กองทุนฯ จะได้ รับจากการนาทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พืน้ ฐานเพิ่มเติมครั ง้ ที่ 4 ไปจัดหาผลประโยชน์ จะเป็ นจานวนรวมประมาณ 16,700 ล้ านบาท จากค่าเช่ารวมตาม
สัญญาตลอดระยะเวลาสัญญาเช่า แบ่งเป็ นการเข้ าทาธุรกรรมกับ TUC และ TICC เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 เป็ นจานวนประมาณ 8,400 ล้ านบาท และ 8,300 ล้ านบาท
ตามลาดับ โดยขนาดของรายการจะมีมลู ค่าไม่เกินร้ อยละ 11.11 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนฯ ซึ่งมากกว่า
ร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุนฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเท่ากับ 150,289.60 ล้ านบาท
ทาให้ รายการดังกล่าวต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ตามประกาศฯ ทน. 38/2562
6

เกณฑ์ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน

6.1

การได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4

มูลค่าของทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ที่กองทุนฯ จะเข้ าลงทุนจะพิจารณาจากอัตรา
ผลตอบแทนจากการนาทรัพย์สินดังกล่าวไปจัดหาผลประโยชน์ประกอบกับราคาประเมินของผู้ประเมินค่าอิสระทั ง้
สองราย ทังนี
้ ้ มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 จะไม่สงู กว่าราคาประเมินค่าสูงสุด
ของผู้ประเมินค่าอิสระทังสองราย
้
ที่กองทุนฯ ได้ จัดให้ มีเพื่อ ทาหน้ าที่ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
เพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศฯ ทน. 38/2562 ทังนี
้ ้ มูลค่าการลงทุนในทรั พย์ สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 จะไม่สงู กว่า 15,800 ล้ านบาท (รวมถึงค่าใช้ จ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สิน
ดังกล่าว อาทิ ค่าที่ปรึกษาทางวิชาชีพต่าง ๆ ค่าภาษี อากรที่เกี่ยวกับการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว (ถ้ ามี) ค่าใช้ จ่ายใน
การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ ฯลฯ)
6.2

การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4

อัตราผลตอบแทนที่กองทุนฯ จะได้ รับจากการนาทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ไปจัดหา
ผลประโยชน์ จะมีการกาหนดเป็ นเงื่อนไขในสัญญาที่เกี่ยวข้ องซึ่งจะเป็ นทางการค้ าตามปกติ มีลกั ษณะเดียวกับที่
วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์ เดียวกัน (arm’s length terms) อยู่ในอัตราที่เป็ นธรรมและ
เหมาะสม โดยเปรี ยบเทียบจากค่าตอบแทนที่กองทุนฯ ได้ รับในอดีตและตามอัตราผลตอบแทนทัว่ ไปในตลาด
7

ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดกับกองทุนฯ

คณะกรรมการลงทุนคาดว่าการลงทุนในทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครั ง้ ที่ 4 นี ้ จะทาให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาวจากการที่กองทุนฯ ลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่มีคณ
ุ ภาพดี และยังเป็ นการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ ของกองทุนฯ ซึ่งจะก่อให้ เกิดผลประโยชน์แก่
กองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี ้
(1)
การลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
ในการลงทุนของกองทุนฯ
การลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 เป็ นโอกาสที่กองทุนฯ จะเติบโตผ่าน
การขยายการลงทุน (inorganic growth) ซึง่ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการสร้ างการเติบโตของกองทุนฯ
ซึ่งเน้ นการแสวงหาโอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม โดยโอกาสในการเติบโต
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ครั ง้ นี จ้ ะเป็ นการเพิ่ ม เติ มมูลค่าทรั พ ย์ สิน ของกองทุน ฯ เพื่ อ จัด หาผลประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ก องทุน ฯ และสามาร ถเพิ่ม
ผลตอบแทนการลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(2)
การลงทุนในทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครั ง้ ที่ 4 เป็ นการลงทุนในทรัพย์ สิน
ที่ทาให้ ทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ครอบคลุมพืน้ ที่ท่ ัวประเทศ พร้ อม
รองรั บการขยายตัวทางเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งเป็ นการเพิ่มศักยภาพของทรั พย์ สินโดยรวมของกองทุนฯ
ทาให้ เกิดความได้ เปรียบในเชิงกลยุทธ์
คณะกรรมการลงทุนเชื่อว่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 เป็ นทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่จะทาให้ การเชื่อมโยงของทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ
ครอบคลุมและครบถ้ วนมากขึ ้น โดยใยแก้ วนาแสงหรื อ FOC ทังหมดที
้
่เพิ่มขึ ้นมีระยะทางประมาณ 5,524 กิโลเมตร
(หรื อประมาณ 295,726 คอร์ กิโลเมตร) จะทาให้ ศกั ยภาพของทรัพย์สนิ โดยรวมของกองทุนฯ เพิ่มมากขึ ้น โดยหลังจาก
การลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ จะทาให้ กองทุนฯ มีโครงข่ายใยแก้ วนาแสงกระจายครอบคลุมพื ้นที่ทวั่ ประเทศ โดยในการ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 นี ้ กองทุนฯ ได้ มีการลงทุนเพิ่มเติมใน FOC ที่ในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยี FTTx (Fiber To
The x) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล และพื ้นที่ต่างจังหวัด ในจานวนที่เพิ่มขึ ้นจากการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2
และ 3 ทาให้ กองทุนฯ เกิ ดความได้ เปรี ยบทางกลยุทธ์ ทงด้
ั ้ านการกระจายตัวของทรัพย์สินและความสามารถของ
ทรั พย์ สินในการรองรั บเทคโนโลยีใหม่ และเปิ ดโอกาสให้ กองทุนฯ สามารถจัดหาประโยชน์ จากทรั พย์ สินกิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมได้ เพิ่มขึ ้น
(3)
โอกาสในการจัดหาผลประโยชน์ ท่ มี ่ ันคง และสามารถเติบโตรองรั บความต้ องการที่เพิ่มขึน้
อย่ างต่ อเนื่องของธุรกิจโทรคมนาคม จากทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 นี ้ เป็ นการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความสาคัญ
และจาเป็ นต่อการดาเนินกิจการโทรคมนาคมของผู้ประกอบการในธุรกิ จโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การใน
ธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจบริ การวงจรและโครงข่ายสื่อสารข้ อมูลความเร็ วสูง ธุรกิจ
อินเทอร์ เน็ตไร้ สายความเร็ วสูง (WiFi) เป็ นต้ น อีกทังคาดว่
้
ากองทุนฯ จะสามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วน
ใหญ่ที่กองทุนฯ ลงทุนเพิ่มเติมโดยการให้ เช่าระยะยาวกับผู้เช่าหลักของกองทุนฯ คือกลุม่ ทรู ซึ่งในปั จจุบนั เป็ นหนึง่ ใน
ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทยและมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ทาให้ กองทุนฯ มีโอกาสที่จะได้ รับ
ผลตอบแทนที่มนั่ คงจากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 นอกจากนัน้ กองทุนฯ ยัง
สามารถนาทรัพย์สินที่เหลือไปจัดหาผลประโยชน์เพิ่มเติมจากผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมรายอื่น เพื่อรองรับ
การเติบโตของธุรกิจโทรคมนาคมในอนาคต ที่จะสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่กองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป
8

แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4

แหล่งเงินทุนที่กองทุนฯ จะนามาใช้ ลงทุนในทรัพย์สิน กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 นี ้ จะมาจาก
การเพิ่มทุนของกองทุนฯ ทังจ
้ านวน อย่างไรก็ดี เงินลงทุนทังหมดที
้
่จะใช้ สาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 นี ้ จะไม่เกิน 15,800 ล้ านบาท ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
8.1

การเพิ่มทุนและเสนอขายหน่ วยลงทุนที่ออกใหม่ ของกองทุนฯ

แหล่งเงินทุนที่กองทุนฯ จะนามาใช้ ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 นี ้ จะมาจาก
การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ ทังจ
้ านวน โดยกองทุนฯ จะดาเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ ใน
จานวนรวมไม่เกิน 10,500,000,000 บาท จากเดิมเงินทุนจดทะเบียน 96,379,430,540 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ
10 บาท รวมเป็ นเงินทุนจดทะเบียนจานวนไม่เกิน 106,879,430,540 บาท โดยการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ใน
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จานวนไม่เกิน 1,050,000,000 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ใน
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) ตามสัดส่วนการถือหน่วย
ลงทุน แต่บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ ให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน เดิมรายใด หากการจัดสรร
ดังกล่าวทาให้ หรื ออาจส่งผลเป็ นการกระทาการที่ขดั ต่อกฎหมายหรื อระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศโดยกองทุนฯ
หรื อบริ ษัทจัดการ หรื อจะเป็ นผลให้ บริ ษัทจัดการต้ องมีภาระหน้ าที่ในการดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้อง
ดาเนินการภายใต้ กฎหมายไทย ทังนี
้ ้ ตามรายละเอียดที่จะได้ กล่าวโดยละเอียดต่อไปในข้ อ 9.
ทัง้ นี ้ การกาหนดจานวนหน่วยลงทุนใหม่และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จะได้ รับการพิจารณาและ
กาหนดโดยบริ ษัทจัดการก่อนการเสนอขาย โดยจะอ้ างอิงจากราคาประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ที่จดั ทาโดยบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินอิสระทังสองราย
้
หลักการในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ตลอดจนการพิจารณาปั จ จัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม
ที่นักลงทุนจะได้ รับศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรั พย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม อัตราดอกเบีย้ ทัง้ ภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ เป็ นต้ น
9

การจัดสรรหน่ วยลงทุนที่ออกใหม่ ของกองทุนฯ

9.1

รายละเอียดการจัดสรรหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสทิ ธิในการจองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) ตาม
สัดส่วนการถื อหน่วยลงทุน แต่บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้ ผ้ ูถือหน่วยลง
ทุนเดิมรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทาให้ หรื ออาจส่งผลเป็ นการกระทาการที่ขดั ต่อกฎหมายหรื อระเบียบ
ข้ อบังคับของต่างประเทศโดยกองทุนฯ หรื อบริ ษัทจัดการ หรื อจะเป็ นผลให้ บริ ษัทจัดการต้ องมีภาระหน้ าที่ใน
การดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดาเนินการภายใต้ กฎหมายไทย (ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสทิ ธิ ได้ รับ
การจัดสรรหน่วยลงทุนเรี ยกว่า “ผู้ถือหน่ วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ”) ในการนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสทิ ธิอาจ
แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อน้ อยกว่า
สิทธิที่ได้ รับการจัดสรร หรื อสละสิทธิไม่จองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ในครัง้ นี ้ก็ได้
โดยภายหลังจากการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ ในรอบแรกแล้ ว กองทุนฯ
อาจจะจัด สรรหน่ว ยลงทุน ใหม่ที่ เ หลือ จากการจองซื อ้ โดยผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน เดิม ที่ มี สิท ธิ ดัง กล่า ว ให้ แ ก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิที่แสดงความจานงที่จะจองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรตาม
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน อย่างน้ อยหนึ่งรอบหรื อจนกว่าจะหมด ทังนี
้ ้ รายละเอียดการจัดสรรหน่วยลงทุน
ใหม่เป็ นไปตามที่จะกาหนดในเอกสารเกี่ยวกับการจองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่และหนังสือชี ้ชวน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวัน กาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื ้อหน่วยลงทุน
ใหม่ (Record Date) โดยจะแจ้ งวัน ก าหนดการดัง กล่า วและรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
ทังนี
้ ้ หน่วยลงทุนใหม่จะไม่ได้ รับการจดทะเบียนภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา
ค.ศ. 1993 หรื อกฎหมายของรัฐใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อกฎหมายของประเทศใดๆ นอกเหนือจาก
ประเทศไทย และจะไม่ได้ รับการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสญ
ั ชาติสหรัฐอเมริ กา หรื อสัญชาติ
ใดๆ นอกจากสัญชาติไทย หากการเสนอขายหรื อการขายทาให้ หรื ออาจส่งผลเป็ นการกระทาการที่ขดั ต่อ
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กฎหมาย หรื อระเบียบข้ อบังคับของประเทศนัน้ ๆ โดยกองทุนฯ หรื อบริ ษัทจัดการ หรื อจะเป็ นผลให้ บริ ษัท
จัดการมีภาระหน้ าที่ในการดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดาเนินการภายใต้ กฎหมายไทย
ตารางดังต่อไปนี ้ เป็ นข้ อมูลโดยสรุปของการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่
จัดสรรให้ แก่

จานวนหน่ วย
ลงทุน

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาเสนอขาย
(บาทต่ อหน่ วย)

หมายเหตุ

ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที่ จานวนหน่วยลงทุน กาหนดในภายหลัง ก า ห น ด ใ น ภ า ย ห ลั ง โปรดพิ จ ารณา
มีสิทธิ
ใหม่ทงหมด
ั้
( โ ป ร ด พิ จ า ร ณ า (โปรดพิ จ ารณา หมาย หมายเหตุ (3)
หมายเหตุ (2))
เหตุ (1))
(4)
หมายเหตุ
(1) การกาหนดจานวนหน่ วยลงทุน ใหม่และราคาเสนอขายหน่ วยลงทุน ใหม่นี จ้ ะอ้ างอิงจากราคาประเมินค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ที่จัดทาโดยบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินอิสระทัง้ สองราย
ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง สภาวะตลาดเงินและตลาดทุน
ในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้ รับ
ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม อัตราดอกเบี ้ยทังภายในประเทศและภายนอกประเทศ
้
เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ราคาเสนอขายจะได้ รับการพิจารณาและกาหนดโดยบริษัทจัดการก่อนการเสนอขาย
(2) อัต ราส่ว นการเสนอขายจะค านวณจากจานวนหน่ ว ยลงทุน ก่อนการเพิ่มเงิน ทุน จดทะเบียนของกองทุน ฯ
หารด้ วยจานวนหน่วยลงทุนใหม่ที่จะมีการออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ ในราคาเสนอ
ขายต่อหน่วยตามที่บริษัทจัดการจะได้ กาหนดต่อไป
(3) วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) จะได้ รับการกาหนด
ในภายหลัง โดยบริ ษั ท จัด การจะแจ้ งวัน กาหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(4) ให้ บริ ษัทจัดการเป็ นผู้มีอานาจในการ (ก) พิจารณา กาหนด และ/หรื อ แก้ ไขรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ออกและเสนอขายหน่วยลงทุน ใหม่ รวมทัง้ การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง จานวน
หน่ ว ยลงทุน ใหม่ จานวนครั ง้ ของการเสนอขาย จานวนรอบที่ จะจัด สรรหน่ ว ยลงทุน ใหม่ใ ห้ แ ก่ผ้ ูถือหน่ ว ย
ลงทุนเดิมที่มีสิทธิ ระยะเวลาการจองซื ้อ วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย วิธีการจองซื ้อ วิธีการชาระค่า จองซื ้อ
อัตราส่วนการใช้ สิทธิในการจองซื ้อ สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนมีสิทธิใช้ ดลุ ยพินิจในการพิจารณาการจัดสรร หรื อการปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทาให้ หรื ออาจส่งผลเป็ นการกระทาการที่ขดั ต่อกฎหมาย
หรื อระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศโดยกองทุนฯ หรื อบริ ษัทจัดการ หรื อจะเป็ นผลให้ บริ ษัทจัดการต้ องมี
ภาระหน้ าที่ในการดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดาเนินการภายใต้ กฎหมายไทย (ข) พิจารณากาหนด
วัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ที่ มี สิ ท ธิ ใ นการจองซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ใหม่ (Record Date) โดยแจ้ ง วัน
กาหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป (ค) เจรจา ตกลง จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไข เปลี่ยนแปลง ในเอกสารคาขอ
อนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหน่ว ยลงทุน ใหม่ดังกล่าว ซึ่ง
รวมถึงเอกสาร และ/หรื อ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ รวมทัง้ ดาเนินการเจรจา
ติ ด ต่อ และ/หรื อ ยื่ น ค าขออนุญ าต ค าขอผ่ อ นผัน ต่า ง ๆ และหลัก ฐานที่ จาเป็ นที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่อ ส านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือ
องค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว และการนาหน่วยลงทุนใหม่เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เป็ นต้ น (ง) เจรจา ตกลง จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ ไข เปลี่ยนแปลง ในสัญญาต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ การแต่งตัง้ ที่ปรึ กษาทางการเงิน ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และ
ตัวแทนรับจองซื ้อหลักทรัพย์ (จ) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องทุกประการ ตลอดจนกาหนดหรื อ
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แก้ ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อให้ การออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ของ
กองทุนฯ สาเร็จลุลว่ ง (ฉ) แต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวตาม (ก) ถึง
(จ) ข้ างต้ น

9.2

วัตถุประสงค์ ของการออกหน่ วยลงทุนใหม่ และแผนการใช้ เงิน

กองทุนฯ จะนาเงินที่ได้ จากการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ไปใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 รวมถึงชาระค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว โดยราคา
เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 เป็ นราคาสุทธิหลังหักค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการได้ มา
ซึง่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว ตามที่ได้ ตกลงกับเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ
9.3

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอื หน่ วยลงทุนจากการเสนอขายหน่ วยลงทุนใหม่
(1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Control Dilution)
จานวนหน่วยลงทุนใหม่ที่เสนอขายในครัง้ นี ้
จานวนหน่วยลงทุนในปั จจุบนั + จานวนหน่วยลงทุนใหม่ทเี่ สนอขายในครัง้ นี ้
1,050,000,000
9,637,943,054 + 1,050,000,000
ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Control Dilution) จากการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่
ในครัง้ นี ้จะมีประมาณร้ อยละ 9.82
(2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน (Price Dilution)
ยังไม่สามารถคานวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากยังไม่มีการกาหนดราคา
เสนอขายหน่วยลงทุนใหม่

10

การอนุมัติการลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนฯ ได้ มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เห็นควรให้ มีการเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 และให้ มีการเสนอเรื่ องให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมตั ิ
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการลงทุนของกองทุนฯ ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 4 ท่าน ได้ แก่

11

(1)

นายณรงศักดิ์ ปลอดมีชยั

(2)

นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

(3)

นางสาวพีรญา วรรณคีรี

(4)

นางสาวอริ ศรา คงสว่าง

เงื่อนไขการเข้ าทารายการ

การเข้ าทารายการการเข้ าลงทุนในทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครั ง้ ที่ 4 อันประกอบด้ วย
การได้ มาซึ่งทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครั ง้ ที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินกิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการเข้ าทาธุรกรรมระหว่างกองทุนฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เป็ น
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การได้ มาเพิ่มเติมซึ่งทรั พย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน โดยมีมูลค่าของทรั พย์สินไม่น้อยกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ และเป็ นการเข้ าทาธุรกรรมระหว่างกองทุนฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เป็ นการเข้ าทาสัญญา
เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ซึง่ มีมลู ค่าของสัญญาไม่น้อยกว่าร้ อยละ 3 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนฯ ทาให้ การเข้ าทารายการดังกล่าวต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ตาม
ประกาศฯ ทน. 38/2562 ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนทีม่ า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติดงั กล่าว ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมาประชุม
ไม่ น้ อ ยกว่ า 25 คน หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ทัง้ หมด โดยมี ห น่ ว ยล งทุน นับ รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม การนับ
คะแนนเสียงในการขอมติดงั กล่าว บริ ษัทจัดการจะไม่นบั รวมจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสว่ นได้ เสีย
เป็ นพิเศษกับการเข้ าทาการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ในการลงคะแนนเสียงเพื่อขอมติดงั กล่าว
ในส่วนของการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ ต้ องได้ รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ
สาหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุนฯ ต้ องได้ รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษกับการได้ มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ประกอบด้ วย

12

ชื่อ

จานวนหน่ วย

สัดส่ วนการลงทุนต่ อหน่ วยลงทุน
ที่จาหน่ ายได้ แล้ วทัง้ หมดของกองทุนฯ (ร้ อยละ)

บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2,485,561,900

25.79

บริ ษัท เรี ยล มูฟ จากัด

405,821,017

4.21

ความเห็นของคณะกรรมการลงทุนเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการ

คณะกรรมการลงทุนพิจารณาการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ และเห็นว่า
การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 นี ้มีความน่าสนใจและมีความเหมาะสมสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ ของกองทุนฯ ในการที่จะสร้ างการเจริ ญเติบโตระยะยาวเพิ่มขึ ้น หากเปรี ยบเทียบกับการ
ไม่เข้ าลงทุนเพิ่มเติมเลย โดยการแสวงหาโอกาสการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีคณ
ุ ภาพดี และเพิ่ม
การกระจายตัวของทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานให้ ครอบคลุมทัว่ ประเทศ เนื่องจาก ในการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ นี ้
กองทุนฯ มีการลงทุนใน FOC ที่ในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx (Fiber To The x) ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริ มณฑล และในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด ในจานวนที่เพิ่มขึ ้นจากการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 และ 3 รวมถึงการลงทุน
ในเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติม ทาให้ กองทุนฯ เกิดความได้ เปรี ยบทางกลยุทธ์ ทงด้
ั ้ านการกระจายตัวของทรัพย์สินและ
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ความสามารถของทรัพย์สินในการรองรับเทคโนโลยีใหม่ และเปิ ดโอกาสให้ กองทุนฯ สามารถจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมได้ เพิ่มขึ ้น
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการลงทุน มีความเห็นว่า การเข้ าลงทุนเพิ่ มเติมในครัง้ นี ้ จะทาให้ ขนาดและมูลค่าตลาดของ
กองทุนฯ เพิ่มสูงขึ ้น ซึ่งจะช่วยเสริ มสภาพคล่องในการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ และเพิ่มความน่าสนใจในการ
เข้ าลงทุนให้ กบั นักลงทุนที่สนใจผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ให้ ผลตอบแทนสม่าเสมอ รวมถึงช่วยส่งเสริ มภาพลักษณ์ ของ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของไทยให้ มีความน่าสนใจในสายตาของนักลงทุนต่างชาติเพิ่มขึ ้น
คณะกรรมการลงทุนจะพิจารณาการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 นี ้ที่จานวน
ไม่เกิน 15,800 ล้ านบาท โดยการออกหน่วยลงทุนเพิ่มเติมไม่เกิน 1,050 ล้ านหน่วย โดยประมาณการเงินปั นส่วนแบ่ง
กาไรต่อหน่วยของกองทุนฯ ที่คาดว่าจะได้ รับหลังจากที่กองทุนฯ ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4 จะ ไม่ลดลง เมื่อเทียบกับประมาณการเงินปั นส่วนแบ่งกาไรต่อหน่วยของกองทุนฯ ที่คาดว่าจะได้ ในกรณีที่
กองทุนฯมิได้ ทาการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 โดยกองทุนฯ ได้ แต่งตังผู
้ ้ ประเมินอิสระสองรายเพื่อทา
หน้ าที่ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมดังกล่าว อีกทัง้ สมมติฐานที่ผ้ ปู ระเมินค่าอิสระทัง้ 2 ราย
ใช้ ในการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติ มครัง้ ที่ 4 ตามที่ระบุไว้ ในสรุ ปรายงานการประเมินค่า
ทรัพย์สินของผู้ประเมินค่าอิสระ และตารางสรุ ปสมมติฐานของผู้ประเมินค่าอิสระสาหรับทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ก็มีความสมเหตุสมผล นอกจากนี ้ อัตราผลตอบแทนที่กองทุนฯ จะได้ รับจากการนาทรัพย์สิ น
กิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครั ง้ ที่ 4 ไปจัดหาผลประโยชน์ เป็ นไปทางการค้ าตามปกติ มีลกั ษณะเดียวกับที่
วิญญูชนจะพึงกระทากับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length terms) และอยูใ่ นอัตราที่เป็ นธรรมและ
เหมาะสม
นอกจากนี ้ การเพิ่มทุนยังช่วยเพิ่มหน่วยลงทุนซึง่ จะเป็ นการสนับสนุนสภาพคล่องของการซื ้อขายหน่วยลงทุน
ในตลาดรองและเป็ นการเพิ่มขนาดของทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ อีกทังยั
้ งเป็ นโอกาสที่ดีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมจะได้
เพิ่มขนาดการลงทุนในกองทุนฯ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนฯ
ทัง้ นี ้ มูลค่า สุดท้ ายที่กองทุนฯ จะเข้ าลงทุน ในทรั พย์ สิน กิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครั ง้ ที่ 4 อัต รา
ผลตอบแทนสุดท้ ายที่ก องทุนฯ จะได้ รับจากการนาทรั พย์ สินกิ จ การโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครั ง้ ที่ 4 ไปจัดหา
ผลประโยชน์ ขนาดการเพิ่มทุนและวิธีการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ควรจะได้ พิจารณาจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงแต่ไม่
จากัดเพียง
- มูลค่าของทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ที่ได้ จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่า
อิสระทังสองราย
้
-

สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนโดยรวมในขณะเข้ าทารายการ

-

ผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทเดียวกันในตลาด ณ ขณะนัน้
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เอกสารแนบ 3
ข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์ สนิ กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
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เอกสารแนบ 3
ข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์ สนิ กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
กองทุนฯ จะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทโทรคมนาคมเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 โดยทรัพย์สินดังกล่าว
ประกอบด้ วย
(ก) กรรมสิท ธิ์ ใ นเสาโทรคมนาคมจานวนประมาณ 788 เสา และโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้ อง จาก บริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (“TUC”)
(ข) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด รวม
ระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 107,694 คอร์ กิโลเมตร) จาก TUC
(ค) กรรมสิทธิ์ ใน FOC ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต
และบรอดแบนด์ อิ นเทอร์ เน็ ตในเขตพืน้ ที่ กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด ระยะทาง
ประมาณ 315 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 40,823 คอร์ กิโลเมตร) และระยะทางประมาณ 617 กิโลเมตร (หรื อประมาณ
37,505 คอร์ กิโลเมตร) ตามลาดับ จาก บริ ษัท เรี ยล มูฟ จากัด (“RMV”)
(ง) กรรมสิทธิ์ ใน FOC ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด ระยะทางประมาณ 2,797 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 109,704 คอร์
กิโลเมตร จาก บริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (“TICC”)
รวมเรี ยกว่า “ทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4”
ทังนี
้ ้ TUC RMV และ TICC เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“ทรู ”) ซึ่ง ณ วันที่
31 ธันวาคมพ.ศ. 2561 ทรู ถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม) ในสัดส่วนร้ อยละ 100.00 ร้ อยละ 99.74 และร้ อย
ละ 100.00 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของทั
้
งสามบริ
้
ษัทดังกล่าวตามลาดับ โดยทรู และ RMV เป็ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนฯ โดย ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทรู ถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 25.79 และ
RMV ถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 4.21 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ ตามลาดับ
(1)

ข้ อมูลสรุ ปเกี่ยวกับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่กองทุนฯ จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
(ก)

บททั่วไป

กองทุน ฯ จะลงทุน ในกรรมสิท ธิ์ ในเสาโทรคมนาคมของ TUC จ านวนประมาณ 788 เสา และ
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้ อง โดย กองทุนฯ จะจัดหาประโยชน์จากเสาโทรคมนาคม
ของ TUC ดังกล่าว ด้ วยวิธีการตามที่กฎหมายอนุญาต อันรวมถึง การนาพื ้นที่บนเสาโทรคมนาคม ออกให้ เช่าแก่บคุ คล
อื่น ซึ่งรวมถึงการนาพื ้นที่บนเสาโทรคมนาคม บางส่วนออกให้ เช่าแก่ TUC ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของทรู โดยการเข้ าทา
สัญญาเช่า ดาเนินการ บารุ งรั กษา และบริ หารจัดการหลัก กับ TUC (เป็ นระยะเวลาประมาณ ไม่เกิ น 14 ปี หรื อ
จนกระทัง่ สิ ้นสุดอายุใบอนุญาตที่มีกาหนดเวลายาวที่สดุ ของ TUC หรื อ 15 กันยายน 2576) ทังนี
้ ้ TUC ซึ่งเป็ นผู้เช่า
และบริ หารจัดการหลักของกองทุน ฯ จะใช้ พื ้นที่บนเสาโทรคมนาคมเพื่อให้ บริ การในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเสา
โทรคมนาคม ดังกล่าวรองรับอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active ที่ใช้ ในการให้ บริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่ โดยปั จจุบนั
TUC ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่ในหลายย่านความถี่ รวมถึง 900 MHz 1800 MHz และ 2100 MHz
(ข)
รายละเอียดและความครอบคลุ มของเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่กองทุ นฯ จะลงทุ น
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
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เอกสารแนบ 3
เสาโทรคมนาคม ของ TUC ที่ ก องทุน ฯ จะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 4 จ านวนประมาณ 788 เสา
ประกอบด้ วยเสาที่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นดินจานวนประมาณ 749 เสา และเสาที่ตงอยู
ั ้ บ่ นดาดฟ้ าจานวนประมาณ 39 เสา โดย
เสาโทรคมนาคมดังกล่าวส่วนใหญ่ถกู สร้ างขึ ้นไม่เกิน 1 ปี และโดยทัว่ ไปเสาโทรคมนาคมมีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า
30 ปี และสามารถขยายอายุการใช้ งานออกไปได้ โดยไม่จากัดด้ วยการดูแลและบารุงรักษาเป็ นประจา
(ค)

สิทธิในการใช้ ท่ ดี ินหรือทรัพย์ สินที่เป็ นที่ตงั ้ เสาโทรคมนาคม

เสาโทรคมนาคม ของ TUC ที่กองทุนฯ จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 นี ้ ตังอยู
้ ่บนที่ดิน ดาดฟ้ าอาคาร
หรื ออสังหาริ มทรัพย์อื่นซึง่ TUC เป็ นผู้เช่ามาจากผู้ให้ เช่าหลายราย
(ง)

การดาเนินงานและบารุ งรักษา

TUC ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักของเสาโทรคมนาคม มีหน้ าที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน
และการบารุ งรักษาเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่กองทุนฯ จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ TUC
(2)
ข้ อ มู ล สรุ ป เกี่ ย วกั บ FOC ซึ่ ง ใช้ ใ นธุ รกิ จ ให้ บ ริ การโทรศั พ ท์ เ คลื่ อนที่ ของ TUC และ FOC ซึ่ ง ใช้
รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ของ RMV และ TICC ตามลาดับ (รวมกันเรียกว่ า “ใยแก้ วนาแสง”) ที่กองทุนฯ
จะลงทุนเพิ่มเติม
(ก)

บททั่วไป

กองทุนฯ จะลงทุนใน (1) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่ใน
เขตพื ้นที่ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 107,694 คอร์ กิโลเมตร) จาก TUC (2)
กรรมสิทธิ์ ใน FOC ซึ่งในปั จจุบันใช้ รองรั บเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิ จให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์
อินเทอร์ เน็ตในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล และในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด ระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร
(หรื อประมาณ 40,823 คอร์ กิโลเมตร) และระยะทางประมาณ 617 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 37,505 คอร์ กิโลเมตร)
ตามล าดับ จาก RMV (3) กรรมสิ ท ธิ์ ใ น FOC ซึ่ ง ในปั จ จุ บัน ใช้ ร องรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก าร
อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 2,797 กิโลเมตร (หรื อประมาณ
109,704 คอร์ กิโลเมตร) จาก TICC ทังนี
้ ้ กองทุนฯ จะจัดหาประโยชน์จากใยแก้ วนาแสงดังกล่าวด้ วยวิธีการตามที่
กฎหมายอนุญาต อันรวมถึง การนาใยแก้ วนาแสงออกให้ เช่าแก่บุคคลอื่น ซึ่งการนา FOC ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจ
ให้ บ ริ ก ารโทรศัพ ท์ เ คลื่อ นที่ ใ นเขตพื น้ ที่ ต่า งจัง หวัด บางส่ว นออกให้ เ ช่ า แก่ TUC และการน า FOC ซึ่ง ใช้ ร องรั บ
เทคโนโลยี ระบบ FTTx บางส่วนออกให้ เช่าแก่ TICC ซึ่ง ทัง้ TUC และ TICC เป็ นบริ ษัทย่อยของทรู โดยการเข้ าทา
สัญญาเช่า ดาเนินการ บารุงรักษา และบริ หารจัดการหลัก กับ TUC และ TICC ทังนี
้ ้ TUC และ TICC ซึง่ เป็ นผู้เช่าและ
บริ หารจัดการหลักของกองทุน ฯ จะใช้ ทรั พย์ สินที่เช่า เพื่อให้ บริ การในธุรกิ จโทรศัพท์ เคลื่อนที่ และธุรกิ จให้ บริ การ
อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์
(ข)

รายละเอียดและคุณสมบัติของใยแก้ วนาแสง

ใยแก้ วนาแสง คือเส้ นใยแก้ วที่สามารถนาแสงไปตามความยาวคลืน่ แสง ใยแก้ วนาแสงใช้ กนั อย่าง
แพร่หลายในการสือ่ สัญญาณ ซึง่ สามารถส่งสัญญาณได้ ในระยะทางที่ไกลกว่าและด้ วยอัตราแบนด์วิดท์ (bandwidth)
ที่สงู กว่าระบบสือ่ สัญญาณรูปแบบอื่น ๆ นอกจากนี ้ การสือ่ สารด้ วยใยแก้ วนาแสงเป็ นวิธีการส่งข้ อมูลจากสถานที่หนึ่ง
ไปยังอีกสถานที่หนึง่ ด้ วยการส่งสัญญาณแสงผ่านทางใยแก้ วนาแสง กระบวนการสือ่ สารโดยใช้ ใยแก้ วนาแสงมีขนตอน
ั้

III - 3

เอกสารแนบ 3
พืน้ ฐานซึ่งได้ แก่ การสร้ างสัญญาณแสงโดยการใช้ เครื่ องส่งสัญญาณ (transmitter) การถ่ายทอดสัญญาณ การ
ตรวจสอบว่าสัญญาณไม่เกิดการผิดเพี ้ยนหรื อมีกาลังอ่อนเกินไป การรับสัญญาณแสง และการแปลงสัญญาณแสง
เป็ นสัญญาณไฟฟ้ า
ประโยชน์ที่สาคัญของใยแก้ วนาแสง คือการสูญเสียข้ อมูลที่ต่า มากและไม่มีการรบกวนของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ า ทาให้ สามารถเว้ นระยะทางระหว่างอุปกรณ์ ขยายสัญญาณ (amplifiers) กับอุปกรณ์ ทวนสัญญาณ
(repeaters) ได้ ไกลขึ ้น ใยแก้ วนาแสงจึงถูกนามาใช้ แทนสายโลหะ จากเดิมที่ต้องเชื่อมต่อด้ วยสายไฟฟ้ าหลายพันเส้ น
ก็สามารถนาเส้ นใยแก้ วนาแสงที่มีแบนด์วิดท์ (bandwidth) สูงเพียงเส้ นเดียวมาทดแทนได้
(ค)

รายละเอียดและความครอบคลุมของใยแก้ วนาแสงที่กองทุนฯ จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4

ใยแก้ วนาแสงที่กองทุนฯ จะเข้ าลงทุน ประกอบด้ วยสายเคเบิลใยแก้ วขนาด 24 ถึง 216 แกน (core)
มีระยะทางรวมประมาณ 5,524 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 295,726 คอร์ กิโลเมตร) ใยแก้ วนาแสงที่กองทุนฯ จะลงทุน
เพิ่มเติมส่วนใหญ่ได้ ผ่านการใช้ งานมาและถูกสร้ างขึ ้นประมาณ 2-3 ปี โดยผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคได้ ให้ ข้อมูลว่าสาย
เคเบิลใยแก้ วที่ได้ รับการบารุงรักษาที่ดีจะมีอายุการใช้ งานสูงถึงอย่างน้ อย 50 ปี
(ง)

เส้ นใยแก้ วนาแสงที่ยงั ไม่ มีการใช้ งาน (Remaining Capacity of Dark Fiber)

ในเบื ้องต้ น TUC และ TICC เช่าใช้ ความจุประมาณร้ อยละ 80 ของความสามารถในการใช้ งานได้
ทังหมด
้
(capacity) ของใยแก้ วนาแสงที่กองทุนฯ จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ค่าเช่าจาก TUC และ TICC จะเป็ นแหล่ง
รายได้ ทงหมดที
ั้
่มาจากใยแก้ วนาแสง ที่กองทุนฯ จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 จนกว่าจะมีผ้ เู ช่ารายอื่น ผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และผู้ให้ บริ การข้ อมูลและเสียงรายอื่น ๆ มาเช่า ใยแก้ วนาแสงส่วนประมาณร้ อยละ 20 ที่เหลือของกอง
ทุนฯ เพิ่มเติม โดยในเบื ้องต้ นใยแก้ วนาแสงส่วนที่เหลือจากการเช่าโดย TUC และ TICC
(จ)

สิทธิแห่ งทาง (Right of Way)

เอกสารเกี่ยวกับสิทธิแห่งทางสาหรับใยแก้ วนาแสงที่กองทุนฯ จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 เป็ นการ
ให้ สทิ ธิแห่งทางโดยนิติกรรมสัญญาที่หน่วยงานด้ านสาธารณูปโภคได้ ให้ ไว้ ในชื่อของ TUC (สาหรับ FOC ซึง่ ในปั จจุบนั
ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ ) และ TICC (สาหรับ FOC ซึ่งใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx) อย่างไรก็ดี ใย
แก้ วนาแสงบางส่วนที่กองทุนฯ จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมเป็ นครัง้ ที่ 4 ยังอยู่ในระหว่างดาเนินการเพื่อให้ หน่วยงานด้ าน
สาธารณูปโภคออกเอกสารเกี่ยวกับสิทธิแห่งทางซึง่ เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิในภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่เกี่ยวกับ
ใยแก้ วนาแสง
(ฉ)

การดาเนินงานและบารุ งรักษา

TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าจะเป็ นผู้มีหน้ าที่ดาเนินการและบารุงรักษา FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ ใน
ธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ FOC ซึ่งใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ที่กองทุนฯ จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่จะได้ กาหนดไว้ ในสัญญาเช่า ดาเนินการ บารุงรักษา และบริ หารจัดการหลัก ซึง่ เชื่อ
ว่าจะทาให้ มีการดาเนินงานและบารุงรักษาสาหรับใยแก้ วนาแสงที่กองทุนฯ จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ที่เหมาะสม
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สรุ ปภาพรวมของทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่เดิมภายหลังกองทุนฯ เข้ าลงทุนในทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 และ 3 และทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนฯ จะลงทุนเพิ่มเติมครั ้งที่ 4
ภาพรวมเปรี ยบเทียบทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนฯ ลงทุนอยูเ่ ดิม ภายหลังกองทุนฯ เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ ที่
2 และ 3 และทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนฯ จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 มีดงั นี ้
ตารางที่ 1 ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ภายหลังกองทุนฯ เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 และ 3
รู ปแบบการ
ลงทุน
นิติบุคคลที่เข้ า
ทาธุรกรรมกับ
กองทุนฯ
เสาโทรคมนาคม

สิทธิในการได้ รับรายได้ สุทธิและ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ สินเมื่อเข้ าเงื่อนไข
AWC
BFKT

กรรมสิทธิ์
TRUE

TICC

TUC

4,847 เสา

1,485 เสา

6,000 เสา

-

ใยแก้ วนาแสง
และอุปกรณ์
ระบบสื่อ
สัญญาณ

-

9,169 ลิ ้งค์ และ
FOC จานวน
47,250 กิโลเมตร
(680,400 คอร์
กิโลเมตร)

-

FOC จานวน
5,112 กิโลเมตร
(122,974 คอร์
กิโลเมตร)

ระบบบรอด
แบนด์ ในเขต
พืน้ ที่ต่างจังหวัด

-

-

-

1.2 ล้ านพอร์ ท
และ FOC จานวน
6,114 กิโลเมตร
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ประมาณ 2,939
เสา
FOC จานวน
FOC หลัก จานวน
ประมาณ 9,130
ประมาณ 1,088
กิโลเมตร (หรือ
กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 314,600 ประมาณ 235,018
คอร์ กิโลเมตร)
คอร์ กิโลเมตร) และ
FOC (FTTx)
จานวน ประมาณ
5,933 กิโลเมตร
(หรือประมาณ
220,428 คอร์
กิโลเมตร)3

สิทธิการเช่ าระยะยาวและสิทธิในการซือ้
ทรัพย์ สินเมื่อเข้ าเงื่อนไข
AWC
TICC
FOC จานวน
7,981 กิโลเมตร
(303,453 คอร์
กิโลเมตร)

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

จานวนทรัพย์ สินรวม

ประมาณ
15,271 เสา
9,169 ลิ ้งค์ และใยแก้ ว
นาแสง จานวน
ประมาณ 90,036
กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 2,576,873
คอร์ กิโลเมตร)

1.2 ล้ านพอร์ ท และ
FOC จานวน 6,114

เอกสารแนบ 3
รู ปแบบการ
ลงทุน

สิทธิในการได้ รับรายได้ สุทธิและ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ สินเมื่อเข้ าเงื่อนไข

สิทธิการเช่ าระยะยาวและสิทธิในการซือ้
ทรัพย์ สินเมื่อเข้ าเงื่อนไข

กรรมสิทธิ์
(198,085 คอร์
กิโลเมตร)

จานวนทรัพย์ สินรวม
กิโลเมตร (198,085
คอร์ กิโลเมตร)

ตารางที่ 2 ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ภายหลังกองทุนฯ เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
รู ปแบบการ
ลงทุน
นิติบุคคลที่เข้ า
ทาธุรกรรมกับ
กองทุนฯ
เสา
โทรคมนาคม

ใยแก้ วนาแสง
และอุปกรณ์
ระบบสื่อ
สัญญาณ

สิทธิในการได้ รับรายได้ สุทธิและ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ สินเมื่อเข้ า
เงื่อนไข
AWC
BFKT

สิทธิการเช่ าระยะยาวและสิทธิใน
การซือ้ ทรัพย์ สินเมื่อเข้ าเงื่อนไข

กรรมสิทธิ์
TRUE

TICC

TUC
ประมาณ 2,939
เสา และ
ประมาณ 788
เสา/1
FOC จานวน
ประมาณ 9,130
กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ
314,600 คอร์
กิโลเมตร) และ
FOC จานวน
ประมาณ 1,795
กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ

4,847 เสา

1,485 เสา

6,000 เสา

-

-

9,169 ลิ ้งค์ และ
FOC จานวน
ประมาณ
47,250 กิโลเมตร
(หรือประมาณ
680,400 คอร์
กิโลเมตร)

-

FOC จานวน
ประมาณ 5,112
กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ
122,974 คอร์
กิโลเมตร) และ
FOC (FTTx)
จานวนประมาณ
2,797 กิโลเมตร
(หรือประมาณ
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FOC หลัก
จานวน ประมาณ
1,088 กิโลเมตร
(หรือประมาณ
235,018 คอร์
กิโลเมตร) และ
FOC (FTTx)
จานวน ประมาณ
5,933 กิโลเมตร
(หรือประมาณ

RMV

FOC (FTTx)
จานวนประมาณ
932 กิโลเมตร
(หรือประมาณ
78,328 คอร์
กิโลเมตร)/3

AWC

FOC จานวน
ประมาณ 7,981
กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ
303,453 คอร์
กิโลเมตร)

จานวนทรัพย์ สิน
รวม

TICC
-

ประมาณ
16,059 เสา

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

9,169 ลิ ้งค์ และใย
แก้ วนาแสง จานวน
ประมาณ 95,560
กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 2,872,599
คอร์ กิโลเมตร)

เอกสารแนบ 3
รู ปแบบการ
ลงทุน

ระบบบรอด
แบนด์ ในเขต
พืน้ ที่
ต่ างจังหวัด

สิทธิในการได้ รับรายได้ สุทธิและ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ สินเมื่อเข้ า
เงื่อนไข

-

-

สิทธิการเช่ าระยะยาวและสิทธิใน
การซือ้ ทรัพย์ สินเมื่อเข้ าเงื่อนไข

กรรมสิทธิ์

-

109,704 คอร์
กิโลเมตร)/4
1.2 ล้ านพอร์ ท
และ FOC
จานวนประมาณ
6,114 กิโลเมตร
(หรือประมาณ
198,085 คอร์
กิโลเมตร)

107,694 คอร์
กิโลเมตร)/2

จานวนทรัพย์ สิน
รวม

220,428 คอร์
กิโลเมตร)
1.2 ล้ านพอร์ ท และ
FOC จานวน
ประมาณ 6,114
กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 198,085
คอร์ กิโลเมตร)

หมายเหตุ: การพิจารณาเข้ าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 นัน้
1.

กองทุนฯ จะพิจารณาลงทุนในกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวนประมาณ 788 เสา และโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้ อง จาก TUC

2.

กองทุนฯ จะพิจารณาลงทุนในกรรมสิทธิ์ใน FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694 คอร์ กิโลเมตร) จาก
TUC

3.

กองทุนฯ จะพิจารณาลงทุนในกรรมสิทธิ์ใน FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริการอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในเขตพื ้นที่
ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 40,823 คอร์ กิโลเมตร) และระยะทางประมาณ 617 กิโลเมตร (หรือประมาณ 37,505 คอร์ กิโลเมตร) ตามลาดับ จาก RMV

4.

กองทุนฯ จะพิจารณาลงทุนในกรรมสิทธิ์ ใน FOC ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์ อินเทอร์ เน็ตในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 2,797
กิโลเมตร (หรือประมาณ 109,704 คอร์ กิโลเมตร) จาก TICC
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สรุปรายงานประเมินค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินอิสระ
และตารางสรุปสมมุติฐานของผู้ประเมินสาหรับทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4

IV - 1

เอกสารแนบ 4

IV - 2

เอกสารแนบ 4

IV - 3

เอกสารแนบ 4

รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน
ของ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

โดย

บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด

วันที่ 30 เมษายน 2562
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เอกสารแนบ 4
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เอกสารแนบ 4
สรุปสมมติฐานของผู้ประเมินสาหรับทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครั้งที่ 4

บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จากัด
วิธีที่ใช้ในการประเมินมูลค่า

ระยะเวลาประมาณการ

บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด

วิธีประเมินมูลค่าจากรายได้ (Income Approach) ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow: DCF) ของทรัพย์สินที่กองทุนฯ จะเข้าลงทุน และคิดลด (Discount)
กลับด้วยด้วยต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital :
WACC) ของกองทุนฯ
เสาโทรคมนาคม
เสาโทรคมนาคม
ตังแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2577

ตังแต่ 1 มกราคม 2563 – 30 กันยายน 2576

ซึ่งประกอบด้วย 2 ช่วง ได้แก่

ซึ่งประกอบด้วย 2 ช่วง ได้แก่

-

-

ช่วงที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 15 กันยายน -

ช่วงที่ 1 (1 มกราคม 2563 - 15 กันยายน

2576) : เป็นช่วงภายใต้การเช่าของ TUC

2576) : เป็นช่วงภายใต้การเช่าของ TUC

ซึ่งเป็นไปตามสรุปร่างสัญญาเช่า

ซึ่งเป็นไปตามสรุปสัญญาเช่า

ช่วงที่ 2 (16 กันยายน 2576 - 31 ธันวาคม -

ช่ ว งที่ 2 (16 กั น ยายน 2576 – 30

2577) และประมาณการมูลค่าสุดท้าย

กันยายน 2576) และประมาณการมูลค่า

(Terminal Value) : ผู้ประเมินฯ พิจารณา

สุ ด ท้ า ย (Terminal Value) ณ สิ นสุ ด ปี

ให้กลุ่ม TRUE ต่ออายุสัญญาเช่าทังหมด

2576

กั บ กองทุ น ฯ เมื่ อ สั ญ ญาเช่ า ของ TUC
สินสุดลง
FOC

FOC

ตังแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2577

ตังแต่ 1 มกราคม 2563 – 30 เมษายน 2591

ซึ่งประกอบด้วย 2 ช่วง ได้แก่

ซึ่งประกอบด้วย 3 ช่วง ได้แก่

-

-

ช่วงที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 15 กันยายน -

ช่วงที่ 1 (1 มกราคม 2563 - 15 กันยายน

2576) : เป็นช่วงภายใต้การเช่าของ TUC

2576) : เป็นช่วงภายใต้การเช่าของ TUC

และ TICC ซึ่งเป็นไปตามสรุปร่างสัญญา

และ TICC ซึ่งเป็นไปตามสรุปร่างสัญญา

เช่า

เช่า

ช่วงที่ 2 (16 กันยายน 2576 - 31 ธันวาคม -

ช่ ว งที่ 2 (16 กั น ยายน 2576 - 15

2577) และประมาณการมูลค่าสุดท้าย

กันยายน 2586) : เป็นช่วงต่ออายุสัญญา
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(Terminal Value): ผู้ประเมินฯ พิจารณา

เช่ า ของ TUC และ TICC อี ก 10 ปี ตาม

ให้กลุ่ม TRUE ต่ออายุสัญญาเช่าทังหมด

เงื่อนไขในสรุปร่างสัญญาเช่า

กั บ กองทุ น ฯ เมื่ อ สั ญ ญาเช่ า ของ TUC -

ช่วงที่ 3 (16 กันยายน 2586 - 30 เมษายน

และ TICC สินสุดลง

2591) และประมาณการมู ลค่ าสุดท้าย
(Terminal Value) ณ สินสุดปี 2591

กระแสเงินสดจากเสาโทรคมนาคมของ TUC
อัตราการเช่า
- ช่วงที่ 1 : TUC เช่าเท่ากับ 2 พืนที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคม โดยไม่มีผู้เช่าราย
อื่น
-

อัตราค่าเช่าสาหรับผู้เช่าในกลุม่
TRUE

-

TUC เช่ า เท่ า กั บ 2 พื นที่ (slot) บนเสา
โทรคมนาคม ตลอดระยะเวลาประมาณ
การ โดยไม่มีผู้เช่ารายอื่น

ช่วงที่ 2 : ผู้ประเมินฯ พิจารณาให้กลุ่ม
TRUE เช่าเท่ากับ 2 พืนที่ (slot) บนเสา
โทรคมนาคม โดยไม่มีผู้เช่ารายอื่น
เสาประเภทที่ตังอยู่บนดินมีอัตราค่าเช่าเริ่มต้นที่ 11,265.68 บาทต่อพืนที่ (slot) ต่อเดือน
ในปี 2562

-

เสาประเภทที่ตังบนดาดฟ้า มีอัตราค่าเช่าเริ่มต้นที่ 10,289.77 บาท บาทต่อพืนที่ (slot)
ต่อเดือนในปี 2562

โดยมีอัตราการปรับเพิ่มขึนร้อยละ 2.70 ต่อปี ตังแต่ปี 2563
อัตราค่าเช่าสาหรับผู้เช่ารายอื่น

-

เสาประเภทที่ตังอยู่บนดินมีอัตราค่าเช่าเริ่มต้นที่ 15,020.90 บาทต่อพืนที่ (slot) ต่อเดือน
ในปี 2562

-

เสาประเภทที่ตังบนดาดฟ้ามีอัตราค่าเช่าเริ่มต้นที่ 13,719.69 บาทต่อพืนที่ (slot) ต่อ
เดือนในปี 2562

โดยมีอัตราการปรับเพิ่มขึนร้อยละ 2.70 ต่อปี ตังแต่ปี 2563
ค่ า เช่ า ที่ ดิ น ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลูก สร้าง

เสาประเภทที่ตังอยู่บนดินมีอัตราค่าเช่าที่ดินรวมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเริ่มต้นที่

-

เสาประเภทที่ตังบนดาดฟ้า มี อัตราค่าเช่าที่ดินรวมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเริ่มต้นที่

6,477.00 บาทต่อเสาต่อเดือนในปี 2562
20,374.00 บาท บาทต่อเสาต่อเดือนในปี 2562

ค่าซ่อมบารุงรักษา
ค่าประกันภัย

โดยมีอัตราการปรับเพิ่มขึนร้อยละ 2.20 ต่อปี ตังแต่ปี 2563
ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่ า ประ กั น ภั ย ประกอ บด้ วย ก รม ธ รรม์ ค่าประกันภัยเริ่มต้นเท่ากับ 1.00 ล้านบาท ใน
ประกั น ภั ย การเสี่ ย งภั ย ทุ ก ชนิ ด (All Risks ปี 2562 และมีอัตราเติบโตร้อยละ 3.07 ต่อปี
Insurance) ร้ อ ยละ 0.0174 ของทุ น ประกั น
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ค่าย้ายเสาโทรคมนาคม
Capital Expenditure
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ทรัพย์สิน ของเสาประเภทที่ตังอยู่บนดิน และ
บนดาดฟ้า ที่เท่ากับ 1.01 และ 0.27 ล้านบาท
ต่ อ ปี ตามล้ า ดั บ โดยทุ น ประกั น ทรั พ ย์ สิน มี
อั ต ราเติ บ โตเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 2.00 ต่ อ ปี และ
ก ร ม ธ ร ร ม์ ป ร ะ กั น ภั ย ธุ ร กิ จ ห ยุ ด ช ะ งั ก
(Business Interruption Insurance) เท่ า กั บ
ร้อยละ 0.0104 ของรายได้จากการด้าเนินการ
กองทุนฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มเติมจากการเข้าลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติมครังที่ 4
ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซ่อ มบ้ารุง และดูแลรักษาทรัพย์สินตลอดอายุ
สัญญาเช่า
ร้อยละ 2.00 ของรายได้ค่าเช่าจากผู้เช่ารายอื่น
ร้อยละ 0.15 ของรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายหลักในการด้าเนินงาน

กระแสเงินสดจาก FOC ของ TUC RMV และ TICC
อัตราการเช่า
- ช่ ว งที่ 1 : TUC และ TICC เช่ า ร้ อ ยละ 80.00 ของจ้านวนคอร์กิโลเมตรทังหมด
โดยไม่มีผู้เช่ารายอื่น
-

อัตราค่าเช่า

TUC และ TICC เช่าร้อยละ 80.00 ของ
จ้ า นวนคอร์ กิ โ ลเมตรทั งหมด ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ โดยไม่ มีผู้เช่า
รายอื่น

ช่วงที่ 2 : ผู้ประเมินฯ พิจารณาให้กลุ่ม
TRUE เช่ า ร้ อ ยละ 80.00 ของจ้ า นวน
คอร์กิโลเมตรทังหมด โดยไม่มีผู้เช่าราย
อื่น
350 บาท ต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน ส้าหรับผู้เช่าที่เป็นบริษัทในกลุ่ม TRUE
500 บาท ต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน ส้าหรับผู้เช่ารายอื่น

ส่วนลด

ค่าใช้จ่ายสิทธิแห่งทาง
ค่าซ่อมบารุงรักษา
ค่าประกันภัย

ส่ ว นลดประกอบไปด้ ว ยการบ้ า รุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ อ งกั น (Preventive Maintenance) และการ
บ้ารุงรักษาตามสภาพ (Corrective Maintenance) เท่ากับ 4,410.00 บาทต่อกิโลเมตรต่อปี
และ 6,615.00 บาทต่ อ กิ โลเมตรต่ อ ปี ตามล้ า ดั บ เพื่ อ ชดเชยค่ า ใช้ จ่ า ยในการบ้ า รุ ง รั กษา
ทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่า
55.00 บาท ต่อ pole ต่อปี หรือคิดเป็น 1,925.00 บาท ต่อกิโลเมตรต่อปี
ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซ่อมบ้ารุง และดูแลรักษาทรัพย์สินตลอดอายุ
สัญญาเช่า ตามส่วนลดที่ได้กล่าวในข้างต้น
ค่ า ประ กั น ภั ย ประกอ บด้ วย ก รม ธ รรม์ ค่าประกันภัยเริ่มต้นเท่ากับ 0.50 ล้านบาท ใน
ป ร ะ กั น ภั ย ธุ ร กิ จ ห ยุ ด ช ะ งั ก ( Business ปี 2562 และมีอัตราเติบโตร้อยละ 3.07 ต่อปี
Interruption Insurance) เ ท่ า กั บ ร้ อ ย ล ะ
0.0104 ของรายได้จากการด้าเนินการ
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ค่าย้าย FOC
Capital Expenditure
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด

กองทุนฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มเติมจากการเข้าลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติมครังที่ 4
ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ
ร้อยละ 2.00 ของรายได้ค่าเช่าจากผู้เช่าราย ร้อยละ 2.00 ของรายได้ค่าเช่าจากผู้เช่าราย
อื่น
อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ร้อยละ 0.15 ของรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายหลักในการด้าเนินงาน
อัตราการเติบโตของกระแสเงินสด เสาโทรคมนาคม
เสาโทรคมนาคม
หลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ ร้อยละ 1.00
ไม่มี
(Terminal Growth Rate)
FOC
FOC
อัตราคิดลด (Discount Rate) จาก
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วง
น้าหนัก (Weighted Average Cost
of Capital : WACC)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
(Sensitivity Analysis)

ไม่มี
ร้อยละ 7.03

ไม่มี
ร้อยละ 7.12

ท้ า การวิ เ คราะห์ ค วามอ่ อ นไหวโดยการ
เปลี่ยนแปลงจ้านวนพืนที่บนเสาโทรคมนาคม
ที่ เ ช่ า โดยกลุ่ ม TRUE ส้ า หรั บ ระยะเวลา
ประมาณการช่วงที่ 2 และประมาณการมูลค่า
สุ ด ท้ า ย (Terminal Value) ระหว่ า ง 1.00 –
2.00 พืนที่ (slot) และอัตราการเช่า FOC ที่เช่า
โดยกลุ่ม TRUE ส้าหรับระยะเวลาประมาณ
การช่วงที่ 2 และประมาณการมูลค่าสุดท้าย
(Terminal Value) ระหว่ า งร้ อ ยละ 70.00 –
80.00

ท้ า การวิ เ คราะห์ ค วามอ่ อ นไหวโดยการ
เปลี่ ย นแปลงอั ต ราคิ ด ลด (Discount Rate)
ระหว่ า งร้ อ ยละ 6.62 – 7.62 และอั ต ราการ
เติบโตของกระแสเงินสดภายหลังระยะเวลา
ป ร ะ ม า ณ ก า ร ( Terminal Growth Rate)
ระหว่างร้อยละ -0.50 – 0.50
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เอกสารแนบ 4
ความเห็นของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการได้พิจารณาและวิ เคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืนฐานเพิ่มเติมครังที่ 4 รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทังสองราย ได้แก่ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอ
รี จ้ากัด และ บริษัทสีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ้ากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน และได้รับการอนุมัติจากส้านักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการมีความเห็นว่ามูลค่าทรัพย์สินและสมมติฐานส้าหรับการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินทังสองรายมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากถูกจัดท้าขึ นด้วยวิธีการประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมกับโครงสร้างการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคม กล่าวคือ เป็นวิธีการค้านวณด้วย
วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) ซึ่งค้านึงถึงผลการด้าเนินงานและความสามารถในการสร้าง
กระแสรายได้ของทรัพย์สินในอนาคต ซึ่งวิธีดังกล่าวจะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่กองทุนจะเข้าลงทุนได้
สมมติฐานที่ผู้ประเมินทังสองรายใช้ในช่วงระยะเวลาประมาณการส้าหรับการประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่มีส้าคัญ อ้างอิงถึงสรุปสาระส้าคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุน กล่าวคือ การประมาณการรายได้
อ้างอิงตามเงื่อนไขใน สัญญาเช่า ด้าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ระหว่างกองทุนกับผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลัก ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้ระบุเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีผลต่อรายได้ของกองทุน อาทิ อัตราค่าเช่าและอัตราการเช่า
ไว้อย่างชัดเจนและแน่นอน โดยในการประมาณการรายได้ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมและรายได้ค่าเช่า FOC จากผู้เช่ารายอื่น
ผู้ประเมินทังสองรายได้ใช้สมมติฐานแบบระมัดระวัง (Conservative Assumption) โดยมิได้มีสมมติฐานในการรับรายได้
ค่าเช่าจากผู้เช่ารายอื่น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน อาทิ ค่าเช่าที่ดิน ค่าใช้จ่ายสิทธิแห่งทาง (Rights
of Way Costs) ค่ า ย้ า ยเสาโทรคมนาคมและ FOC และค่ า ใช้ จ่ า ยการตลาด อ้ า งอิ ง ตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ในสั ญ ญาเช่า
ด้าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ ระหว่างกองทุนกับผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก และสัญญา
บริการหลัก อย่างไรก็ดี ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีการปรับปรุงสมมติฐานบางอย่างด้วยดุลยพินิจของผู้ประเมิน โดยอาศัย
ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่นอัตราเงินเฟ้อ และการประมาณมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) เป็นต้น
ในส่วนของสมมติฐานของการประมาณมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) ของเสาโทรคมนาคม ผู้ประเมินทังสอง
รายได้อ้างอิงอัตราค่าเช่า อัตราการเช่า และค่าเช่าที่ดิน ตามสัญญาเช่ากับผู้เช่าหลักในปัจจุบัน ซึ่งข้อก้าหนดและเงื่อนไข
ของสัญญาเป็นการปฏิบัติโดยทั่วไปในตลาดและการด้าเนินธุรกิจโทรคมนาคม (Market and industry normal practice)
โดยผู้ประเมินรายหนึ่งใช้สมมติฐานส้าหรับอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดหลังช่วงการประมาณการ (Terminal Growth
Rate) ที่ร้อยละ 1 ซึ่งพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดที่คาดการณ์ หลังหักอัตราเงินเฟ้อเป้าหมาย ในขณะที่ผู้
ประเมินอีกหนึ่งรายใช้สมมติฐานแบบระมัดระวัง (Conservative Assumption) ว่าไม่มีอัตราการเติบโตของกระแสเงินสด
ดังกล่าว ส้าหรับสมมติฐานของการประมาณมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) ของ FOC ผู้ประเมินทังสองรายได้อ้างอิง
อั ต ราค่ า เช่ า อั ต ราการเช่ า และค่ า สิ ท ธิ แ ห่ ง ทาง (Rights of Way costs) ตามสั ญ ญาเช่ า กั บ ผู้ เ ช่ า หลั ก ในปั จ จุ บั น ซึ่ ง
ข้อก้าหนดและเงื่อนไขของสัญญาเป็นการปฏิบัติโดยทั่วไปในตลาดและการด้าเนินธุรกิจโทรคมนาคม ( Market and
Industry Normal Practice) และใช้ สมมติ ฐ านส้ า หรั บ อั ต ราการเติ บ โตของกระแสเงิ น สดหลั ง ช่ ว งการประมาณการ
(Terminal Growth Rate) ที่ร้อยละ 0 ซึ่งถือเป็นการใช้สมมติฐานแบบระมัดระวัง (Conservative Assumption)
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เอกสารแนบ 4
ส้าหรับการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ผู้ประเมินรายหนึ่งได้ท้าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ตามลักษณะการด้าเนินการทางธุรกิจของทรัพย์สินตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเช่าของพืนที่บนเสาโทรคมนาคม
และอัตราการเช่า FOC ที่เช่าโดยกลุ่ม TRUE ในขณะที่ผู้ประเมินอีกรายหนึ่ง ได้ท้าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการ
เปลี่ ย นแปลงอัต ราคิดลด (Discount Rate) และอั ต ราการเติบ โตของกระแสเงิ นสดภายหลั งระยะเวลาประมาณการ
(Terminal Growth Rate) โดยบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล
เนื่องจากเป็นการสะท้อนช่วงของมูลค่าทรัพย์สินผ่านทังปัจจัยทางธุรกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลด
อนึ่ง บริษัทจัดการมีความเห็นว่า วิธีการคิดอัตราคิดลด และอัตราคิดลดที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทังสองราย
ก้ า หนดเป็ น วิ ธี การและอัต ราที่ สมเหตุ สมผลและสอดคล้ อ งกั บ สภาวะตลาดทุ น โดยภาพรวม สภาวะเศรษฐกิ จและ
โครงสร้างเงินทุนปัจจุบันของกองทุน กล่าวคือ สมมติฐานต้นทุนการกู้ยิมเงินที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียของการกู้ยืมเงินที่
กองทุนได้รับจากกลุ่มผู้ให้สินเชื่อในปัจจุบัน รวมถึงสัดส่วนหนีสินต่อทุนในระยะยาว
ทังนีความเห็นดังกล่าวของบริษัทจัดการ ตังอยู่บนปัจจัยสภาพแวดล้อมการด้าเนินธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอนาคตซึ่งอาจมิได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ผลประกอบการที่เกิดขึนจริงอาจจะ
แตกต่างการสมมติฐานดังกล่าว และอาจส่งผลให้ความเห็นของบริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
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เอกสารแนบ 5
ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติซึ่งสะท้อนการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 สาหรับช่วงเวลาประมาณการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563

V-1

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ัล
ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์ สมมติ
สํ าหรับงวดตังแต่ วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
สํ าหรับงวดประมาณการตังแต่ วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ทรัพย์ สินโครงสร้ าง
ทรัพย์ สินโครงสร้ าง

พืนฐานโทรคมนาคม

พืนฐานโทรคมนาคม

ทังหมดหลังการลงทุน

ทีมีอยู่เดิม

เพิมเติมครังที 4

หมายเหตุ

ล้านบาท

ล้านบาท

รายได้จากการลงทุน

3.2.1

12,973.79

14,122.95

รายได้ดอกเบีย

3.2.2

2.62

2.62

12,976.41

14,125.57

รายได้ จากการลงทุน

รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าสิ ทธิแห่งทาง

3.3.1

(156.59)

(167.22)

ค่าเช่าทีดินและภาษีโรงเรื อน

3.3.2

(1,036.96)

(1,105.83)

ค่าประกันภัย

3.3.3

(3.92)

(5.42)

ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม

3.3.4

(48.90)

(50.65)

ค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาโทรคมนาคม

3.3.5

(82.98)

(82.98)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

3.4.1

(115.72)

(124.21)

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์

3.4.2

(28.70)

(31.74)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

3.4.3

(5.26)

(5.27)

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

3.4.4

(1.86)

(1.87)

ค่าใช้จ่ายอืน

3.4.5

(31.90)

(57.72)

(1,512.79)

(1,632.91)

(1,506.63)

(1,506.63)

9,956.99

10,986.03

รวมค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน

3.5

รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของประมาณการงบกําไรขาดทุนตามสมมติฐาน
3

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
สํ าหรับงวดประมาณการตังแต่ วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ทรัพย์ สินโครงสร้ าง

หมายเหตุ

ทรัพย์ สินโครงสร้ าง

พืนฐานโทรคมนาคม

พืนฐานโทรคมนาคม

ทังหมดหลังการลงทุน

ทีมีอยู่เดิม

เพิมเติมครังที 4

ล้านบาท

ล้านบาท

ข้ อมูลเพิมเติม
(ข้ อมูลจํานวนเงินทีสามารถปั นส่ วนแบ่ งแสดงไว้ เพือเป็ นข้ อมูลเพิมเติมเท่ านัน มิได้ เป็ นส่ วนหนึงของงบกําไรขาดทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน)

จํานวนเงินทีสามารถปันส่ วนแบ่ งกําไรสํ าหรับ
ผู้ถือหน่ วยลงทุน
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
หัก จ่ายชําระและสํารองค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้

3.9

รายได้จากการลงทุนสุ ทธิหลังการปรับปรุ ง

9,956.99

10,986.03

(163.75)

(163.75)

9,793.24

10,822.28

เพิม สภาพคล่องส่ วนเกินทีเกิดจากเงินรับล่วงหน้า
ค่าเช่าพืนทีบนเสาโทรคมนาคมและอืน ๆ

3.8

195.35

221.10

ค่าตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้

3.9

73.28

73.28

10,061.87

11,116.66

9,793.24

10,822.28

100.00%

100.00%

268.63

294.38

10,061.87

11,116.66

จํานวนหน่วยลงทุน (ล้านหน่วย)

9,637.94

10,644.31

เงินปันส่ วนแบ่งกําไรต่อหน่วยลงทุน (บาท)

1.04399

1.04438

รวม
ประมาณการจํานวนส่ วนแบ่ งกําไรสํ าหรับผู้ถือหน่ วยลงทุน
ประมาณการจํานวนส่ วนแบ่งรายได้จาก
การลงทุนสุ ทธิหลังการปรับปรุ ง
อัตราการปั นส่ วนแบ่ งกําไร

3.7

ประมาณการจํานวนส่ วนแบ่งกําไรทีจ่ายจากกําไรสะสม
รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของประมาณการงบกําไรขาดทุนตามสมมติฐาน
4

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
สําหรับงวดตังแต่ วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563
1

ข้ อมูลทัวไป
กองทุ นรวมโครงสร้างพื นฐานโทรคมนาคม ดิ จิทัล (“กองทุ น รวม”) เป็ นกองทุ น รวมโครงสร้ างพื นฐานที ระบุ
เฉพาะเจาะจง โดยมีการกําหนดธุรกิจโครงสร้างพืนฐานทีลงทุนไว้เป็ นการแน่นอนแล้วในรายละเอียดของโครงการ
กองทุนรวมได้จดทะเบี ยนเมือวันที 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เพือจัดตังเป็ นกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานประเภท
ไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีการกําหนดอายุโครงการ
กองทุนรวมได้จดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน และเริ มซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยตังแต่วนั ที
27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
กองทุ นรวมบริ หารงานโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุ น ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (“บริ ษทั จัดการกองทุ น”) โดยมี
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์กองทุนรวม บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด เป็ นนายทะเบี ยนกองทุ น รวม และบริ ษ ัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด เป็ นผู ้จัด การทรั พ ย์สิ น
โทรคมนาคม
ณ ปั จจุ บัน นี กองทุ น รวมได้ลงทุ น ในทรั พย์สินโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม (“ทรั พย์สินโครงสร้ างพืนฐาน
โทรคมนาคมทีมีอยูเ่ ดิม”) สรุ ปได้ดงั นี
ก) กรรมสิ ทธิในเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา และโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมอืนทีเกียวข้องทีใช้สาํ หรับ
การให้บ ริ การโทรศัพ ท์เคลื อนที ซึ งบริ ษ ัท ทรู คอร์ ป อเรชัน จํากัด (มหาชน) (“ทรู ”) ได้มีการส่ งมอบแล้ว
ทังหมดจํานวน 6,000 เสา
ข) กรรมสิ ทธิในระบบใยแก้วนําแสงหลัก และอุปกรณ์ระบบสื อสัญญาณทีเกียวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขต
พืนทีต่างจังหวัดของบริ ษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน จํากัด (“TICC”)
ค) สิ ทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ ทีเกิดขึนตังแต่วนั เริ มคํานวณรายได้จนถึงวันครบกําหนดสัญญาเช่าเครื อง
และอุปกรณ์วทิ ยุโทรคมนาคมเพือให้บริ การโทรศัพท์เคลือนทีในระบบ HSPA (“สัญญา HSPA”) ทีเกิดจากการ
ให้ เช่ าเสาโทรคมนาคมและระบบใยแก้ว นําแสงและอุ ป กรณ์ สื อสั ญ ญาณบางส่ ว นของบริ ษ ัท บี เอฟเคที
(ประเทศไทย) จํากัด (“BFKT”) และเสาโทรคมนาคมบางส่ วนของบริ ษทั เอเซี ย ไวร์เลส คอมมิวนิ เคชัน จํากัด
(“AWC”) รวมถึงกรรมสิ ทธิในทรัพย์สินดังกล่าวของ BFKT และ AWC ภายหลังวันครบกําหนดสัญญา HSPA
ง) กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาเช่าระยะยาวพร้อมสิ ทธิ ในการซื อกับ AWC เพือเช่าระบบใยแก้วนําแสงระยะทาง
7,981 กิโลเมตร จนถึงปี พ.ศ. 2578
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
สําหรับงวดตังแต่ วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563
1

ข้ อมูลทัวไป (ต่อ)
ณ ปั จจุบันนี กองทุ นรวมได้ลงทุ น ในทรัพ ย์สิน โครงสร้ างพื นฐานโทรคมนาคม (“ทรัพย์สิน โครงสร้ างพืนฐาน
โทรคมนาคมทีมีอยูเ่ ดิม”) สรุ ปได้ดงั นี (ต่อ)
จ) กรรมสิ ท ธิ ในเสาโทรคมนาคมจํานวน 2,939 เสา ที ใช้สํ าหรั บ การให้ บ ริ การโทรศัพ ท์ เคลื อนที ของบริ ษ ัท
ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน จํากัด (“TUC”)
ฉ) กรรมสิ ทธิ ในใยแก้วนําแสง (“Fiber optic cable” หรื อ “FOC”) ซึ งในปั จจุบนั ใช้ในธุรกิจให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที
ในเขตพืนทีต่างจังหวัดของ TUC ระยะทางประมาณ 9,130 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 314,600 คอร์กิโลเมตร)
ช) กรรมสิ ทธิ ในใยแก้วนําแสงหลัก (“Core fiber optic cable” หรื อ “FOC หลัก”) ซึ งในปั จจุบนั ใช้ในธุ รกิจให้บริ การ
โทรศัพท์เคลือนทีและอินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลของบริ ษทั ทรู มูฟ จํากัด (“TMV”)
ระยะทางประมาณ 1,088 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 235,018 คอร์กิโลเมตร)
ซ) กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาเช่าระยะยาว พร้อมสิ ทธิ ในการซือกับ TICC สําหรับ FOC ซึ งในปั จจุบนั ใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิ จให้บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ ม ณฑล รวมระยะทางประมาณ 13,542 กิ โลเมตร (หรื อ ประมาณ 700,000 คอร์ กิ โ ลเมตร) จนถึ ง ปี
พ.ศ. 2591 และ
ฌ) กรรมสิ ท ธิ ในใยแก้วนําแสงซึ งปั จจุ บัน ใช้รองรั บ เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุ รกิ จ ให้บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต
และบรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เน็ ต ในเขตพื นที ต่ า งจัง หวัด ของ TMV ระยะทางประมาณ 5,933 กิ โ ลเมตร
(หรื อประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร)
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
สําหรับงวดตังแต่ วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563
1

ข้ อมูลทัวไป (ต่อ)
บริ ษทั จัดการกองทุนเสนอทีจะลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคม (“ทรัพย์สินโครงสร้าง
พืนฐานโทรคมนาคมส่วนเพิมเติมครังที 4”) ดังทีจะกล่าวในหมายเหตุขอ้ 3.1
ในวันเริ มต้นของช่วงเวลาตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึ งวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563 (“ช่วงเวลาประมาณการ”)
กองทุนรวมคาดการณ์วา่ จะลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมส่วนเพิมครังที 4 ทีอยูใ่ นรู ปแบบ
ดังต่อไปนี
ก) กรรมสิ ท ธิ ในเสาโทรคมนาคมของ TUC สําหรั บให้บริ การโทรศัพ ท์เคลื อนที ที จะแล้วเสร็ จ พร้อมใช้งาน
และส่ งมอบภายในปี พ.ศ. 2562 รวมจํานวนทังสิ น 788 ต้น อันประกอบไปด้วยเสาทีตังอยูบ่ นพืนดินจํานวน
749 ต้น และเสาทีตังอยูบ่ นดาดฟ้าจํานวน 39 ต้น
ข) กรรมสิ ท ธิ ในใยแก้วนําแสง (“FOC”) ของ TUC ซึ งในปั จจุ บันใช้ในธุ รกิ จให้บริ การโทรศัพท์เคลื อนที ใน
เขตพืนทีต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร)
ค) กรรมสิ ทธิ ในระบบใยแก้วนําแสงของบริ ษทั เรี ยล มูฟ จํากัด (“RMV”) ซึ งปั จจุ บันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ
FTTx ในธุรกิจให้บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืนทีกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ของ RMV ระยะทางประมาณ 315 กิ โ ลเมตร (หรื อ ประมาณ 40,823 คอร์ กิ โ ลเมตร) และในเขตพื นที
ต่างจังหวัดระยะทางประมาณ 617 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร) และ
ง)

กรรมสิ ทธิ ในระบบใยแก้วนําแสงของ TICC ซึ งปั จจุบนั ใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริ การ
อิ น เทอร์ เน็ ต และบรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เน็ ต ในเขตพื นที ต่ า งจัง หวัด ระยะทางประมาณ 2,797 กิ โ ลเมตร
(หรื อประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร)
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
สําหรับงวดตังแต่ วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563
2

เกณฑ์ ในการจัดทํางบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
งบกําไรขาดทุ นตามสถานการณ์ สมมติ ระหว่างช่วงเวลาประมาณการได้ถูกจัดทําขึ นโดยมี วตั ถุประสงค์เพือแสดงเป็ น
ส่วนหนึ งในหนังสื อเชิญประชุมและหนังสื อชีชวนเพือใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ณ วันที มี การแจกเอกสารดังกล่าว ดังนันงบกําไรขาดทุ นตามสถานการณ์ สมมติ ไม่เหมาะที จะนําไปใช้ในการพิจารณา
เรื องอืนและไม่ควรนําไปใช้อา้ งอิงเพือวัตถุประสงค์อืนนอกเหนือไปจากทีกล่าวไว้ขา้ งต้น
บริ ษทั จัดการกองทุ นคาดว่าจะลงทุ นเพิมเติ มในทรัพย์สินโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคมส่ วนเพิมเติ ม ครังที 4
ภายในงวดสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ดังนันงบกําไรขาดทุ นตามสถานการณ์ สมมติ ได้ถูกจัดทําขึนตาม
ข้อสมมติฐานที ว่ากองทุนรวมได้ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมส่ วนเพิมเติม ครังที 4 ณ วันที
1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ซึ งเป็ นวันเริ มต้นของช่วงเวลาประมาณการ ซึ งอาจจะแตกต่างจากวันที กองทุนรวมได้ลงทุน
ในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมจริ ง
วันทีกองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาดังทีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 3.1 ยังไม่ได้ถูกกําหนดขึน ณ วันทีจัดทํางบกําไรขาดทุน
ตามสถานการณ์สมมตินี เพือวัตถุประสงค์ของการจัดทํางบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติสัญญาที เกี ยวข้อง
ทังหมดได้สมมติวา่ ได้มีผลบังคับใช้แล้ว ณ วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ซึงเป็ นวันเริ มต้นของช่วงเวลาประมาณการ
รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวมสิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคมของทุกปี อย่างไรก็ตามงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์
สมมติได้ถูกจัดทําขึนระหว่างช่วงเวลาตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ดังนันช่วงเวลา
ประมาณการของงบกําไรขาดทุ นตามสถานการณ์ สมมติ นีจะแตกต่างจากรอบระยะเวลาของระยะเวลาบัญ ชี ของ
กองทุนรวม
งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติได้ถูกจัดทําขึนตามนโยบายการบัญชีทีกล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 4 ซึ งเป็ นไป
ตามนโยบายการบัญชีทีคาดว่ากองทุนรวมจะใช้ในอนาคตเพือจัดทํารายงานทางการเงินและข้อมูลทางการเงินของ
กองทุนรวมสําหรับงวดเดียวกันต่อไป
งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึนจากงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติฉบับ
ภาษาไทย ในกรณี ทีมีเนือความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ
ฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

8

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
สําหรับงวดตังแต่ วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563
3

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ
งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติของทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมส่ วนเพิมเติมครังที 4 ระหว่าง
ช่วงเวลาประมาณการ ได้ถูกจัดทําขึ นโดยใช้ขอ้ สมมติ ฐานที สําคัญ ตามที จะอธิ บายต่อไป บริ ษทั จัดการกองทุ น
มีความเห็นว่า ข้อสมมติฐานดังกล่าวเหมาะสมและสมเหตุสมผล ในวันที ทีได้จดั ทํารายงาน อย่างไรก็ตาม ผูล้ งทุน
ควรพิจารณาข้อสมมติฐานดังกล่าวและงบกําไรขาดทุ นตามสถานการณ์ สมมติ ของทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐาน
โทรคมนาคมส่วนเพิมเติมครังที 4 และควรทําการประเมินผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทุนรวมด้วยตนเองด้วย
3.1

การลงทุนในทรัพย์ สินโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคมส่ วนเพิมเติมครังที 4 โดยการออกหน่ วยลงทุนเพิมทุน
บริ ษทั จัดการกองทุนเสนอทีจะลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมส่ วนเพิมเติมครังที 4
(“การลงทุนเพิมเติมครังที 4”) จากบริ ษทั ย่อยของทรู ซึงสรุ ปได้ดงั นี
ก) กรรมสิ ทธิในเสาโทรคมนาคมของ TUC สําหรับให้บริ การโทรศัพท์เคลือนทีทีจะแล้วเสร็ จพร้อมใช้งาน
และส่งมอบภายในปี พ.ศ. 2562 รวมจํานวนทังสิ น 788 ต้น อันประกอบไปด้วยเสาทีตังอยูบ่ นพืนดินจํานวน
749 ต้น และเสาทีตังอยูบ่ นดาดฟ้าจํานวน 39 ต้น
ข) กรรมสิ ทธิในใยแก้วนําแสง (“FOC”) ของ TUC ซึ งในปั จจุบนั ใช้ในธุรกิจให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที
ในเขตพืนทีต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร)
ค) กรรมสิ ท ธิ ในระบบใยแก้ว นํ า แสงของบริ ษ ัท เรี ย ล มู ฟ จํา กั ด (“RMV”) ซึ งปั จ จุ บั น ใช้ ร องรั บ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุ รกิ จ ให้บริ การอิ น เทอร์ เน็ ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ ตในเขตพืนที
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลของ RMV ระยะทางประมาณ 315 กิ โลเมตร (หรื อประมาณ 40,823 คอร์
กิ โลเมตร) และในเขตพืนที ต่างจังหวัดระยะทางประมาณ 617 กิ โลเมตร (หรื อประมาณ 37,505 คอร์
กิโลเมตร) และ
ง)

กรรมสิ ทธิ ในระบบใยแก้วนําแสงของ TICC ซึ งปั จจุบนั ใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุ รกิ จ
ให้บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตพืนทีต่างจังหวัดระยะทางประมาณ 2,797
กิโลเมตร (หรื อประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร)
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
สําหรับงวดตังแต่ วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563
3

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.1

การลงทุนในทรัพย์ สินโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคมส่ วนเพิมเติมครังที 4 โดยการออกหน่ วยลงทุนเพิมทุน
(ต่อ)
บริ ษทั จัดการกองทุนมีขอ้ สมมติว่า กองทุนรวมจะจ่ายชําระเงิ นจํานวน 15,800 ล้านบาท ซึ งรวมค่าใช้จ่าย
เพือให้ได้มาซึ งทรั พย์สินดังกล่าว ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมผูแ้ ทนจัดจําหน่ ายและผูจ้ ดั การผูแ้ ทนจัด จําหน่ าย
ค่ า ธรรมเนี ย มที ปรึ ก ษาทางการเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มที ปรึ ก ษาทางเทคนิ ค และค่ าที ปรึ ก ษาทางกฎหมาย
เพือลงทุนเพิมเติมครังที 4 ข้างต้น โดยคาดว่าแหล่งเงินทุนทีจะใช้ในการลงทุนในครังนีอาจมาจากการเพิมทุน
ทังจํานวน
มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมส่ วนเพิมเติม ครังที 4 สุ ดท้ายอาจแตกต่างจาก
ข้อสมมติ ขา้ งต้นแต่จะไม่เกิ น 15,800 ล้านบาท ซึ งรวมค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึ งทรัพย์สินดังกล่าว ได้แก่
ค่ า ธรรมเนี ย มผู ้แ ทนจัด จํา หน่ า ยและผู ้จัด การผู ้แ ทนจัด จํา หน่ า ย ค่ า ธรรมเนี ย มที ปรึ ก ษาทางการเงิ น
ค่าธรรมเนี ยมทีปรึ กษาทางเทคนิ ค และค่าทีปรึ กษาทางกฎหมาย เนื องจากราคาซื อขายขึนอยูก่ บั หลายปั จจัย
แวดล้อม เช่น สภาวะของตลาด ณ วันที ลงทุ น ผลการเจรจาการขยายระยะเวลาการจ่ายชําระเงิ นกูย้ ืมที ถึ ง
กําหนดชําระในปี พ.ศ. 2563 และสาเหตุอืนๆ ณ วันทีการลงทุนเกิดขึน
นอกจากนี เพือวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตินี บริ ษทั จัดการกองทุนตังข้อ
สมมติวา่ จะไม่มีการปรับปรุ งผลกระทบของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สิน
โครงสร้างพื นฐานโทรคมนาคมทังหมดหลังการลงทุ น เพิ มเติ มภายหลังการรั บรู ้ เงิ น ลงทุ นในทรั พ ย์สิน
โครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมส่วนเพิมเติมเมือเริ มแรก ถึงแม้วา่ นโยบายบัญชีทีกองทุนรวมจะใช้ในอนาคต
สําหรับการรายงานทางการเงินของกองทุนรวม คือการแสดงมูลค่าเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ นงวด
รายงานโดยปรับปรุ งรายการผ่านงบกําไรขาดทุน
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
สําหรับงวดตังแต่ วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563
3

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.2

รายได้
3.2.1 รายได้ จากเงินลงทุน
บริ ษทั จัดการกองทุนได้ประมาณการรายได้จากเงินลงทุน ซึ งสามารถแบ่งตามประเภททรัพย์สินตาม
ประเภทของรายได้ดงั นี

สําหรับงวดตังแต่ วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ก. รายได้จากเสาโทรคมนาคม
ข. รายได้จากระบบใยแก้วนําแสงและ
อุปกรณ์สือสัญญาณสุทธิ
ค. ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงและระบบ
สื อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์
รวมรายได้จากการลงทุน

ทรัพย์ สินโครงสร้ าง
ทรัพย์ สินโครงสร้ าง พืนฐานโทรคมนาคม
พืนฐานโทรคมนาคม ทังหมดหลังการลงทุน
ทีมีอยู่เดิม
เพิมเติม ครังที 4
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
4,638.20
4,854.62
1,551.39
1,551.39
6,784.20

7,716.94

12,973.79

14,122.95

ประมาณการรายได้ถูกจัดทําขึนบนข้อสมมติฐานทีสําคัญดังทีจะกล่าวถัดไป ซึ งได้คาํ นึงถึงปั จจัยต่างๆ
ทีเกียวข้องกับข้อกําหนดและเงือนไขของสัญญาทีได้จดั ทําขึนแล้วและทีกําลังจะมีขึนระหว่างกองทุนรวม
ทรู และบริ ษทั ย่อยที เกี ยวข้องของทรู (รวมเรี ยกว่า “กลุ่มทรู ”) บนพืนฐานปั จจัยทางธุ รกิ จในปั จจุบัน
และข้อกําหนดสําคัญของสัญญาทีเกียวข้อง
รายได้ทีเกิ ดจากการสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิ รายได้ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ทีต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิม
อย่างไรก็ตามรายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินและสิ ทธิ ในการใช้ทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมนัน
เป็ นรายได้ทีต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิมในอัตราร้อยละ 7 ซึงต้องนําส่งให้แก่กรมสรรพากร
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
สําหรับงวดตังแต่ วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563
3

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.2

รายได้ (ต่อ)
3.2.1 รายได้ จากเงินลงทุน (ต่อ)
ก) รายได้ จากเสาโทรคมนาคม
ประมาณการรายได้จากเสาโทรคมนาคมทังหมดมีขอ้ สมมติดงั นี

สั ญญาทีเกียวข้ อง

BFKT เป็ นผู้ขายรายได้ สุทธิ
สัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิ ทธิรายได้
AWC เป็ นผู้ขายรายได้ สุทธิ
สัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิ ทธิรายได้
สัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิ ทธิรายได้
สัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิ ทธิรายได้
TUC เป็ นผู้เช่ า
สัญญาเช่าดําเนินการและ
บริ หารจัดการหลัก

สัญญาเช่าดําเนินการและ
บริ หารจัดการหลัก

สัญญาเช่าดําเนินการและ
บริ หารจัดการหลัก

สัญญาเช่าดําเนินการและ
บริ หารจัดการหลัก

ระยะเวลาของสั ญญา

สํ าหรับงวดตังแต่ วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ถึงวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
จํานวนทีให้ บริการ
รายได้ รายเดือน
(บาท)

สํ าหรับงวดตังแต่ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563
จํานวนทีให้ บริการ
รายได้ รายเดือน
(บาท)

24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง
3 สิ งหาคม พ.ศ. 2568

1,485*

18,161*

1,485*

17,855*

24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง
3 สิ งหาคม พ.ศ. 2568
5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง
3 สิ งหาคม พ.ศ. 2568
1 ธันวาคม พ.ศ.2560 ถึง
3 สิ งหาคม พ.ศ. 2568

4,360*

21,134*

4,360*

20,944*

338*

21,134*

338*

20,944*

149*

21,134*

149*

20,944*

24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง
31 ธันวาคม พ.ศ. 2570

4,347**
(เสาทีตังอยู่บนพืนดิน)
1,653**
(เสาทีตังอยู่บนดาดฟ้า)
300**
(เสาทีตังอยู่บนพืนดิน)
50**
(เสาทีตังอยู่บนดาดฟ้า)
2,343**
(เสาทีตังอยู่บนพืนดิน)
246**
(เสาทีตังอยู่บนดาดฟ้า)
749**
(เสาทีตังอยู่บนพืนดิน)
39**
(เสาทีตังอยู่บนดาดฟ้า)

17,742**

4,347**
(เสาทีตังอยู่บนพืนดิน)
1,653**
(เสาทีตังอยู่บนดาดฟ้า)
300**
(เสาทีตังอยู่บนพืนดิน)
50**
(เสาทีตังอยู่บนดาดฟ้า)
2,343**
(เสาทีตังอยู่บนพืนดิน)
246**
(เสาทีตังอยู่บนดาดฟ้า)
749**
(เสาทีตังอยู่บนพืนดิน)
39**
(เสาทีตังอยู่บนดาดฟ้า)

18,190**

24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2576

17 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2576

วันทีการลงทุนเพิมเติม
ครังที 4 มีผลจนถึง
วันที 15 กันยายน พ.ศ. 2576

30,664**
11,265**
10,290**
11,265**
10,290**
11,265**
10,290**

31,389**
11,570**
10,567**
11,570**
10,567**
11,570**
10,567**

*

จํานวนทีให้ บริ การเป็ นจํานวนเสาโทรคมนาคมและรายได้ รายเดือนสุ ทธิ ต่อจํานวนเสาโทรคมนาคมในช่ วงเวลาประมาณการได้ อ้างอิ ง
มาจากสั ญญาทีเกียวข้ อง
** จํานวนทีให้ บริ การเป็ นจํานวนเสาโทรคมนาคมและรายได้ รายเดื อนต่ อพื นทีบนจํานวนเสาโทรคมนาคมในช่ วงเวลาประมาณการได้
อ้ างอิ งมาจากสั ญญาทีเกียวข้ อง
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
สําหรับงวดตังแต่ วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563
3

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.2

รายได้ (ต่อ)
3.2.1 รายได้ จากเงินลงทุน (ต่อ)
ก) รายได้ จากเสาโทรคมนาคม (ต่อ)
นอกจากนี กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาเช่ากับบุ คคลภายนอกรายใหม่สําหรับเสาโทรคมนาคม
ทีกลุ่มทรู ได้ส่งมอบหรื อดําเนิ นการให้มีการส่ งมอบแล้วในช่วงปลายปี พ.ศ. 2557 ดังนัน จํานวน
พืนที บนเสาโทรคมนาคมและรายได้รายเดื อ นสุ ท ธิ ต่ อพื นที บนจํานวนเสาโทรคมนาคมจาก
บุคคลภายนอกรายใหม่เฉพาะส่ วนดังกล่าวได้ถูกรวมในงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ
ในช่วงเวลาประมาณการ
รายได้จากเสาโทรคมนาคมจาก BFKT
กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิ รายได้กับ BFKT เมือวันที 24 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 เพื อรั บโอนสิ ทธิ ในรายได้สุทธิ ที มาจากค่าเช่ าเสาโทรคมนาคมบางส่ วนของ BFKT
ตามสัญญา HSPA ลงวันที 27 มกราคม พ.ศ. 2554 ตลอดจนสัญญาฉบับแก้ไขเพิ มเติ มระหว่าง
บริ ษ ัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) และ BFKT โดยรายได้สุ ท ธิ ดังกล่ า ว
ครอบคลุมรายได้ตงแต่
ั วนั ทีสัญญามีผลบังคับใช้ (วันที 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556) จนถึงวันสิ นสุ ด
สัญญา (วันที 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2568)
รายได้สุทธิ ประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าทรัพย์สินโทรคมนาคม และสิ ทธิ และการเรี ยกร้องใดๆ
ภายใต้หรื อที เกี ยวข้องกับ หรื อที เป็ นไปตามสัญญาหลังหักด้วยต้นทุ นและค่าใช้จ่ายบางส่ วน
สําหรั บ การดําเนิ นงานและซ่ อมบํารุ ง เงิ นค่ าเช่ าตามสัญญาเช่ าที ดิ น (รวมถึ งภาษี โรงเรื อน) และ
เบียประกันภัย
ภายใต้สัญญา BFKT ตกลงรับ ภาระภาษี ธุรกิ จเฉพาะอัน เกี ยวเนื องกับรายการสัญ ญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิ ทธิรายได้ทีเกิดขึนกับกองทุนรวม
ภายใต้สัญญา BFKT ตกลงให้สิทธิกบั กองทุนรวม ในการซื อทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT
ทีให้เช่าในราคา 10 ล้านบาท ซึงกองทุนรวมสามารถใช้สิทธิ ได้ในวันครบกําหนดสัญญา
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
สําหรับงวดตังแต่ วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563
3

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.2

รายได้ (ต่อ)
3.2.1 รายได้ จากเงินลงทุน (ต่อ)
ก) รายได้ จากเสาโทรคมนาคม (ต่อ)
รายได้จากเสาโทรคมนาคมจาก AWC
วันที 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิ รายได้กบั
AWC เพือรับโอนสิ ทธิ ในรายได้สุทธิ ทีมาจากค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามสัญญาเช่า
เสาโทรคมนาคม ลงวัน ที 6 สิ งหาคม พ.ศ. 2555 ตลอดจนสัญ ญาฉบับ แก้ไขเพิ มเติ มระหว่าง
BFKT และ AWC โดยสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิ รายได้ดงั กล่าวครอบคลุมรายได้ตงแต่
ั
วันทีสัญญามีผลบังคับใช้ (วันที 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556) จนถึงวันสิ นสุดสัญญา (วันที 3 สิ งหาคม
พ.ศ. 2568)
วันที 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิ ในรายได้กบั
AWC เพือรับโอนสิ ทธิในรายได้สุทธิทีมาจากค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติมจํานวน
338 ต้น ตามสัญ ญาเช่าเสาโทรคมนาคม ลงวันที 6 สิ งหาคม พ.ศ. 2555 ตลอดจนสัญ ญาฉบับ
แก้ไขเพิมเติมระหว่าง BFKT และ AWC โดยสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิ รายได้ดงั กล่าว
ครอบคลุมรายได้ตงแต่
ั วนั ที สัญญามีผลบังคับใช้ (วันที 5 มีนาคม พ.ศ. 2558) จนถึงวันสิ นสุ ด
สัญญา (วันที 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2568)
วันที 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิรายได้กบั
AWC เพือรับโอนสิ ทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ ทีเกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC จํานวน 149 ต้น ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม โดยรายได้สุทธิ ดงั กล่าวครอบคลุม
รายได้ตงแต่
ั วนั ที สัญญามีผลบังคับใช้ (วันที 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560) จนถึงวันครบกําหนดสัญญา
เช่าเสาโทรคมนาคม (วันที 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2568)
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
สําหรับงวดตังแต่ วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563
3

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.2

รายได้ (ต่อ)
3.2.1 รายได้ จากเงินลงทุน (ต่อ)
ก) รายได้ จากเสาโทรคมนาคม (ต่อ)
รายได้จากเสาโทรคมนาคมจาก AWC (ต่อ)
รายได้สุทธิประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าทรัพย์สินโทรคมนาคม และสิ ทธิ และการเรี ยกร้องใดๆ
ภายใต้หรื อทีเกียวข้องกับหรื อทีเป็ นไปตามสัญญาหลังหักด้วยต้นทุน ค่าใช้จ่ายบางส่ วนสําหรับ
การดําเนินงานและซ่อมบํารุ ง เงินค่าเช่าตามสัญญาเช่าทีดิน (รวมถึงภาษีโรงเรื อน) และเบียประกันภัย
ทังนี รายได้สุทธิหมายรวมถึงเงินทีได้รับจากการใช้สิทธิเรี ยกร้อง ค่าตัดสิ น คําพิพากษา คดีความ
ที ตัดสิ นให้แก่ AWC และสิ ทธิ อืนใดซึ ง AWC มีสิทธิ ได้รับจากทรัพย์สินดังกล่าว ยกเว้นสิ ทธิ
และเงิ นที ได้รับนันเกิ ดขึนก่อนหน้าวันที สัญญาระหว่างกองทุนรวม และAWC มีผลบังคับใช้
โดยไม่คาํ นึ งถึงว่า AWC จะได้ดาํ เนิ นการใช้สิทธิ เรี ยกร้องหรื อได้รับชําระตามสิ ทธิ หรื อการใช้
สิ ทธิเรี ยกร้องดังกล่าว ก่อนหน้าหรื อภายหลังวันทีสัญญามีผลบังคับใช้ก็ตาม
นอกจากนี มีขอ้ สมมติวา่ ภายใต้ขอ้ กําหนดเรื องการชําระเงิ นของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิ ทธิ รายได้ระหว่างกองทุ นรวม และ AWC สําหรับทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคม
ทังหมด หลังจากการลงทุนเพิมเติมครังที 2 กองทุนรวมจะได้รับชําระเงิ นของรายได้รายเดื อน
สุ ทธิ ภายในเดื อนเดี ยวกันนันเอง ดังนัน ณ แต่ละวันสิ นระหว่างช่วงเวลาประมาณการจะไม่มี
ยอดลูกหนีคงค้างสําหรับรายการนี
ภายใต้สัญ ญา AWC ตกลงรั บภาระภาษี ธุรกิ จ เฉพาะอัน เกี ยวเนื องกับ รายการสัญ ญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิ ทธิรายได้ทีเกิดกับกองทุนรวม
นอกจากนี ภายใต้สัญญา AWC จะต้องโอนกรรมสิ ทธิ ในเสาโทรคมนาคมให้กบั กองทุ นรวม
ในวันครบกําหนดสัญญา
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
สําหรับงวดตังแต่ วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563
3

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.2

รายได้ (ต่อ)
3.2.1 รายได้ จากเงินลงทุน (ต่อ)
ก) รายได้ จากเสาโทรคมนาคม (ต่อ)
รายได้จากเสาโทรคมนาคมจาก TUC
เมื อวันที 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กองทุ นรวมได้เข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินกับทรู ภายใต้
เงือนไขของสัญญา ทรู จะต้องส่ งมอบหรื อดําเนิ นการให้มีการส่ งมอบเสาโทรคมนาคมจํานวน
3,000 เสาภายในวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และเสาโทรคมนาคมอีกจํานวน 3,000 เสาภายใน
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทังนี ทรู ได้ดาํ เนิ นการส่ งมอบเสาโทรคมนาคมแล้วทังสิ น 6,000 ต้น
ภายในวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จากนันกองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักสําหรับเสาโทรคมนาคม
ทีใช้ สําหรับการให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที กับ TUC เพือใช้ในการดําเนิ นธุรกิ จการให้บริ การ
โทรศัพ ท์ เคลื อนที เป็ นระยะเวลาการเช่ า 13 ปี ตังแต่ ว นั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึ ง วัน ที
31 ธันวาคม พ.ศ. 2570
ภายใต้เงื อนไขของสัญญานัน TUC จะชําระค่าเช่ าซึ งเป็ นระยะเวลา 1 ปี ล่วงหน้า สําหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่ ม แรกจํา นวน 3,000 เสา ที มี ก ํ า หนดส่ งมอบภายในวัน ที 31 ธั น วาคม
พ.ศ. 2557 และเป็ นระยะเวลา 2 ปี ล่วงหน้า สําหรับเสาโทรคมนาคมกลุ่มที สองจํานวน 3,000 เสา
ทีมีกาํ หนดส่ งมอบภายในวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ดังนันในปี พ.ศ. 2557 กองทุนรวมได้รับ
ค่าเช่าพืนทีรับล่วงหน้าจากจํานวนพืนทีเช่าบนเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,619 พืนที ทีจะสามารถ
เริ มเช่าได้ในปี พ.ศ. 2558 และกองทุนรวมได้รับค่าเช่าพืนที รับล่วงหน้าจากจํานวนพืนทีเช่าบน
เสาโทรคมนาคมจํานวน 7,374 พืนทีทีจะสามารถเริ มเช่าได้ในปี พ.ศ. 2559
ค่าเช่าพืนทีรับล่วงหน้าจะคํานวณจากจํานวนจุดบนเสาโทรคมนาคมซึ งขึนอยู่กบั ประเภทของ
เสาโทรคมนาคม โดยค่าเช่าพืนทีรับล่วงหน้าประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าทรัพย์สินโทรคมนาคม
ภายใต้ห รื อที เกี ยวข้องกับหรื อที เป็ นไปตามสัญ ญา กองทุ นรวมจะตัดจําหน่ ายค่าเช่ าพืนที รั บ
ล่วงหน้าและรับรู ้รายได้รายเดือนตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป นอกจากนี กองทุน
รวมยังเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าเบียประกันภัยของเสาโทรคมนาคมอีกด้วย
เมื อวัน ที 24 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2560 กองทุ น รวมได้เข้าทําสัญ ญาโอนขายทรั พ ย์สิ น กับ TUC
ที ลงทุ น เพิ มครั งที 3 โดย TUC ทํ า การส่ ง มอบเสาโทรคมนาคมสํ า หรั บ การให้ บ ริ การ
โทรศัพท์เคลือนทีจํานวน 350 เสา
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สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.2

รายได้ (ต่อ)
3.2.1 รายได้ จากเงินลงทุน (ต่อ)
ก) รายได้ จากเสาโทรคมนาคม (ต่อ)
รายได้จากเสาโทรคมนาคมจาก TUC (ต่อ)
เมื อวัน ที 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 กองทุ น รวมได้เข้าทําสั ญ ญาโอนขายทรั พ ย์สิ น กับ TUC
ที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั งที 3 TUC ทํ า การส่ งมอบเสาโทรคมนาคมสํ า หรั บ การให้ บ ริ การ
โทรศัพท์เคลือนที จํานวน 2,589 เสาให้แก่กองทุ นรวม ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินกับ TUC
เมือวันที 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
จากนันกองทุนรวมเข้าทําสัญญาเช่า ดําเนิ นการและบริ หารจัดการหลักสําหรับพืนที (Slots) บน
เสาโทรคมนาคมทีใช้สาํ หรับการให้บริ การโทรศัพท์เคลือนทีกับ TUC จํานวนประมาณ 350 ต้น
คิดเป็ นพืนที รวม 700 พืนที สําหรับการลงทุนเพิมเติมครังที 2 และจํานวนประมาณ 2,589 ต้น
คิดเป็ นพืนที รวม 5,178 พืนที สําหรับการลงทุนเพิมเติมครังที 3 เพือใช้ในการดําเนิ นธุ รกิจการ
ให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิ น 16 ปี ตังแต่วนั ที การลงทุนเพิมเติม
ครังที 2 และครังที 3 มีผลจนถึงวันที 15 กันยายน พ.ศ. 2576
ภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นการและบริ หารจัดการหลักข้างต้น กลุ่มทรู มีหน้าทีรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
สําหรับการดําเนินงานและซ่อมบํารุ ง และยังได้รับส่วนลดจากการเป็ นผูเ้ ช่าและผูบ้ ริ หารจัดการ
ดังเดิ ม ตามอัต ราที ระบุ ไ ว้ในสัญ ญา และส่ ว นลดเพิ มเติ ม หากบุ ค คลภายนอกได้รับ เงื อนไข
ทีเป็ นคุณมากกว่าที TUC ได้รับ
ภายในปี พ.ศ. 2562 กองทุ น รวมจะเข้าทําสัญ ญาโอนขายทรัพ ย์สิ น กับ TUC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม
ครั งที 4 เพื อรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ ในเสาโทรคมนาคมสําหรั บ การให้บ ริ ก ารโทรศัพ ท์เคลื อนที
จํานวน 788 ต้น ของ TUC โดยจะได้รับมอบเสาโทรคมนาคมดังกล่าวภายในงวดสิ นสุ ดวันที
30 กันยายน พ.ศ. 2562
จากนันกองทุนรวมจะเข้าทําสัญญาเช่า ดําเนิ นการและบริ หารจัดการหลักสําหรับพืนที (Slots)
บนเสาโทรคมนาคมทีใช้สาํ หรับการให้บริ การโทรศัพท์เคลือนทีกับ TUC จํานวนประมาณ 788 ต้น
คิดเป็ นพืนที รวมประมาณ 1,576 พืนที เพือใช้ในการดําเนิ นธุ รกิจการให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที
โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณไม่เกิ น 14 ปี ตังแต่วนั ที การลงทุนเพิมเติมครังที 4 มีผลจนถึ ง
วันที 15 กันยายน พ.ศ. 2576
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3

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.2

รายได้ (ต่อ)
3.2.1 รายได้ จากเงินลงทุน (ต่อ)
ข) รายได้ จากระบบใยแก้ วนําแสงและอุปกรณ์ สือสัญญาณ
กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิ รายได้กบั BFKT เมือวันที 24 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 เพื อรั บ โอนสิ ท ธิ ในรายได้สุ ท ธิ ที มาจากค่ าเช่ าระบบใยแก้ว นําแสงและอุ ป กรณ์
สื อสัญญาณบางส่ วนของ BFKT ตามสัญ ญา HSPA ลงวันที 27 มกราคม พ.ศ. 2554 ตลอดจน
สัญญาฉบับแก้ไขเพิมเติมระหว่าง กสท. และ BFKT โดยรายได้สุทธิ ดงั กล่าวครอบคลุมรายได้
ตังแต่ วนั ที สัญ ญามี ผ ลบังคับ ใช้ (วัน ที 1 ธัน วาคม พ.ศ. 2556) จนถึ งวัน สิ นสุ ดสั ญ ญา (วัน ที
3 สิ งหาคม พ.ศ. 2568)
ประมาณการรายได้ของสิ ทธิ ในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ ทีจะได้รับจากระบบใยแก้ว
นําแสงของ BFKT มีขอ้ สมมติวา่ กองทุนรวม มีสิทธิ ทีจะได้รับรายได้สุทธิทีเกิดจากระบบใยแก้ว
นําแสงจํานวน 9,169 พืนที เชือมต่อ ที กสท. โทรคมนาคมมีสิทธิ เช่าแต่เพียงผูเ้ ดี ยว โดยรายได้
รายเดื อนสุ ทธิ ตามจํานวนที ตกลงกันมีอตั รา 14,100 บาทต่อพืนที เชื อมต่อ ซึ งอ้างอิงจากอัตรา
รายได้ปั จจุ บันที BFKT เสนอต่ อ กสท. และรายได้สุท ธิ ดังกล่าวนี ได้รวมการหัก ค่าใช้จ่ายที
เกิ ดขึนกับ BFKT ที เกี ยวกับระบบใยแก้วนําแสงโดยตรง เช่ น ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานและ
บํารุ งรักษา ค่าสิ ทธิแห่งทาง และค่าประกันภัยซึงเป็ นอัตราทีกําหนดไว้แล้ว
ตามข้อกําหนดเรื องการชําระเงิ นภายใต้สัญญา HSPA กสท. จะจ่ายชําระเงินให้ BFKT ภายใน
40 วันนับแต่ได้รับใบเรี ยกเก็บเงินจาก BFKT โดยที BFKT มีหน้าทีจัดส่ งใบเรี ยกเก็บเงินภายใน
10 วันนับจากสิ นเดื อนนัน ดังนันจึ งมีขอ้ สมมติว่ารายได้รายเดื อนสุ ทธิ ทีกองทุนรวม จะได้รับ
ภายใต้สัญ ญาโอนขายทรั พ ย์สิ น และสิ ท ธิ รายได้ระหว่างกองทุ น ฯ และ BFKT กองทุ น รวม
จะได้รับเงินภายในเดือนที 2 นับจากวันสิ นเดือนนัน
ภายใต้สัญญา BFKT ตกลงรับ ภาระภาษี ธุรกิ จเฉพาะอัน เกี ยวเนื องกับรายการสัญ ญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิ ทธิรายได้ทีเกิดขึนกับกองทุนรวม
ภายใต้สัญญา BFKT ตกลงให้สิทธิกบั กองทุนรวม ในการซื อทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT
ทีให้เช่าในราคา 10 ล้านบาท ซึงกองทุนรวมสามารถใช้สิทธิ ได้ในวันครบกําหนดสัญญา
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สําหรับงวดตังแต่ วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563
3

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.2

รายได้ (ต่อ)
3.2.1 รายได้ จากเงินลงทุน (ต่อ)
ค) ค่ าเช่ ารับจากระบบใยแก้ วนําแสงและระบบสื อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์
ประมาณการรายได้จากค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงและระบบสื อสาร และระบบบรอดแบนด์
มีขอ้ สมมติดงั นี

สั ญญาทีเกียวข้อง

วันทีลงทุน

ระยะเวลาของสั ญญาเช่ า
ดําเนินการและบริการ

ราคาใช้ สิทธิ
ในการซื อ
กรรมสิ ทธิ
(ล้ านบาท)

TICC เป็ นผู้เช่ า
สัญญาโอนขายทรัพย์สิน
กับ TICC และสัญญา
ดําเนิ นการและการบริ หาร

24 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง
31 ธันวาคม พ.ศ. 2569

-

สํ าหรับงวดตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563
รายได้ ต่อเดือน
จํานวนทีให้ บริการ
ต่อคอร์ กิโลเมตร
(คอร์ กิโลเมตร)
(บาท)

81,089 และ 82,710
(สําหรับ พ.ศ. 2562
และ พ.ศ. 2563)
อุปกรณ์โทรคมนาคม
ประเภท Passive
อุปกรณ์โทรคมนาคม
ประเภท Active

สัญญาเช่าระยะยาวกับ
AWC และสัญญาเช่า
ดําเนิ นการและบริ หาร

5 มีนาคม
พ.ศ. 2558

5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง
31 ธันวาคม พ.ศ. 2569

500

สัญญาเช่าระยะยาวกับ
TICC และสัญญาเช่าช่วง
ดําเนิ นการและบริ หาร
สัญญาเช่าระยะยาวกับ
TICC และสัญญาเช่าช่วง
ดําเนิ นการและบริ หาร
สัญญาโอนขายสิ นทรัพย์
กับ TMV และสัญญา
ดําเนิ นการบริ หาร
สัญญาโอนขายทรัพย์สิน
กับ TICC และสัญญา
ดําเนิ นการและการบริ หาร
สัญญาโอนขายทรัพย์สิน
กับ RMVและสัญญา
ดําเนิ นการบริ หาร

24
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560
17
พฤษภาคม
พ.ศ. 2561
17
พฤษภาคม
พ.ศ. 2561
วันทีลงทุน
เพิมเติม
ครังที 4
วันทีลงทุน
เพิมเติม
ครังที 4

24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง
15 กันยายน พ.ศ. 2576 **

200

203,268
และ 204,794
(สําหรับ พ.ศ. 2562
และ 2563)
64,011

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง
15 กันยายน พ.ศ. 2576 **

1,300

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง
15 กันยายน พ.ศ. 2576 **

พืนที

350 *

ต่างจังหวัด

35.34 ล้านบาท ต่อปี

-

322.70 และ 329.25 ล้าน
บาท ต่อปี (สําหรับ
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ.
2563)
350 *

-

ต่างจังหวัด

350 *

กรุ งเทพ
และปริ มณฑล

495,989

350 *

กรุ งเทพ
และปริ มณฑล

-

176,342

350 *

ต่างจังหวัด

วันทีลงทุนเพิมเติมครังที 4 ถึง
วันที 15 กันยายน พ.ศ. 2576 **

-

109,704

350 *

ต่างจังหวัด

วันทีลงทุนเพิมเติมครังที 4
ถึงวันที 15 กันยายน
พ.ศ. 2576 **

-

78,328

350 *

กรุ งเทพ
และปริ มณฑล
40,823 คอร์กิโลเมตรและ
ต่างจังหวัด 37,505 คอร์ กิโลเมตร
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3

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.2

รายได้ (ต่อ)
3.2.1 รายได้ จากเงินลงทุน (ต่อ)
ค) ค่ าเช่ ารับจากระบบใยแก้ วนําแสงและระบบสื อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ (ต่อ)
ประมาณการรายได้จากค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงและระบบสื อสาร และระบบบรอดแบนด์
มีขอ้ สมมติดงั นี (ต่อ)

สั ญญาทีเกียวข้อง
TUC เป็ นผู้เช่ า
สัญญาโอนขายทรัพย์สิน
กับ TUC และสัญญาเช่า
ดําเนิ นการและบริ หาร
สัญญาโอนขายทรัพย์สิน
กับ TMV และสัญญาเช่า
ดําเนิ นการและบริ หาร
สัญญาโอนขายทรัพย์สิน
กับ TUC และสัญญาเช่า
ดําเนิ นการบริ หาร
สัญญาโอนขายทรัพย์สิน
กับ TMV และสัญญาเช่า
ดําเนิ นการบริ หาร
สัญญาโอนขายทรัพย์สิน
กับ TUC และสัญญาเช่า
ดําเนิ นการและบริ หาร

ราคาใช้ สิทธิ
ในการซื อ
กรรมสิ ทธิ
(ล้ านบาท)

สํ าหรับงวดตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563
รายได้ ต่อเดือน
จํานวนทีใช้ บริการ
ต่อคอร์ กิโลเมตร
(คอร์ กิโลเมตร)
(บาท)

วันทีลงทุน

ระยะเวลาของสั ญญาเช่ า
ดําเนินการและบริการ

24 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560

24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ถึง
15 กันยายน พ.ศ. 2576 **

-

50,075

350 *

ต่างจังหวัด

24 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560

24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ถึง
15 กันยายน พ.ศ. 2576 **

-

93,717

350 *

กรุ งเทพ
และปริ มณฑล

17 พฤษภาคม
พ.ศ.2561

17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึง
15 กันยายน พ.ศ. 2576 **

-

201,605

350 *

ต่างจังหวัด

17 พฤษภาคม
พ.ศ.2561

17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึง
15 กันยายน พ.ศ. 2576 **

-

94,297

350 *

กรุ งเทพ
และปริ มณฑล

วันทีลงทุนเพิมเติม
ครังที 4

วันทีลงทุนเพิมเติม ครังที 4
ถึง 15 กันยายน
พ.ศ. 2576 **

-

107,694

350 *

ต่างจังหวัด

พืนที

* อัตราค่าเช่ า 350 บาท ต่อคอร์ กิโลเมตรต่อเดื อน เป็ นอัตราค่าเช่าก่อนหักส่ วนลด และผูเ้ ช่ า
เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าซ่อมบํารุ ง
** กลุ่ม ทรู อาจขยายระยะการเช่ าต่อไปไม่เกิ น 10 ปี ภายหลังการหมดวาระเวลาเช่ าครั งแรก
หรื อไม่เกินระยะเวลาใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทีได้รับ (แล้วแต่ระยะเวลาใด
จะสันกว่า) หากเป็ นไปตามเงือนไขทีกําหนด
ค่าเช่ ารับจากระบบใยแก้วนําแสงและระบบสื อสัญ ญาณ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืนที
ต่างจังหวัด
วันที 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินกับ TICC โดย TICC
ทําการส่ ง มอบระบบใยแก้ว นําแสง และอุ ป กรณ์ ร ะบบสื อสั ญ ญาณที เกี ยวข้อ ง และระบบ
บรอดแบนด์ในเขตพื นที ต่ างจังหวัด ให้ กับ กองทุ น รวมในวัน ที กองทุ น รวมลงทุ น ครั งแรก
ซึ งต่อมากองทุ น รวมได้เข้าทําสัญ ญาเช่ าดําเนิ น การและบริ ห ารจัดการหลักสําหรับ ทรัพ ย์สิน
ดังกล่าวกับ TICC โดยเช่าอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive เป็ นระยะเวลาเช่า 13 ปี ตังแต่
วันที 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569 และสําหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม
ประเภท Active ระยะเวลาเช่า 5 ปี ตังแต่วนั ที 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
สําหรับงวดตังแต่ วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563
3

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.2

รายได้ (ต่อ)
3.2.1 รายได้ จากเงินลงทุน (ต่อ)
ค) ค่ าเช่ ารับจากระบบใยแก้ วนําแสงและระบบสื อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ (ต่อ)
ค่าเช่ ารับจากระบบใยแก้วนําแสงและระบบสื อสัญ ญาณ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืนที
ต่างจังหวัด (ต่อ)
ต่อมาวันที 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กองทุนรวมได้ขยายระยะเวลาของสัญญาการเช่าดําเนิ นการ
และบริ ห ารจัด การให้ สิ นสุ ด ถึ ง วัน ที 15 กัน ยายน พ.ศ. 2576 สําหรั บ อุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคม
ประเภท Passive และให้ สิ นสุ ด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564 สําหรั บ อุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคม
ประเภท Active
วัน ที 5 มี นาคม พ.ศ. 2558 กองทุ นรวมได้เข้าทําสัญ ญาเช่ าระยะยาวพร้อมสิ ทธิ ในการซื อกับ
AWC เพื อเช่ าระบบใยแก้วนําแสงระยะทาง 7,981 กิ โลเมตร ระยะเวลาการเช่ าเป็ นเวลา 20 ปี
ตังแต่ ว นั ที สั ญ ญามี ผ ลบัง คับ ใช้ (วัน ที 5 มี น าคม พ.ศ. 2558) จนถึ งวัน สิ นสุ ด สั ญ ญา (วัน ที
4 มีนาคม พ.ศ. 2578) และกองทุนรวมยังได้เข้าทําสัญญาให้เช่าช่วงดําเนิ นการและบริ หารจัดการ
ระบบใยแก้ว นําแสงดัง กล่ าวแก่ TICC ตังแต่ วนั ที 5 มี น าคม พ.ศ. 2558 ถึ งวัน ที 7 ธัน วาคม
พ.ศ. 2569
วันที 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินกับ TUC ทีลงทุน
เพิมเติมครังที 2 กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินกับ TUC สําหรับใยแก้วนําแสงที
ใช้ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารโทรศัพ ท์ เคลื อนที ในเขตพื นที ต่ า งจัง หวัด ระยะทาง 1,113 กิ โ ลเมตร
(62,594 คอร์กิโลเมตร)
วันที 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินกับ TUC ที ลงทุน
เพิมเติมครังที 3 TUC ทําการส่งมอบ FOC ซึงปั จจุบนั ใช้ในธุรกิจให้บริ การโทรศัพท์เคลือนทีใน
เขตพืนทีต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 252,006 คอร์ กิโลเมตร)
ให้แก่กองทุนรวม ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินกับ TUC เมือวันที 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
จากนันกองทุ น รวมได้เข้าทําสัญ ญาเช่ าดําเนิ น การและบริ ห ารจัด การหลัก สําหรั บ ทรั พ ย์สิน
ดังกล่าวกับ TUC สําหรับการเช่าในอัตราร้อยละ 80 ของทรัพย์สินทังสิ น โดยมีระยะเวลาการเช่า
ไม่ เกิ น 16 ปี (วัน ที 15 กัน ยายน พ.ศ. 2576) เริ มต้น ตังแต่ ว นั ที การลงทุ น เพิ มเติ ม ครั งที 2
และครังที 3 มีผลบังคับใช้ ด้วยอัตราค่าเช่า 350 บาท ต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
สําหรับงวดตังแต่ วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563
3

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่ อ)
3.2

รายได้ (ต่อ)
3.2.1 รายได้ จากเงินลงทุน (ต่อ)
ค) ค่ าเช่ ารับจากระบบใยแก้ วนําแสงและระบบสื อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ (ต่อ)
ค่าเช่ ารับจากระบบใยแก้วนําแสงและระบบสื อสัญ ญาณ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืนที
ต่างจังหวัด (ต่อ)
ภายในปี พ.ศ. 2562 กองทุ นรวมจะเข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินกับ TUC จากการลงทุนใน
ทรั พ ย์สิ น โครงสร้ างพื นฐานโทรคมนาคมครั งที 4 สําหรั บ FOC ซึ งในปั จ จุ บัน ใช้ใ นธุ รกิ จ
ให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที ในเขตพืนที ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 1,795 กิ โลเมตร (หรื อ
ประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร) ให้แก่กองทุนรวม
จากนันกองทุ น รวมจะเข้าทําสัญ ญาเช่ าดําเนิ น การและบริ ห ารจัด การหลักสําหรั บ ทรั พ ย์สิน
ดังกล่าวกับ TUC สําหรับการเช่าในอัตราร้อยละ 80 ของทรัพย์สินทังสิ นโดยมีระยะเวลาการเช่า
ประมาณไม่เกิน 14 ปี (วันที 15 กันยายน พ.ศ. 2576) เริ มต้นตังแต่วนั ทีการลงทุนเพิมเติมครังที 4
มีผลบังคับใช้ ด้วยอัตราค่าเช่า 350 บาท ต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน
ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงหลักในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
วัน ที 24 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2560 กองทุ น รวมได้เข้าทําสัญ ญาการโอนขายทรั พย์สิน กับ TMV
ที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั งที 2 เพื อทําการส่ งมอบระบบใยแก้วนําแสงหลักซึ งปั จจุ บัน ใช้ในธุ รกิ จ
ให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที และอินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลระยะทาง
542 กิโลเมตร (117,147 คอร์กิโลเมตร)
วันที 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินกับ TMV ทีลงทุน
เพิมเติมครังที 3 TMV ทําการส่ งมอบ FOC หลักซึ งปั จจุบนั ใช้ในธุรกิจให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที
และอิ น เทอร์ เน็ ต ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล ระยะทางประมาณ 546 กิ โ ลเมตร
(หรื อ ประมาณ 117,871 คอร์ กิ โลเมตร) ให้แก่ กองทุ น รวม ตามสัญ ญาโอนขายทรั พย์สิน กับ
TMV เมือวันที 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
จากนันกองทุ น รวมได้เข้าทําสัญ ญาเช่ าดําเนิ น การและบริ ห ารจัด การหลัก สําหรั บ ทรั พ ย์สิน
ดังกล่าวกับ TUC ในอัตราร้อยละ 80 ของสิ นทรัพย์ทงสิ
ั น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิ น 16 ปี
(วัน ที 15 กัน ยายน พ.ศ. 2576) เริ มต้น ตังแต่ ว นั ที การลงทุ น เพิ มเติ ม ครั งที 2 และครั งที 3
มีผลบังคับใช้ดว้ ยอัตราค่าเช่า 350 บาท ต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
สําหรับงวดตังแต่ วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563
3

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.2

รายได้ (ต่อ)
3.2.1 รายได้ จากเงินลงทุน (ต่อ)
ค) ค่ าเช่ ารับจากระบบใยแก้ วนําแสงและระบบสื อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ (ต่อ)
ค่าเช่ ารับจากระบบใยแก้วนําแสงซึ งรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล
วันที 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กองทุนรวมเข้าทําสัญญาเช่าระยะยาว พร้อมสิ ทธิ ในการซื อกับ
TICC เพื อเช่ าระบบใยแก้วนําแสงซึ งในปั จจุ บัน ใช้รองรั บ เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุ รกิ จ
ให้บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลรวม
ระยะทาง 670 กิ โลเมตร (หรื อประมาณ 80,014 คอร์ กิโลเมตร) โดยมี ระยะเวลาการเช่ า 30 ปี
ตังแต่วนั มีผลบังคับใช้ของการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมเพิมเติมครังที
2 โดยมีราคาใช้สิทธิเพือซือกรรมสิ ทธิในทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นจํานวน 200 ล้านบาท
วันที 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาเช่าระยะยาวพร้อมสิ ทธิ ในการซื อกับ
TICC เพื อเช่ า FOC ซึ งในปั จจุ บั น ใช้ ร องรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ การ
อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล รวมระยะทาง
12,872 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร)โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตังแต่วนั ที
มีผลบังคับใช้ของการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมเพิมเติม ครังที 3 โดยมี
ราคาใช้สิทธิเพือซือกรรมสิ ทธิในทรัพย์สินดังกล่าวจํานวน 1,300 ล้านบาท
จากนัน กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาให้เช่าช่วงดําเนินการและบริ หารจัดการระบบใยแก้วนําแสง
กับ TICC เพือให้เช่าดําเนินการในอัตราร้อยละ 80 ของทรัพย์สินดังกล่าว ในระยะเวลาเช่าไม่เกิน
16 ปี (วัน ที 15 กัน ยายน พ.ศ. 2576) ตังแต่ ว นั ที มี ผ ลบัง คับ ใช้ข องการลงทุ น ในทรั พ ย์สิ น
โครงสร้ างพื นฐานโทรคมนาคมเพิ มเติ ม ครั งที 2 และ 3 ด้วยอัต ราค่ าเช่ า 350 บาท ต่ อ คอร์
กิโลเมตรต่อเดือน
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สําหรับงวดตังแต่ วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563
3

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.2

รายได้ (ต่อ)
3.2.1 รายได้ จากเงินลงทุน (ต่อ)
ค) ค่ าเช่ ารับจากระบบใยแก้ วนําแสงและระบบสื อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ (ต่อ)
ค่าเช่ ารับจากระบบใยแก้วนําแสงซึ งรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล (ต่อ)
ภายในปี พ.ศ. 2562 กองทุนรวมจะเข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินกับ RMV จากการลงทุนใน
สิ น ทรั พ ย์โ ครงสร้ างพื นฐานโทรคมนาคม ครั งที 4 สําหรั บ ระบบใยแก้ว นําแสงซึ งรองรั บ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุ รกิ จ ให้บริ การอิ น เทอร์ เน็ ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ ตในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลระยะทางประมาณ 315 กิ โ ลเมตร (หรื อประมาณ 40,823
คอร์กิโลเมตร)
จากนัน กองทุ น รวมจะเข้าทําสัญ ญาเช่ าดําเนิ น การและบริ ห ารจัดการหลักสําหรับ ทรัพ ย์สิน
ดังกล่าวกับ TICC ในอัต ราร้ อยละ 80 ของทรั พ ย์สิน ทังสิ น โดยมี ระยะเวลาการเช่ าประมาณ
ไม่เกิน 14 ปี (วันที 15 กันยายน พ.ศ. 2576) ตังแต่วนั ทีมีผลบังคับใช้ของการลงทุนในทรัพย์สิน
โครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมเพิมเติ ม ครังที 4 ด้วยอัตราค่าเช่ า 350 บาท ต่อคอร์ กิโลเมตร
ต่อเดือน
ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงซึงรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในเขตพืนทีต่างจังหวัด
วันที 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กองทุ นรวมเข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินกับ TMV จากการ
ลงทุ นในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมเพิมเติม ครังที 3 เพือทําการส่ งมอบระบบ
ใยแก้วนําแสงซึ งรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริ การอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์
อิ น เทอร์ เน็ ตในเขตพื นที ต่ า งจั ง หวัด ระยะทาง 5,933 กิ โ ลเมตร (หรื อประมาณ 220,428
คอร์กิโลเมตร)
จากนัน กองทุนรวมเข้าทําสัญญาเช่าดําเนิ นการและบริ หารจัดการหลักสําหรับทรัพย์สินดังกล่าว
กับ TICC ในอัตราร้อยละ 80 ของสิ นทรัพย์ทังสิ น โดยมี ระยะเวลาการเช่าไม่เกิ น 16 ปี (วันที
15 กันยายน พ.ศ. 2576) ตังแต่วนั ทีมีผลบังคับใช้ของการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐาน
โทรคมนาคมเพิมเติม ครังที 4 ด้วยอัตราค่าเช่า 350 บาท ต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน
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สําหรับงวดตังแต่ วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563
3

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.2

รายได้ (ต่อ)
3.2.1 รายได้ จากเงินลงทุน (ต่อ)
ค) ค่ าเช่ ารับจากระบบใยแก้ วนําแสงและระบบสื อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ (ต่อ)
ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงซึงรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในเขตพืนทีต่างจังหวัด (ต่อ)
ภายในปี พ.ศ. 2562 กองทุนรวมจะเข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินกับ RMV และ TICC สําหรับ
ใยแก้วนําแสงซึ งรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุ รกิ จให้บริ การอินเตอร์ เน็ตและบรอดแบนด์
อินเตอร์ เน็ตในเขตพืนทีต่างจังหวัดระยะทางประมาณ 617 กิ โลเมตร (หรื อประมาณ 37,505 คอร์
กิ โลเมตร) และระยะทางประมาณ 2,797 กิ โลเมตร (หรื อ ประมาณ 109,704 คอร์ กิ โ ลเมตร)
ตามลําดับ
จากนัน กองทุ น รวมจะเข้าทําสัญ ญาเช่ าดําเนิ น การและบริ ห ารจัดการหลักสําหรับ ทรัพ ย์สิน
ดังกล่าวกับ TICC ในอัตราร้อยละ 80 ของสิ นทรัพย์ทงสิ
ั น จากการลงทุนในสิ นทรัพย์โครงสร้าง
พืนฐานโทรคมนาคมครังที 4 โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณไม่เกิ น 14 ปี (วันที 15 กันยายน
พ.ศ. 2576) ด้วยอัตราค่าเช่า 350 บาท ต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน
3.2.2 รายได้ ดอกเบีย
รายได้ด อกเบี ยรั บ ประมาณการจากค่ าเฉลี ยของประมาณการยอดเงิ น สดสุ ท ธิ ค งเหลื อ จากการ
ดําเนิ น งานหลังจากการจ่ ายคื น ส่ วนแบ่ งกําไรสําหรั บ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น โดยมี อตั ราดอกเบี ยเฉลี ย
ร้อยละ 1.0 ต่อปี ประมาณการอัตราดอกเบียดังกล่าวอ้างอิงจากอัตราดอกเบียปั จจุบนั สําหรับเงินฝาก
ประเภทเผือเรี ยก โดยกองทุนรวมจะได้รับดอกเบียเงินฝากเป็ นรายปี
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3

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.3

ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานเป็ นค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการถือครองกรรมสิ ทธิ ในเสาโทรคมนาคม ระบบ
ใยแก้วนําแสงและระบบสื อสัญ ญาณและระบบบรอดแบรนด์ เช่ น ค่ าใช้จ่ายในการย้ายเสาโทรคมนาคม
ค่าสิ ทธิแห่งทาง และค่าประกันภัย ซึงค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานประมาณการโดยบริ ษทั จัดการกองทุน และ
ผูส้ นับสนุนโดยจะเป็ นส่วนทีเกียวข้องกับทรัพย์สินทีกองทุนรวมคาดว่าจะถือครอง โดยมีพืนฐานจากข้อมูล
ทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทีเกิดขึนจริ งจากการถือครองทรัพย์สินเหล่านี ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงานยังรวมถึงค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการตลาดและงานด้านธุรการทีเกียวกับทรัพย์สินด้วย ซึงมีการ
ประมาณจากระดับของกิ จกรรมการตลาดและทางด้านธุ รการที เกี ยวกับทรัพย์สินที จะเกิ ดขึนในช่วงเวลา
ประมาณการ แต่ทงนี
ั กองทุนรวมจะไม่ได้ดาํ เนิ นการเกียวกับงานด้านธุรการและการตลาดด้วยตนเอง แต่จะ
แต่งตังผูจ้ ดั การทรัพย์สินให้ดาํ เนินการแทน ดังจะกล่าวถึงต่อไปในหัวข้อ ค่าใช้จ่ายเกียวกับงานด้านธุรการ และ
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด
โดยมีขอ้ สมมติวา่ กองทุนรวมเป็ นกิ จการที ต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิม ทําให้กองทุนรวมสามารถขอคืนภาษีซือได้
อย่างไรก็ตาม จํานวนภาษี ซือที จะขอคื นได้นันขึนอยู่กบั ว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถระบุได้อย่างชัดเจน
หรื อไม่วา่ เกี ยวข้องกับรายได้ของธุ รกิ จที อยูใ่ นเกณฑ์ทีต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิม โดยหากเป็ นค่าใช้จ่ายทัวไป
ทีเกียวข้องกับทังธุรกิจทีอยูใ่ นเกณฑ์ทีต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิมและธุรกิจทีไม่อยูใ่ นเกณฑ์ทีต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิม
กองทุ นรวมต้องคํานวณปั นส่ วนภาษี ซือตามสัดส่ วนของรายได้ทีอยู่ในเกณฑ์ทีจะต้องเสี ยภาษี มูลค่าเพิม
และส่วนทีไม่ตอ้ งเสี ยภาษีมูลค่าเพิมสําหรับแต่ละปี ของงบการเงิน
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3

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.3

ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสามารถสรุ ปได้ดงั นี

สําหรับช่ วงเวลาตังแต่ วนั ที 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ค่าสิ ทธิแห่งทาง
ค่าเช่าทีดินและภาษีโรงเรื อน
ค่าประกันภัย
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
ค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาโทรคมนาคม

ทรัพย์ สินโครงสร้ าง
พืนฐานโทรคมนาคม
ทีมีอยู่เดิม
(ล้ านบาท)
156.59
1,036.96
3.92
48.90
82.98

ทรัพย์ สินโครงสร้ าง
พืนฐานโทรคมนาคม
ทังหมดหลังการลงทุน
เพิมเติมครังที 4
(ล้ านบาท)
167.22
1,105.83
5.42
50.65
82.98

3.3.1 ค่ าสิทธิแห่ งทาง
กองทุนรวมจะมีค่าใช้จ่ายค่าสิ ทธิ แห่ งทางทีเกิดจากการพาดสาย ค่าสิ ทธิ แห่ งทางจะถูกประมาณจาก
ข้อมูลค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรของสายนําสัญญาณทีเกิดขึนในปั จจุบนั ของกองทุนรวมจากการถือครอง
ทรัพย์สินดังกล่าว ด้วยอัตราคงที สําหรับช่วงเวลาตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน
พ.ศ. 2563
3.3.2 ค่ าเช่ าทีดินและภาษีโรงเรื อน
ค่าเช่าที ดิ นและภาษีโรงเรื อนประมาณการตามข้อกําหนด และเงือนไขที เกี ยวข้องกับสัญญาทีแก้ไข
และแทนที สั ญ ญาเช่ า ดํ า เนิ น การ บํ า รุ งรั ก ษา และบริ หารจัด การหลั ก ระหว่ า งกองทุ น รวม
และผูส้ นับสนุน ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขของสัญญาดังกล่าว กองทุนรวมจะชําระค่าตอบแทน
ในอัตราที กําหนดไว้ในสัญญาให้แก่ TUC สําหรับเสาโทรคมนาคมภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นการและ
บริ หารจัดการหลัก ซึงทํากับ TUC ในฐานะผูเ้ ช่าหลักของกองทุนรวมลงวันที 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน (ต่อ)
3.3.3 ค่ าประกันภัย
ค่าประกันภัยประมาณจากอัตราค่าเบียประกันภัยและอัตราค่านายหน้าทีเกิดขึนล่าสุดของกองทุนรวม
ซึ งครอบคลุมถึ งกรมธรรม์ประกัน ภัยสําหรับความเสี ยหายจากธุ รกิ จ หยุดชะงักความเสี ยหายของ
ทรั พ ย์สิ น และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สาธารณะยกเว้น (ก) อุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคมประเภท Active
ทีกรมธรรม์ประกันภัยทีกองทุนมีอยูไ่ ม่ครอบคลุมและ (ข) ทรัพย์สินภายใต้สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิ ท ธิ รายได้ซึงกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ครอบคลุ ม เพี ย งความเสี ย หายจากธุ ร กิ จ หยุด ชะงัก และ
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะเท่านันโดยกองทุนจะจัดหากรมธรรม์ประกันภัยสําหรับความเสี ยหาย
ของทรั พ ย์สิ น ภายใต้สัญ ญาโอนขายทรั พ ย์สิ น และสิ ท ธิ ร ายได้เมื อทรั พ ย์สิ น เหล่ านันได้โ อนมา
ยังกองทุน
3.3.4 ค่ าธรรมเนียมผู้จดั การทรัพย์ สินโทรคมนาคม
ผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนในการทําหน้าทีเป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านธุรการ
และการตลาดสําหรับทรัพย์สินที เป็ นโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมที เกี ยวข้องของกองทุ นรวม
ตามทีกําหนดไว้ในสัญญาบริ การหลัก การเรี ยกเก็บค่าบริ การสรุ ปได้ดงั นี
1) ค่าบริ การสําหรับบริ การด้านธุรการ
ก) ค่าบริ การรายปี จํานวนประมาณ 19.0 ล้านบาท สําหรับปี พ.ศ. 2562 ทังนี นับแต่ปี พ.ศ. 2563
จะมี ก ารปรั บ อัต ราค่ า บริ ก ารเพิ มขึ นรายปี ในอัต ราเท่ า กับ ดัช นี ร าคาผู ้บ ริ โภค (CPI)
ที ประกาศโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ประเทศไทยสําหรั บปี ก่ อนหน้า ทังนี อัตราดังกล่าวต้อง
ไม่เกินร้อยละ 3.5 และ
ข) ค่าบริ การรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.15 ของรายได้สุทธิรายเดือนของกองทุนรวมทีเกิดจาก
ทรัพย์สินที ให้บริ การด้านธุ รการ (หลังหักค่าใช้จ่ายเกี ยวกับสิ ทธิ แห่ งทาง การประกันภัย
และเงินค่าเช่าตามสัญญาเช่าทีดินทีเกียวข้อง)
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3.3.4 ค่ าธรรมเนียมผู้จดั การทรัพย์ สินโทรคมนาคม (ต่อ)
2) ค่าบริ การสําหรับบริ การด้านการตลาด
ก) ค่าบริ การรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้รายเดื อนที เกี ยวกับทรัพย์สินที ให้บริ การ
ด้านการตลาดทีกองทุนรวมได้รับจากผูเ้ ช่าและบริ หารจัดการรายใด ๆ ทีเช่า ดําเนิ นการและ
บริ หารจัดการทรัพย์สินที ให้บริ การด้านการตลาดนอกเหนื อไปจากทรัพย์สินที ผูเ้ ช่ าและ
บริ หารจัดการดังเดิ มเช่า ดําเนิ นการและบริ หารจัดการหรื อตกลงว่าจะเช่า ดําเนิ นการและ
บริ หารจัดการในวันที ของสัญญาเช่า ดําเนิ นการและบริ หารจัดการหลักที เกียวข้อง โดยมี
ค่าบริ การรายปี เพิ มในอัต ราร้ อยละ 3 ของจํานวนที เกิ น กว่าประมาณการรายได้รายปี ที
เกียวกับทรัพย์สินทีให้บริ การด้านการตลาดสําหรับปี ดังกล่าว
ข) ค่าบริ การจํานวน 20 ล้านบาท ซึงจะชําระในวันทําการแรกของปี พ.ศ. 2562 หรื อวันทีอืนที
กองทุนรวมและผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมได้ตกลงกันทีเกียวกับทรัพย์สินทีให้บริ การ
ด้านการตลาดที เพิมขึนซึ งเป็ นทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมที ลงทุ นเพิมเติ ม
ครังที 3 ทีกองทุนรวมให้ผจู ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมทําการตลาดโดยเริ มในปี พ.ศ. 2562
3.3.5 ค่ าใช้ จ่ายในการย้ ายเสาโทรคมนาคม
ค่าใช้จ่ ายในการย้ายเสาโทรคมนาคมประมาณการโดยมี เงื อนไขมาจากข้อ กําหนด และเงื อนไข
ที เกี ยวข้องกับ สัญ ญาแก้ไข และแทนที สัญ ญาเช่ า ดําเนิ น การ บํารุ งรักษา และบริ หารจัดการหลัก
ระหว่างกองทุนรวมและผูส้ นับสนุน ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขของสัญญาดังกล่าว กองทุนรวมจะ
ชําระค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนจํานวน 6.6 ล้านบาท ให้แก่ TUC ในฐานะผูเ้ ช่าหลักของกองทุนรวมที
จะต้องดําเนิ น การย้ายเสาโทรคมนาคม ซึ ง TUC เป็ นผูเ้ ช่ าหลักของกองทุ น รวมภายใต้สัญ ญาเช่ า
ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักลงวันที 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และลงวันที 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
รวมถึงการลงทุนเพิมเติมครังที 4 นอกจากนี ค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาโทรคมนาคมจํานวน 6.6 ล้านบาท
นันจะมีการปรับเพิมขึนรายปี ในอัตราคงทีทีร้อยละ 2.7 ตังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
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ค่าใช้จ่ ายกองทุ นรวมโดยส่ วนใหญ่ ประมาณการโดยมี พื นฐานมาจากข้อกําหนดและเงื อนไขของสัญ ญา
ทีเกียวข้องและข้อมูลในอดีตตามการคาดการณ์จากประสบการณ์ของบริ ษทั จัดการกองทุนและผูส้ นับสนุน
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวมโดยส่วนใหญ่จะเกียวข้องกับทังธุรกิจทีอยูใ่ นเกณฑ์ทีต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิม และธุรกิจที
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ทีต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิม ดังนันค่าใช้จ่ายกองทุนจึงประมาณการจากประมาณการค่าธรรมเนียม
แต่ละประเภทและประมาณการจํานวนภาษี มูลค่าเพิมในส่ วนที ขอคืนไม่ได้ คืออัตราร้อยละ 5.35 สําหรับ
ช่ วงเวลาตังแต่ วนั ที 1 ตุล าคม พ.ศ. 2562 ถึ งวัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2562 และอัตราร้ อยละ 5.37 สําหรั บ
ช่วงเวลาตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ยกเว้นค่าธรรมเนี ยมสอบบัญ ชี
ทีได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม
3.4.1 ค่ าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นค่าธรรมเนียมทีจ่ายให้แก่บริ ษทั จัดการกองทุน ทังนี ค่าธรรมเนียมขึนอยูก่ บั
ข้อกําหนดและเงื อนไขในท้ายที สุ ดของสัญ ญาที เกี ยวข้อง ประมาณการค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
คํานวณในอัต ราก้าวหน้าดังนี อัต ราร้ อ ยละ 0.11 ต่ อ ปี ของมู ล ค่ าสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ ข องกองทุ น รวม
ทีปรับปรุ งแล้วสําหรับส่ วนทีน้อยกว่า 30,000 ล้านบาท อัตราร้อยละ 0.075 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์
สุทธิ ทีปรับปรุ งแล้วของกองทุนรวม สําหรับส่ วนทีมีมูลค่าตังแต่ 30,000 ล้านบาท ถึง 50,000 ล้านบาท
และอัตราร้อยละ 0.050 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิทีปรับปรุ งแล้วของกองทุนรวม สําหรับส่วนทีมี
มูลค่าเกินกว่า 50,000 ล้านบาท โดยอัตราดังกล่าวยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม
ทังนี เพือวัตถุประสงค์ในการคํานวณค่าธรรมเนี ยมการจัดการ มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนรวม
ที ปรั บ ปรุ งแล้ว หมายถึ ง มู ล ค่ าสิ น ทรั พ ย์ร วมของกองทุ น รวม หั ก ด้ว ยมู ล ค่ าหนี สิ น ที ไม่ มี ภ าระ
ดอกเบีย ณ วันสิ นรอบของแต่ละช่วงเวลาประมาณการ
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3.4.2 ค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่ าธรรมเนี ย มผูด้ ู แ ลผลประโยชน์ เป็ นเงิ น ที จ่ ายให้ แ ก่ ผูด้ ู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวม โดย
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์จะคํานวณในอัตราก้าวหน้าดังนี อัตราร้อยละ 0.02 ต่อปี ของมูลค่า
สิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนรวม ในส่ วนที ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท และอัตราร้อยละ 0.018 ต่อปี ของ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนรวม ในส่ วนที เกิ นกว่า 50,000 ล้านบาท โดยอัตราดังกล่าวยังไม่ได้
รวมภาษีมูลค่าเพิม
3.4.3 ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่ าธรรมเนี ย มนายทะเบี ย นเป็ นเงิ น ที จ่ ายให้ แ ก่ น ายทะเบี ยนของกองทุ น รวม โดยค่ าธรรมเนี ย ม
นายทะเบียนคํานวณจากอัตราร้อยละ 0.023 ต่อปี ของมูลค่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ณ วันสิ นงวด
ประมาณการ ทังนี ค่าธรรมเนียมต้องไม่ตากว่
ํ า 3.2 ล้านบาทต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้านบาท ต่อปี
โดยอัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม
3.4.4 ค่ าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าธรรมเนี ยมวิชาชี พเป็ นค่าธรรมเนี ยมที จ่ายให้แก่ทีปรึ กษาของกองทุนรวม เช่น ผูเ้ ชียวชาญพิเศษ
ผูส้ อบบัญชี ผูเ้ ชี ยวชาญด้านกฎหมาย รวมทัง ค่าธรรมเนี ยมตอบแทนคณะกรรมการที ปรึ กษาการ
ลงทุ น ประมาณจํานวน 1.86 ล้านบาทต่ อ ปี ทังนี ค่ าธรรมเนี ย มขึ นอยู่กับ ข้อ กําหนดและเงื อนไข
ในท้ายทีสุดของสัญญาทีเกียวข้อง
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3.4.5 ค่ าใช้ จ่ายอืน
ประมาณการค่ าใช้จ่ ายอื นที เป็ นเงิ น สด ทังก่ อนและหลังการลงทุ น เพิ มเติ ม ครั งที 4 จะมี จ ํานวน
ประมาณใกล้เคียงกันที 31.90 ล้านบาทต่อปี ส่ วนใหญ่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่าใช้จ่าย
ในการบริ ห ารอื นจํานวนประมาณ 28.55 ล้านบาทต่ อปี และค่ าธรรมเนี ยมรายปี สําหรั บ การเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนทีจะจ่ายให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นจํานวนประมาณ 3.0 ล้านบาท
ต่อ ปี โดยอัต ราดังกล่ าวเป็ นอัต ราหลังภาษี มู ล ค่ าเพิ ม ยกเว้น ค่ าธรรมเนี ย มรายปี สําหรั บ การเป็ น
หลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นจะยัง ไม่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ ม ประมาณการค่ า ใช้จ่ า ยอื นนี มี พื นฐานจาก
ข้อมูลปั จจุบนั และประสบการณ์ของบริ ษทั จัดการกองทุน
ประมาณการค่าใช้จ่ายอืนหลังการลงทุนเพิมเติมครังที 4 มีค่าใช้จ่ายอืนส่ วนเพิมทีไม่ใช่เงินสดทีเกิ ด
จากการลงทุนเพิมเติมครังที 4 ได้แก่ ค่าตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมผูแ้ ทนจัดจําหน่ายและผูจ้ ดั การผูแ้ ทน
จัดจําหน่ าย ค่าตัดจําหน่ ายค่าธรรมเนี ยมทีปรึ กษาทางการเงิน ค่าตัดจําหน่ ายค่าธรรมเนี ยมที ปรึ กษา
ทางเทคนิคและค่าตัดจําหน่ายค่าทีปรึ กษาทางกฎหมาย รวมเป็ นจํานวนประมาณ 25.75 ล้านบาท ต่อปี
(หมายเหตุ 3.10)

3.5

ต้ นทุนการเงิน
ประมาณการดอกเบี ยจ่ายของกองทุ นรวมเกิ ดจากการกูย้ ืมเงิ นจากสถาบันการเงิ นเพือการลงทุ นในทรัพย์สิน
โครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมเพิมเติมครังที 1 ถึงครังที 3 ดอกเบียจ่ายคํานวณจากอัตราดอกเบียทีคาดว่าจะจ่าย
สถาบันการเงินทีอัตราร้อยละ 5.46 ต่อปี สําหรับเงินกูย้ มื จากการลงทุนเพิมเติมครังที 1 จํานวน 13,100 ล้านบาท
และอัตราร้อยละ 4.82 ต่อปี สําหรับเงินกูย้ มื จากการลงทุนเพิมเติมครังที 2 และ 3 จํานวนรวม 14,898 ล้านบาท
นอกจากนี กองทุนรวมได้ตงข้
ั อสมมติวา่ กองทุนรวมจะไม่มีการชําระคืนเงินกูย้ ืมในช่วงระยะเวลาประมาณการ
แม้วา่ เงินกูย้ มื เพือการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมจํานวน 13,100 ล้านบาท จะครบกําหนด
ชําระในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เนื องจากกองทุนรวมวางแผนจะขยายระยะเวลาการชําระคืนเงิ นกูย้ ืมดังกล่าว
และจะไม่กเู้ งินเพิมจากสถาบันการเงินเพือลงทุนเพิมเติมครังที 4 ทังนี อัตราดอกเบี ยสุ ดท้ายและเงือนไขต่าง ๆ
ขึนอยูก่ บั ผลการเจรจาระหว่างกองทุนรวมและสถาบันการเงิน ซึงอาจแตกต่างจากข้อสมมติฐานข้างต้น
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3.6

การวัดมูลค่ ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในทรัพย์ สินโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม
เงินลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมไม่มีการคิดค่าเสื อมราคาซึ งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 106 เรื อง การบัญชี สาํ หรับกิ จการที ดําเนิ นธุ รกิจเฉพาะด้านการลงทุน อ้างอิงจาก ทน. 1/2554 กองทุนรวม
จะต้องจัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมทุก 3 ปี อย่างไรก็ตามปั จจุบนั กองทุนรวม
จัดให้มีการประเมินค่าทุกปี นับแต่วนั ทีมีการประเมินค่าครังล่าสุดไปแล้ว
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมได้มาจากราคาประเมิน โดยผูป้ ระเมิน
อิสระทีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
ทังนี บริ ษทั จัดการกองทุ นตังข้อสมมติ ว่าจะไม่ มีการปรับ ปรุ งผลกระทบของการเปลี ยนแปลงในมูลค่ า
ของเงินลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานในช่วงระยะเวลาประมาณการตามทีอธิบายในหมายเหตุ 3.1
ดังนันผลกําไรหรื อขาดทุ น ที ยังไม่เกิ ดขึ นในภายหลังที เกิ ดจากการเปลี ยนแปลงมูล ค่าของเงิ นลงทุ น ใน
ทรั พ ย์สิ น โครงสร้ างพื นฐานโทรคมนาคมจะไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ งบกําไรขาดทุ น ตามสถานการณ์ สมมติ
เนื องจากกําไรที สามารถนํามาปั นส่ วนแบ่ งกําไรคิ ดจากส่ วนที ไม่รวมกําไรหรื อขาดทุ นที ยังไม่เกิ ดขึนจากการ
ประเมินมูลค่าของเงินลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคม
เนื องจากมีการประกาศว่า มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 106 เรื อง การบัญชี สําหรับกิ จการที ดําเนิ นธุ รกิ จเฉพาะ
ด้านการลงทุนอาจถูกยกเลิกสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม พ.ศ.2563 หากมี
การบังคับใช้ การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมอาจเปลียนแปลง
ดังทีอธิบายไว้ในหมายเหตุ 3.11

33

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
สําหรับงวดตังแต่ วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563
3

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.7

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
มีขอ้ สมมติวา่ สําหรับช่วงเวลาประมาณการกองทุนรวม มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนเป็ น
รายไตรมาสในอัตราร้อยละ 100 ของรายได้จากการลงทุ นสุ ทธิ หลังการปรับปรุ ง ซึ งในอนาคต บริ ษ ทั จัดการ
กองทุนจะใช้ดุลยพินิจในการกําหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผลให้สอดคล้องกับจํานวนเงินสดขันตําทีกองทุนรวม
จะดํารงไว้ ทังนี มี ข ้อสมมติ เพิ มเติ มว่าจํานวนรายได้จากการลงทุ นสุ ทธิ หลังการปรั บปรุ งมี การกระจายตัว
เท่า ๆ กันในแต่ละช่วงเวลาประมาณการ และเงินปั นผลของแต่ละไตรมาสจะประกาศจ่ายและจ่ายภายในเก้าสิ บ
วันหลังจากวันสิ นไตรมาส
เพือให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกองทุนรวม และกฎหมายหลักทรัพย์ หากกองทุนรวมมีกาํ ไรสุทธิ ทีปรับปรุ งแล้ว
และไม่มีขาดทุนสะสม กองทุนรวม จะต้องจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุ ทธิ ทีปรับปรุ งแล้ว
สําหรับปี ทังนี กําไรสุ ทธิ ทีปรับปรุ งแล้วจะคํานวณจากกําไรสุ ทธิ ทางบัญชี และหักรายการต่าง ๆ ดังนี กําไร
ที ยังไม่ เกิ ดขึ นจากการประเมิ นค่าหรื อกําไรจากการทบทวนมู ลค่าของเงิ นลงทุ น เงิ นสํารองสําหรั บรายจ่ าย
เพือการบํารุ งรักษาและรายจ่ายฝ่ ายทุน หรื อการซื อทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานเพิมเติ ม หรื อการจ่ายคืนเงิ นกู้
หรื อภาระผูกพันใดๆ ตามแผนการจ่ายทีระบุไว้ในหนังสื อชีชวน หรื อตามหนังสื อแจ้งล่วงหน้าโดยบริ ษทั จัดการ
กองทุนถึงผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ในอนาคตภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ทีเกียวข้อง บริ ษทั จัดการกองทุนจะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรเงินสํารอง
ไว้เพื อใช้ในการจัด หาทรั พ ย์สิ น เพิ มเติ ม จากกลุ่ มทรู ในอนาคต นอกเหนื อ ไปจากจํานวนที สามารถเบิ ก
เงินกูย้ มื จากวงเงินสิ นเชือทีอาจมีอยูใ่ นอนาคต
ตามที กล่าวในหมายเหตุขอ้ 3.1 และข้อ 3.6 เพือวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์
สมมตินี บริ ษทั จัดการกองทุนมีการตังข้อสมมติวา่ จะไม่มีการปรับปรุ งผลกระทบของการเปลียนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมในช่วงระยะเวลาประมาณการรวมถึงไม่มี
ผลกระทบที อาจเกิ ดจากการเปลี ยนแปลงมาตรฐานบัญ ชี ที อาจกระทบต่ อการบัน ทึ ก รายจ่ าย และ/หรื อ
การเปลียนแปลงมูลค่าทรัพย์สิน ซึงหากมีผลกระทบจากการบันทึกรายการดังกล่าว ซึงเป็ นรายการทีไม่ใช่เงินสด
สําหรับทรัพย์สินของกองทุ น ไม่ว่าจะเป็ นทรัพย์สินปั จจุบัน หรื อทรัพย์สินที จะเข้าลงทุ นเพิมเติมครังที 4
โดยทีกองทุนมีกาํ ไรสะสมเพียงพอกับรายจ่ายและผลขาดทุนทียังไม่เกิดจากการวัดมูลค่าหรื อรายการอืนใด
ที ไม่ ใช่ เงิ น สด ก็ จะไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ เงิ น ปั น ผล แต่ ห ากกองทุ น มี ก ําไรสะสมไม่ เพี ยงพอ กองทุ น รวม
จะพิจารณาการจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินในรู ปแบบของการลดทุนร่ วมกับการจ่ายปั นผล อย่างไรก็ดี ในกรณี ที
กองทุนไม่มีกาํ ไรสะสมเลยในงวดบัญชี ทีมีการจ่ายสภาพคล่องส่ วนเกิ น เงิ นปั นส่ วนแบ่งกําไรของกองทุน
จะอยูใ่ นรู ปแบบของเงินลดทุนทังจํานวน
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3.8

สภาพคล่ องส่ วนเกิน
ในระหว่างช่วงเวลาประมาณการ สภาพคล่องส่ วนเกินหลังการลงทุนเพิมเติมครังที 4 ซึ งเกิดจากเงินรับล่วงหน้า
ค่าเช่าพืนที บนเสาโทรคมนาคมของทรู ประมาณ 59.35 ล้านบาท การสํารองจํานวนเงิ นจากกําไรสะสมเพือจ่าย
ค่าธรรมเนี ยมในการขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกูย้ มื เพือการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคม
เพิมเติมครังที 1 (หมายเหตุ 3.5) ประมาณ 131.00 ล้านบาท และรายการที มิใช่เงินสดจากการตัดจําหน่ายต้นทุน
ของธุ รกรรมเกี ยวกับ การออกหน่ วยลงทุ น จากการลงทุ น เพิ มเติ ม ครั งที 4 ประมาณ 25.75 ล้านบาท และ
การตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม 5 ล้านบาท จากการลงทุนเพิมเติมครังที 2 และ 3

3.9

ค่ าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ยืม
กองทุ น รวมจะรั บ ผิ ด ชอบค่ าใช้จ่ า ยที เกี ยวข้อ งกับ การขยายระยะเวลาชําระคื น เงิ น กู้ยื มเพื อการลงทุ น
ในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมเพิมเติมครังที 1 จํานวนประมาณ 131 ล้านบาท โดยการสํารองเงิน
จากกําไรสะสมทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 3.8
ค่าธรรมเนี ยมในการขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกูย้ ืมที อัตราร้อยละ 1.25 ถูกคํานวณภายใต้สมมติฐานที ว่า
กองทุนรวมจะขยายระยะเวลากูย้ มื การชําระคืนเงินจํานวน 13,100 ล้านบาท ในอีก 5 ปี (หมายเหตุ 3.5)
จากสมมติฐานข้างต้น กองทุนรวมอาจจะมีผลกําไรหรื อขาดทุนจากการขยายระยะเวลาการชําระคืนเงินกูย้ ืม
ซึ งเป็ นรายการที ไม่เกี ยวกับการดําเนิ นงาน ดังนันกองทุนทุนรวมจึงไม่ได้รวมผลกําไรจากรายการดังกล่าว
ในงบกําไรขาดทุ น ตามสถานการณ์ สมมติ ทังนี การขยายระยะเวลาชําระคื น เงิ น กู้ยืม และค่ าธรรมเนี ย ม
ที เกี ยวข้อ งสุ ด ท้ า ยขึ นอยู่กับ ผลการเจรจาระหว่ า งกองทุ น และสถาบั น การเงิ น ซึ งอาจแตกต่ า งจาก
ข้อสมมติฐานข้างต้น

3.10 ค่ าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการลงทุนในทรั พ ย์ สินโครงสร้ างพื นฐานโทรคมนาคมเพิมเติม และการออกและ
เสนอขายหน่ วยลงทุนเพิมทุน
กองทุนรวมเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคม
เพิมเติม และการออกและเสนอขายหน่ วยลงทุนเพิมทุน ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมผูแ้ ทนจัดจําหน่ ายและผูจ้ ดั การ
ผูแ้ ทนจัดจําหน่ าย ค่าธรรมเนี ยมที ปรึ กษาทางการเงิน ค่าธรรมเนี ยมที ปรึ กษาทางเทคนิ ค และค่าที ปรึ กษาทาง
กฎหมาย รวม 128.75 ล้านบาท ซึ งรายจ่ายทีเกิดขึนเหล่านี บันทึกเป็ นรายจ่ายรอการตัดบัญชีและทยอยตัดเป็ น
ค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากรายจ่ายนัน ตามที กล่าวไว้ในหมายเหตุ 3.11 นอกจากนี
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการลงทุ นในทรัพย์สิน โครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมเพิมเติมและการออกและ
เสนอขายหน่ วยลงทุนเพิมทุน ได้ถูกสํารองจากแหล่งเงินทุนทีจะใช้ในการเพิมทุนครังนี แล้ว จึงไม่กระทบต่อ
จํานวนเงินสดสําหรับการปั นส่วนแบ่งกําไร
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3.11 มาตรฐานการบัญชี
ประมาณการข้างต้นอยูบ่ นข้อสมมติทีว่าไม่มีการเปลียนแปลงมาตรฐานการบัญชี หรื อมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ในประเทศไทยที อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ งบกํา ไรขาดทุ น ตามสถานการณ์ ส มมติ ข ้า งต้น
อย่างมี ส าระสําคัญ ดังนัน นโยบายการบัญ ชี ที ใช้ในการจัด ทํางบกําไรขาดทุ น ตามสถานการณ์ ส มมติ
เป็ นนโยบายเดียวทีจะนํามาใช้กบั กองทุนรวมในปี พ.ศ. 2562 ซึ งปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 106
เรื อง การบัญชีสาํ หรับกิจการเฉพาะด้านการลงทุน
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที 106 เรื อง การบัญชี สําหรับกิ จการที ดําเนิ นธุ รกิ จ เฉพาะด้านการ
ลงทุ น อาจถูก ยกเลิ ก ซึ งมี ผ ลกับ การบัน ทึ ก บัญ ชี ข องกองทุ น รวมในประเทศไทย ซึ งรวมถึ งกองทุ น รวม
โครงสร้างพืนฐานด้วย สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 หากมีการ
บังคับใช้มาตรฐานบัญชีทีเกียวข้องอาจส่ งผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติของกองทุน
รวมระหว่างช่วงเวลาตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563 มีดงั ต่อไปนี
-

มาตรฐานการบัญชีฉบับที 32 เรื อง การแสดงรายการเครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 16 เรื อง ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

การเปลี ยนแปลงมาตรฐานการบัญ ชี หรื อ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ในประเทศไทยดัง กล่ า ว
อาจมีผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติขา้ งต้นในเรื องดังต่อไปนี
ต้นทุนของธุรกรรมเกียวกับการออกหน่วยลงทุน
ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที 106 เรื อง การบัญชีสาํ หรับกิจการทีดําเนิ นธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน กําหนดให้
รายจ่ ายที เกิ ดขึ นโดยตรงจากการออกหน่ วยลงทุ นให้บนั ทึ กเป็ นรายจ่ายรอการตัดบัญชี และทยอยตัดเป็ น
ค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากรายจ่ายนัน อย่างไรก็ตามตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที 32
เรื อง การแสดงรายการเครื องมื อ ทางการเงิ น กําหนดให้ รายจ่ ายที จําเป็ นในการทําให้ ธุรกรรมเกี ยวกับ
การออกหน่วยลงทุนสําเร็ จให้รับรู ้โดยหักจากส่วนของทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหุน้ หน่วยลงทุน
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3.11 มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
การเปลี ยนแปลงมาตรฐานการบัญ ชี หรื อ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ในประเทศไทยดัง กล่ า ว
อาจมีผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติขา้ งต้นในเรื องดังต่อไปนี
การวัดมูลค่าของเงินลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคม
ภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที 106 เรื อง การบัญชีสาํ หรับกิจการเฉพาะด้านการลงทุน กําหนดให้กองทุนรวม
จะต้อ งจัด ให้ มี ก ารประเมิ น ค่ าทรั พ ย์สิ น โครงสร้ างพื นฐานโทรคมนาคม ทุ ก 3 ปี ตามหมายเหตุ 3.6
เมือมาตรฐานการบัญชีฉบับที 106 เรื อง การบัญชีสาํ หรับธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนถูกยกเลิก เงินลงทุนใน
ทรั พ ย์สิ น โครงสร้ า งพื นฐานโทรคมนาคม จะถู ก จัด ประเภทเป็ น อุ ป กรณ์ ภายใต้ม าตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที 16 เรื อง ที ดิ น อาคารและอุปกรณ์ การรับรู ้รายการเริ มแรกด้วยราคาทุ นหักด้วยค่าเสื อมราคาสะสม
ต้นทุ นเริ มแรกจะรวมต้น ทุ น ทางตรงอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการซื อสิ นทรัพ ย์นัน ต่อมาจะแสดงด้วยมูลค่ า
ยุติธรรมหักด้วยค่าเสื อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม(ถ้ามี) เพือให้มูลค่าสุ ทธิ ทีปรับใหม่
แสดงในราคาทีตีใหม่ มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระภายนอกได้ประมาณการไว้
และจะทบทวนทุก ๆ ปี
การตีราคาสิ นทรัพย์ใหม่ทาํ ให้มูลค่าตามบัญชีทีเพิมขึนจะรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนและจะแสดงอยูใ่ น
ส่ วนเกิ นทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ในส่ วนของเจ้าของ และหากมูลค่าของส่ วนที เคยมีการตีราคาเพิมนัน
ลดลง กิจการต้องนําส่วนทีลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน และลดส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสิ นทรัพย์ขา้ งต้นทีอยูใ่ นส่วนของเจ้าของลดลงตามไปด้วย ส่วนทีลดลงทีเหลือจะบันทึกไปยัง
กําไรหรื อขาดทุนในแต่ละปี ผลต่างระหว่างวิธีคิดค่าเสื อมราคาทีคํานวณจากมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
ที ตี ราคาใหม่ที บันทึ กไปยังกําไรหรื อขาดทุ น และค่าเสื อมราคาที คํานวณจากราคาทุ นเดิ ม ของสิ น ทรั พ ย์
จะถูกโอนจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ไปยังกําไรสะสม

37

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
สําหรับงวดตังแต่ วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563
3
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3.12 ข้ อสมมติฐานอืน ๆ
งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติถูกจัดทําขึนโดยมีขอ้ สมมติฐานอืนเพิมเติมดังต่อไปนี
 ไม่มีการเปลียนแปลงในการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมระหว่างช่วงเวลาประมาณการ
 ไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญของกฎหมายด้านภาษีและกฎหมายอืน ๆ ทีเกียวข้อง

 สัญญาทังหมดทีเกียวข้องกับกองทุนรวมมีผลบังคับใช้และสามารถปฏิบตั ิได้ตามทีระบุในสัญญา

 มีขอ้ สมมติวา่ ภายใต้ขอ้ กําหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิ รายได้ ผูข้ ายสิ ทธิ รายได้ตกลงที จะ

เป็ นผูร้ ับภาระภาษีธุรกิจเฉพาะทีกรมสรรพากรจะจัดเก็บจากกองทุนรวม ซึงเป็ นผลมาจากรายการสัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิรายได้ โดยผูข้ ายสิ ทธิ รายได้จะชําระคืนให้กบั กองทุนรวมเต็มจํานวน ดังนัน
ในการจัดทํางบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตินีจึงแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะสุ ทธิจาก
เงินเบิกชดเชยเต็มจํานวนจากผูข้ าย
4

นโยบายการบัญชีทสํี าคัญ
นโยบายการบัญชีทีสําคัญทีใช้ในการจัดทํางบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติแสดงไว้ดงั ต่อไปนี
ก)

เกณฑ์ ในการจัดทําประมาณการงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
งบกําไรขาดทุ น ตามสถานการณ์ ส มมติ ป ระกอบด้วยข้อ มู ลของงบกําไรขาดทุ น ตามสถานการณ์ สมมติ
สมมติ ฐ านที เกี ยวข้อ ง และหมายเหตุ ป ระกอบงบกําไรขาดทุ น ตามสถานการณ์ ส มมติ แต่ มิ ไ ด้ร วมถึ ง
งบการเงินเต็มรู ปแบบ และหมายเหตุประกอบงบการเงินทีเกียวข้อง ดังนันงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์
สมมติจึงมิได้แสดงฐานะการเงิ น ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที ควรตามหลักการ
บัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย
นโยบายการบัญชีทีใช้ในการจัดทํางบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติเป็ นนโยบายเดี ยวที จะนํามาใช้กบั
กองทุนรวมในปี พ.ศ. 2562 ซึงปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 106 เรื อง การบัญชีสาํ หรับกิจการเฉพาะ
ด้านการลงทุน อย่างไรก็ตาม นโยบายการบัญชีทีจะนํามาใช้กบั กองทุนรวมในปี พ.ศ. 2563 อาจมีผลกระทบ
ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 3.11
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
สําหรับงวดตังแต่ วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563
4

นโยบายการบัญชีทสํี าคัญ (ต่อ)
นโยบายการบัญชีทีสําคัญทีใช้ในการจัดทํางบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติแสดงไว้ดงั ต่อไปนี
ข)

การวัดค่ าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยราคาทุน ณ วันทีกองทุนรวมมีสิทธิ ในเงินลงทุนนัน ต้นทุนของเงินลงทุน
ประกอบด้วยรายจ่ายซือเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายโดยตรงทีกองทุนรวมจะจ่ายเพือให้ได้มาซึงเงินลงทุนนัน
เงินลงทุนในทรัพย์ สินโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม
เงินลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ดังกล่าวได้มาจากการประเมิ นค่าทรัพย์สินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระที ได้รับความเห็ นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อ้างอิงตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 106 เรื อง การบัญชี
สําหรั บกิ จการที ดําเนิ นธุ รกิ จเฉพาะด้านการลงทุ น อ้างอิ งจาก ทน. 1/2554 กองทุ น รวมจะต้อ งจัด ให้ มี ก าร
ประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมทุก 3 ปี อย่างไรก็ตามปั จจุบนั กองทุนรวมจัดให้มีการ
ประเมินค่าทุกปี นับแต่วนั ทีมีการประเมินค่าครังล่าสุดไปแล้ว
รายการกําไรหรื อรายการขาดทุ นที ยังไม่เกิ ดขึนจริ งจากการเปลี ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุ น
ในธุรกิจโครงสร้างพืนฐานจะไม่รวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนในงวดทีมีการประเมินค่าทรัพย์สิน

ค)

การบัญชีสําหรับสัญญาเช่ าระยะยาว
กรณีทกองทุ
ี
นรวมเป็ นผู้ให้ เช่ า
สิ นทรัพย์ทีให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานแสดงรวมอยู่ในเงิ นลงทุนในธุ รกิ จโครงสร้างพืนฐานในหมายเหตุ
ประกอบงบกําไรขาดทุ นตามสถานการณ์ สมมติ รายได้ค่าเช่ ารับรู ้ ตามระยะเวลาการให้เช่าและเงื อนไขของ
สัญญา

ง)

ลูกหนีค่ าเช่ า
ลูกหนี ค่าเช่ารายเดือนแสดงตามรายงานคํานวณค่าเช่า ซึ งใช้วธิ ี การและอัตราตามทีระบุในสัญญาเช่า ดําเนิ นการ
และบริ หารจัดการ
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
สําหรับงวดตังแต่ วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563
4

นโยบายการบัญชีทสํี าคัญ (ต่อ)
นโยบายการบัญชีทีสําคัญทีใช้ในการจัดทํางบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติแสดงไว้ดงั ต่อไปนี
จ)

การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้จากเงิ นลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิ รายได้และรายได้ค่าเช่ารับรู ้เป็ นรายได้ตามจํานวน
ทีระบุในสัญญาโดยถือตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าเริ มรับรู ้เริ มแรกเป็ นหนี สิ นและต่อมาจะทยอยรับรู ้เป็ นรายได้ในงบกําไรขาดทุน
ตามสถานการณ์สมมติตลอดอายุสัญญาเช่า
รายได้ดอกเบียบันทึกเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึ งถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันทีจําหน่ายเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

ฉ)

ภาษีเงินได้
กองทุ นรวมได้รั บการยกเว้นภาษี เงิ นได้นิ ติ บุ คคลในประเทศไทย จึ งไม่ มี การประมาณการค่ าภาษี เงิ นได้
ในงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ

5

การอนุมตั งิ บกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมตินีได้รับอนุ มตั ิให้ออกโดยบริ ษ ทั จัดการกองทุ นและผูส้ นับสนุ นเมื อวันที
29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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เอกสารแนบ 6
สรุ ปหลักการในการลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
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เอกสารแนบ 6
สรุ ปหลักการในการลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
ด้ วยคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์และโครงสร้ างพืน้ ฐานของบริ ษัทหลักทรั พย์จัดการ
กองทุน ไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (“บริ ษั ท จั ด การ”) ซึ่ ง จัด การกองทุน รวมโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคม ดิ จิ ทัล
(“กองทุนฯ”) ได้ มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เห็นควรให้ มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 โดยหลักการในการลงทุน รวมถึง การวิเคราะห์
ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของประมาณการเงิน ปั นส่วนแบ่งกาไรต่อหน่วยของกองทุนฯ (cash distribution
per unit) หรื อ DPU มีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
1

หลักการในการลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
ลาดับ

หัวข้ อ

1

มูลค่าที่กองทุนฯ จะเข้ าลงทุน/1

2

แหล่งเงินทุนสาหรับการเข้ าลงทุน

3

การเพิม่ ทุนจดทะเบียน

4

ประมาณการจานวนเริ่มต้ นของ
มูลค่า EBITDA ต่อปี /2

5

ประมาณการ DPU

การลงทุนเพิ่มเติม
ทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
ไม่เกิน 15,800 ล้ านบาท
การเพิม่ ทุนจดทะเบียนทังจ
้ านวน
ไม่เกิน 10,500 ล้ านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 96,379 ล้ านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 10 บาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียนจานวนไม่
เกิน 106,879 ล้ านบาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่
ในจานวนไม่เกิน 1,050 ล้ านหน่วย
1,067 ล้ านบาท
ไม่ลดลง เมื่อเทียบกับกรณีทกี่ องทุนฯ มิได้ ลงทุนใน
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4

หมายเหตุ:
/1

รวมค่าใช้ จ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว ได้ แก่ ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ ค่าที่
ปรึกษาทางเทคนิค และค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย
/2

มูล ค่า ของ EBITDA หลัง หัก รายจ่า ยที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับ ทรั พย์ สิน อาทิ ค่า เช่า ที่ ดิ น ค่า พาดสาย ( Right of Way Expense) ฯลฯ โดยมี
ระยะเวลาประมาณการ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
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เอกสารแนบ 6
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวต่ อการเปลี่ยนแปลงของประมาณการเงินปั นส่ วนแบ่ งกาไรต่ อหน่ วยของกองทุนฯ (cash distribution per unit)
2.1 วิเคราะห์ ความอ่ อนไหวของประมาณการเงินปั นส่ วนแบ่ งกาไรต่ อหน่ วยของกองทุนฯ (cash distribution per unit) เมื่อเทียบกับกรณีท่ กี องทุนฯ มิได้ ทาการ
ลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่ วยลงทุนที่เสนอขายใหม่ และมูลค่ าทรัพย์ สนิ ที่กองทุนฯ จะเข้ าลงทุน
ในทรัพย์ สนิ กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 (รวมค่ าใช้ จ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์ สินดังกล่ าว)
มูลค่ าทรั พย์ สินกิจการ
โครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4 (ล้ านบาท)

14,200

14,400

14,600

14,800

15,000

15,200

15,400

15,600

15,800

ประมาณการเงินปั นส่ วนแบ่ งกาไรต่ อหน่ วยของกองทุนฯ/1 (บาท)

ราคาหน่ วยลงทุนที่เสนอขายใหม่ (บาท)

2

14.20

1.0451

1.0437

1.0423

1.0409

1.0396

1.0382

1.0368

1.0354

1.0340

14.40

1.0465

1.0451

1.0437

1.0423

1.0410

1.0396

1.0383

1.0369

1.0355

14.60

1.0478

1.0464

1.0451

1.0437

1.0424

1.0410

1.0397

1.0383

1.0370

14.80

1.0491

1.0478

1.0464

1.0451

1.0437

1.0424

1.0411

1.0397

1.0384

15.00

1.0504

1.0490

1.0477

1.0464

1.0451

1.0437

1.0424

1.0411

1.0398

15.20

1.0516

1.0503

1.0490

1.0477

1.0464

1.0450

1.0437

1.0424

1.0411

15.40

1.0528

1.0515

1.0502

1.0489

1.0476

1.0463

1.0450

1.0437

1.0425

15.60

1.0540

1.0527

1.0514

1.0501

1.0488

1.0476

1.0463

1.0450

1.0437

15.80

1.0552

1.0539

1.0526

1.0513

1.0501

1.0488

1.0475

1.0463

1.0450

16.00

1.0563

1.0550

1.0538

1.0525

1.0512

1.0500

1.0487

1.0475

1.0462

16.20

1.0574

1.0561

1.0549

1.0536

1.0524

1.0511

1.0499

1.0487

1.0474

16.40

1.0585

1.0572

1.0560

1.0547

1.0535

1.0523

1.0511

1.0498

1.0486

16.60

1.0595

1.0583

1.0571

1.0558

1.0546

1.0534

1.0522

1.0510

1.0498

16.80

1.0605

1.0593

1.0581

1.0569

1.0557

1.0545

1.0533

1.0521

1.0509

หมายเหตุ: /1 ส่วนที่แรงเงาแสดงถึงกรณีที่ประมาณการเงินปั นส่วนแบ่งกาไรต่อหน่วยของกองทุนฯ ไม่ต่าไปกว่ากรณีที่กองทุนฯ มิได้ ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ซึง่ เป็ นไปตาม
หลักการในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
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เอกสารแนบ 6
2.2 วิเคราะห์ ความอ่ อนไหวต่ อการเพิ่มขึน้ หรือลดลงของประมาณการเงินปั นส่ วนแบ่ งกาไรต่ อหน่ วยของกองทุนฯ (cash distribution per unit) เมื่อเทียบกับ
กรณีท่ กี องทุนฯ มิได้ ทาการลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่ วยลงทุนที่เสนอขายใหม่ และมูลค่ า
ทรัพย์ สินที่กองทุนฯ จะเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 (รวมค่ าใช้ จ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์ สินดังกล่ าว)

ราคาหน่ วยลงทุนที่เสนอขายใหม่ (บาท)

มูลค่ าทรั พย์ สินกิจการ
โครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4 (ล้ านบาท)

14,200

14,400

14,600

14,800

15,000

15,200

15,400

การเพิ่มขึน้ หรือลดลงของประมาณการเงินปั นส่ วนแบ่ งกาไรต่ อหน่ วยของกองทุนฯ/1 (บาท)
-0.0017
-0.0031
-0.0044
-0.0058
-0.0072

15,600

15,800

-0.0086

-0.0099

14.20

0.0011

-0.0003

14.40

0.0025

0.0011

-0.0003

-0.0016

-0.0030

-0.0044

-0.0057

-0.0071

-0.0084

14.60

0.0038

0.0025

0.0011

-0.0003

-0.0016

-0.0030

-0.0043

-0.0057

-0.0070

14.80

0.0051

0.0038

0.0024

0.0011

-0.0003

-0.0016

-0.0029

-0.0043

-0.0056

15.00

0.0064

0.0051

0.0037

0.0024

0.0011

-0.0003

-0.0016

-0.0029

-0.0042

15.20

0.0076

0.0063

0.0050

0.0037

0.0024

0.0011

-0.0002

-0.0016

-0.0028

15.40

0.0088

0.0075

0.0062

0.0049

0.0036

0.0023

0.0010

-0.0002

-0.0015

15.60

0.0100

0.0087

0.0074

0.0061

0.0049

0.0036

0.0023

0.0010

-0.0002

15.80

0.0112

0.0099

0.0086

0.0073

0.0061

0.0048

0.0035

0.0023

0.0010

16.00

0.0123

0.0110

0.0098

0.0085

0.0072

0.0060

0.0047

0.0035

0.0022

16.20

0.0134

0.0121

0.0109

0.0096

0.0084

0.0072

0.0059

0.0047

0.0034

16.40

0.0145

0.0132

0.0120

0.0108

0.0095

0.0083

0.0071

0.0058

0.0046

16.60

0.0155

0.0143

0.0131

0.0118

0.0106

0.0094

0.0082

0.0070

0.0058

16.80

0.0166

0.0153

0.0141

0.0129

0.0117

0.0105

0.0093

0.0081

0.0069

หมายเหตุ: /1 ส่วนที่แรงเงาแสดงถึงการเพิ่มขึ ้นของประมาณการเงินปั นส่วนแบ่งกาไรลงทุนต่อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ที่เป็ นไปตามหลักการในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
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สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาที่สาคัญที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
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1

สัญญาซือ้ ขายทรั พย์ สินระหว่ าง TUC และกองทุ น (“สัญญาซือ้ ขายทรั พย์ สินของ TUC ที่ลงทุ น
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 4”)
คู่สัญญา ..................................

•

TUC ในฐานะผู้ขาย และ

•

กองทุน ในฐานะผู้ซื ้อ

ทรัพย์ สินที่ซอื ้ ขาย...................

•

ภายใต้ เงื่อนไขความสาเร็ จครบถ้ วนของเงื่อนไขบังคับก่อนทังหมดที
้
่
กาหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขายทรัพย์สนิ ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 4 TUC จะต้ องขายและโอนให้ แก่กองทุน และกองทุนจะต้ องซื ้อ
และรับโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันที่กาหนดให้ เป็ นวันทาการโอนและส่ง
มอบทรั พย์ สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 4 เสร็ จสิน้
(“วันที่ทาการโอนทรั พย์ สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั ้งที่ 4 เสร็ จสิน้ ”) (ก) เสาโทรคมนาคม จานวนประมาณ 788
เสา และโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่ น ที่
เกี่ยวข้ อง และ (ข) FOC ความยาวประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรื อ
ประมาณ 107,694 คอร์ กิโลเมตร) ซึ่งปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การ
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด (“ทรั พย์ สินที่ขายของ
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4”)

เงื่อนไขบังคับก่ อน ..................

•

เงื่อนไขบังคับก่อนที่ต้องสาเร็ จครบถ้ วนในวันหรื อก่อนวันที่ทาการ
โอนทรั พ ย์ สิน ที่ ข ายของ TUC ที่ ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 4 เสร็ จ สิ ้น
รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) (ก) TUC ได้ รับอนุมัติ และได้ รับมอบ
อานาจให้ ดาเนินการทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องที่ต้องได้ รับสาหรับการเข้ า
ทาและปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนตามสัญญาซื ้อขายทรัพย์สนิ
ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 แล้ ว (ข) มีการลงนามและทาให้
สมบูรณ์ ซึ่งเอกสารธุรกรรมสาหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 (ค)
กองทุนได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเข้ าทาสัญญาซื ้อขาย
ทรั พ ย์ สิน ของ TUC ที่ ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 4 ตามประกาศ ทน.
1/2554 (ง) การเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2 ของกองทุนได้ รับการจดทะเบียน
ถูก ต้ อ งตามพ.ร.บ. หลัก ทรั พ ย์ และ (จ) ไม่มี เ หตุก ารณ์ ที่ ส่ง ผล
กระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงเกิดขึ ้นนับจากวันทาสัญญาซื ้อขาย
ทรัพย์สนิ ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4

•

หากมิได้ มีการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนให้ สาเร็ จ หรื อมิได้ มีการ
ยกเว้ น เงื่ อ นไขบัง คับ ก่ อ นภายใน 14 วัน ท าการหลัง จากวัน ท า
สัญญาซือ้ ขายทรั พย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 4 TUC
หรื อกองทุนอาจบอกเลิกสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 (ทังนี
้ ้ การที่เงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้ องไม่สาเร็ จ
ครบถ้ วนจะต้ องมิได้ เกิดจากการทาผิดภาระผูกพันของคู่สญ
ั ญา
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ฝ่ ายนัน้ แต่เ พี ย งฝ่ ายเดี ย ว) โดย TUC หรื อ กองทุน ต่า งไม่มี สิ ท ธิ
เรี ย กร้ องต่ อ คู่สัญ ญาอี ก ฝ่ ายตามสัญ ญาดัง กล่า ว เว้ น แต่ สิ ท ธิ
เรี ยกร้ องที่เกิดขึ ้นจากการกระทาผิดภาระผูกพันในการปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้ องและการทาให้ ธุรกรรมตามสัญญาซื ้อ
ขายทรัพย์สนิ ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 สมบูรณ์และมีผล
ราคาซือ้ ขาย ............................

•

ราคาซื ้อขายสาหรับทรัพย์สนิ ที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่
4 (“ราคาซือ้ ขายทรั พย์ สิน TUC ที่ลงทุ นเพิ่มเติม ครั ้งที่ 4”)
เป็ นไปตามจานวนที่ระบุไว้ ในสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่
ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 4 โดยกองทุน ต้ อ งช าระราคาซื อ้ ขายเต็ ม
จานวนในวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4 เสร็ จสิ ้น

กรรมสิทธิ์และความเสี่ยง .......

•

กรรมสิ ท ธิ์ แ ละความเสี่ ย งภัย ในความสูญ เสี ย หรื อ เสี ย หายใน
ทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 จะตกเป็ นของ
กองทุนในวันที่ทาการโอนทรัพย์สนิ ที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4 เสร็ จสิ ้น เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในสัญญาซื ้อขาย
ทรัพย์สนิ ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4

•

ณ วันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่
4 เสร็ จสิ ้น TUC ให้ คารั บรองและรั บประกันแก่ผ้ ูซื ้อว่าทรั พย์สินที่
ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ที่เกี่ยวข้ องซึง่ จะถูกขายและ
โอนให้ แ ก่ผ้ ูซือ้ นัน้ เป็ นทรั พ ย์ สิน โดยชอบด้ วยกฎหมายของ TUC
และปราศจากภาระติดพันใด ๆ ทังปวง
้

•

หลังจากวันที่ทาการโอนทรัพย์สิน ที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4 เสร็ จสิ ้น (“วันที่ทาการโอนทรั พย์ สินที่เกี่ยวข้ องเสร็ จ
สิน้ ”) TUC จะดาเนินการต่อไปนี ้ โดยค่าใช้ จ่ายของ TUC เอง

ภาระหน้ าที่หลักของ TUC ......

•

TUC จะดาเนินการให้ กองทุน ผู้เช่าทรัพย์สนิ ที่ขายของ TUC ที่
ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 4 ที่ เ กี่ ย วข้ องที่ เ ป็ น FOC ผู้ จั ด การ
ทรั พ ย์ สิน โทรคมนาคม และบุค คลที่ ได้ รั บการแต่งตัง้ มีสิทธิ
เข้ า ถึ ง และใช้ สิท ธิ แ ห่ง ทางที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ทรั พ ย์ สิน นัน้ ตาม
เงื่อนไขและข้ อกาหนดของสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ TUC
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4

•

ในกรณี ที่ไม่สามารถโอน และ/หรื อ แปลงคู่สญ
ั ญาเกี่ ยวกับ
สิทธิการเช่าในที่ดิน และ/หรื อ ทรัพย์สินให้ กบั กองทุนได้ TUC
จะดาเนินการให้ กองทุน ผู้เช่าทรัพย์สิน TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4 ที่เกี่ยวข้ องที่เป็ นเสาโทรคมนาคม ผู้จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคม และบุคคลที่ได้ รับการแต่งตังมี
้ สทิ ธิเข้ าไปและใช้
สถานที่ตงที
ั ้ ่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ นัน้
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•

ในกรณีของสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TUC
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ซึ่งไม่สามารถโอน และ/หรื อ แปลง
คู่สญ
ั ญาให้ แก่กองทุนได้ TUC จะดาเนินการให้ กองทุนได้ รับ
สิทธิและผลประโยชน์ของ TUC ตามสัญญาอื่น ๆ นัน้

•

TUC จะดาเนินการต่อไปนีเ้ ป็ นระยะเวลาเก้ าเดือนหลังจาก
วันที่ทาการโอนทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้ องเสร็ จสิ ้น
(ก) ให้ ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที่กองทุนต้ องการตาม
สมควรเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4 ที่ได้ สง่ มอบและโอนสิทธิให้ กองทุนแล้ วในวันที่ทา
การโอนทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้ องเสร็ จสิ ้น (“ทรัพย์ สิน TUC ที่
โอนแล้ ว”) และ
(ข) พยายามตามสมควรเพื่อให้ ความช่วยเหลือและให้ บริ การ
ตามที่ ก องทุน ต้ อ งการตามสมควร (โดยค่า ใช้ จ่ ายของ
TUC) เพื่อให้ กองทุนสามารถใช้ งานทรัพย์สิน TUC ที่โอน
แล้ วได้ ในสาระสาคัญในลักษณะเดียวกับที่มีการใช้ ก่อน
วันที่ทาการโอนทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้ องเสร็ จสิ ้น และ
(ค) เก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ ว และ
ให้ กองทุนเข้ าตรวจสอบเอกสารนันตามสมควร
้

ภาระหน้ าที่ เ พิ่ ม เติ ม ของ TUC ที่
เกี่ ยวข้ องกั บ เสาโทรคมนาคมที่
โอน .........................................

•

นับจากวันที่ทาการโอนทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้ องเสร็ จสิ ้น หาก (ก) สถาน
ที่ตงไม่
ั ้ ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ ว
ถูกยึดไป ถูกควบคุม หรื อถูกดาเนินการโดยประการอื่นใดทาให้ ไม่
เหมาะสมต่อการใช้ งานโดยผู้เช่าอันเนื่องมาจากการเข้ าถึงหรื อการ
ใช้ สถานที่ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนนันไม่
้ ชอบด้ วยกฎหมายโดย
กองทุนหรื อผู้ซงึ่ เช่าใช้ ทรัพย์สนิ TUC ที่โอนแล้ วซึง่ ไม่ใช่นิติบคุ คลใน
กลุม่ ทรู ไม่ได้ มีสว่ นในการนัน้ โดยที่สญ
ั ญาเกี่ยวกับสิทธิการเช่าใน
ที่ดิน และ/หรื อ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ วได้ มี
การโอนสิทธิ ให้ แก่ หรื อ แปลงคู่สญ
ั ญาเป็ นกองทุนแล้ ว หรื อ (ข)
ก่อนการโอนสิทธิการเช่าให้ แก่ หรื อ แปลงคูส่ ญ
ั ญาให้ กองทุน มีการ
คัดค้ านความสมบูรณ์ ความชอบด้ วยกฎหมาย หรื อสิทธิในการใช้
สถานที่ตามสิทธิ การเช่าของทรั พย์ สิน TUC ที่โอนแล้ ว ซึ่งคือเสา
โทรคมนาคมใด ๆ โดยกองทุนหรื อผู้ซึ่งเช่าใช้ ทรัพย์สิน TUC ที่โอน
แล้ วซึง่ ไม่ใช่นิติบคุ คลในกลุม่ ทรูไม่ได้ มีสว่ นในการนัน้ หรื อ (ค) TUC
ไม่ ส ามารถด าเนิ น การให้ กองทุ น ผู้ เช่ า ผู้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น
โทรคมนาคม และบุคคลที่ได้ รับการแต่งตังเข้
้ าถึงหรื อใช้ สถานที่ได้
(“สถานที่ TUC ที่ได้ รับผลกระทบ”) ทาให้ ผ้ ูเช่าหรื อกองทุนไม่
สามารถเข้ าถึง ดาเนินงาน และ/หรื อใช้ ทรัพย์สนิ TUC ที่โอนแล้ วซึง่
คือเสาโทรคมนาคมได้
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TUC จะต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้ ด้ วยค่าใช้ จ่ายของ TUC เอง
(ก)

จัดหาหรื อได้ มาซึ่งสถานที่ใหม่ตามที่คู่สญ
ั ญาตกลงกันว่า
เทียบเท่ากับสถานที่ TUC ที่ได้ รับผลกระทบ (โดยคู่สญ
ั ญา
จะต้ องดาเนินการโดยสมเหตุสมผล) โดยพิจารณาถึง
(i) สถานที่ตงั ้
(ii) ขอบเขตการให้ บริ การโครงข่ายของผู้เช่าที่จะได้ จาก
สถานที่ใหม่นนั ้
(iii) ความจุและขนาดพื ้นที่สาหรับติดตังทรั
้ พย์สิน TUC ที่
โอ นแ ล้ ว ซึ่ ง คื อ เสาโทรคมนาคม แ ละ อุ ป กรณ์
โทรคมนาคมอื่น ๆ ของผู้เช่า ณ สถานที่ใหม่นนั ้ และ

(ข)

•

ย้ ายทรัพย์สนิ TUC ที่โอนแล้ ว (ที่เป็ นเสาโทรคมนาคม) ที่ตงั ้
อยู่ใ นสถานที่ TUC ที่ ได้ รั บ ผลกระทบ หรื อ จัด หาอุปกรณ์
และทรัพย์สินใหม่ที่มีคณ
ุ ภาพ ลักษณะจาเพาะ และความจุ
อย่างน้ อยเท่ากับทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ วนัน้ ที่จะติดตังใน
้
สถานที่ใหม่ และดาเนินการให้ แน่ใจว่ามีสมรรถนะ ความจุ
และขนาดพื ้นที่เพียงพอสาหรับทรัพย์สนิ TUC ทีโ่ อนแล้ วนัน้
หรื อ อุป กรณ์ แ ละทรั พ ย์ สิน ใหม่ที่ จ ะย้ า ยมาและติ ด ตัง้ ใน
สถานที่ใหม่นนั ้ ให้ เหมือนกับที่เคยตังอยู
้ ่ในสถานที่ TUC ที่
ได้ รับผลกระทบก่อนที่สถานที่นนจะกลายเป็
ั้
นสถานที่ TUC
ที่ได้ รับผลกระทบ

ในกรณีที่ TUC ไม่สามารถย้ ายทรัพย์สนิ TUC ที่โอนแล้ ว (ที่เป็ นเสา
โทรคมนาคม) หรื อเปลีย่ นทดแทนโดยทรัพย์สนิ ใหม่ และไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ ไขตามที่กองทุนต้ องการตามสมควรภายในระยะเวลา
ที่กาหนดในสัญญาซื ้อขายทรัพย์สนิ ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 4 TUC จะต้ องดาเนินการดังนี ้
(ก)

ซื อ้ และ/หรื อ จัด ให้ มี ก ารซื อ้ ทรั พ ย์ สิ น TUC ที่ โ อนแล้ ว ที่
เกี่ ย วข้ อ งนัน้ ซึ่ง ตัง้ อยู่ห รื อ ติ ด ตัง้ ในสถานที่ TUC ที่ ได้ รั บ
ผลกระทบ (“ทรัพย์ สิน TUC ที่ได้ รับผลกระทบ”) ในราคา
ที่เท่ากับราคาซึ่งกองทุนชาระให้ แก่ TUC สาหรับทรัพย์สิน
TUC ที่ได้ รับผลกระทบนัน้ (“ราคาซือ้ ขายทรั พย์ สิน TUC
ที่ได้ รับผลกระทบ”) พร้ อมทังช
้ าระดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ
7.5 ต่อปี นบั จากวันโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องเสร็ จสิ ้นจนถึง
วั น ที่ TUC ช าระราคาส าหรั บ ทรั พ ย์ สิ น TUC ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบดังกล่าวแก่กองทุน

(ข)

ชาระต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทังหมดเกี
้
่ยวกับการขายและโอน
ทรั พย์ สิน TUC ที่ได้ รับผลกระทบให้ แก่กองทุน รวมถึงเงิน
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รายได้ ค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิ น TUC ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบซึ่ ง ผู้ เช่ า
ทรั พย์ สินที่ TUC ได้ รับผลกระทบนัน้ ไม่ชาระให้ แก่กองทุน
เนื่องจากผู้เช่าดังกล่าวไม่สามารถใช้ ทรัพย์สิน TUC ที่ได้ รับ
ผลกระทบนั น้ ได้ จนถึ ง วั น ที่ TUC ช าระราคาซื อ้ ขาย
ทรัพย์สนิ TUC ที่ได้ รับผลกระทบให้ แก่กองทุน และ
(ค)

สิทธิในการซือ้ เป็ นรายแรก (Right
of first offer) ของกองทุน ........

ชาระเงินซึ่งเป็ นต้ นทุน ค่าใช้ จ่าย ค่าเสียหาย ความสูญเสีย
สิทธิ เรี ยกร้ อง และภาระผูกพันทังหมดที
้
่เกิดหรื อจะเกิดกับ
กองทุนอันเกิดจากหรื อเป็ นผลมาจากการใช้ ทรัพย์สิน TUC
ที่ ได้ รั บ ผลกระทบ การเช่ า และย้ า ยสถานที่ ข องทรั พย์ สิน
TUC ที่ได้ รับผลกระทบ และสิทธิ เรี ยกร้ องของผู้เช่าที่เ รี ยก
เอากับกองทุนเนื่องจากผู้เช่าไม่สามารถใช้ ทรัพย์สิน TUC ที่
ได้ รับผลกระทบนันได้
้

•

ภายใต้ บั ง คั บ ของการที่ TUC ปฏิ บั ติ ต ามภาระผู ก พัน ของตน
เกี่ยวกับการซื ้อคืนทรัพย์สิน TUC ที่ได้ รับผลกระทบตามที่อธิบาย
มาข้ างต้ น กองทุนจะชาระเงิ นค่าเช่าทัง้ หมดที่เกี่ยวกับทรั พย์สิน
TUC ที่ได้ รับผลกระทบที่กองทุนได้ รับจากผู้เช่าทรัพย์สินดังกล่าว
ตามสัญญาเช่าหลักให้ แก่ TUC พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ
7.5 ต่ อ ปี นับ จากวัน ที่ ก องทุน รั บ เงิ น ค่ า เช่ า จากผู้เ ช่ า ทรั พ ย์ สิน
ดังกล่าวแต่ละครัง้ ตามสัญญาเช่าหลักจนกระทัง่ และรวมถึ งวันที่
กองทุนชาระคืนเงินค่าเช่านันให้
้ แก่ TUC ทังนี
้ ้ จะต้ องไม่เกินราคา
สาหรับทรัพย์สนิ TUC ที่ได้ รับผลกระทบที่เกี่ยวข้ อง

•

ภาระผูกพันของ TUC เกี่ยวกับการย้ ายสถานที่และซื ้อคืนทรัพย์สนิ
TUC ที่ได้ รับผลกระทบที่ตงั ้ อยู่ในสถานที่ (หรื อตัง้ อยู่บางส่วนใน
สถานที่) ซึง่ ได้ มีการโอนให้ แก่ หรื อ แปลงคูส่ ญ
ั ญาเป็ นกองทุนแล้ ว
ซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น TUC ที่ โ อนแล้ วแต่ ถู ก ยึ ด ไป ถู ก ควบคุ ม หรื อ ถู ก
ดาเนินการโดยประการอื่นใดทาให้ ไม่เหมาะสมต่อการใช้ งานโดยผู้
เช่าอันเนื่องมาจากการเข้ าถึงหรื อการใช้ สถานที่ นนั ้ ไม่ช อบด้ ว ย
กฎหมายโดยไม่ได้ เกิดจากการกระทาของกองทุนให้ กาหนดไว้ เพียง
ห้ า ปี ห ลัง จากวัน ที่ มี ก ารโอนสิ ท ธิ ห รื อ แปลงคู่สัญ ญาที่ เ กี่ ย วกับ
สถานที่ที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวเป็ นกองทุน

•

นับจากวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4 เสร็ จสิ ้น TUC ให้ สิทธิ กองทุนโดยเพิกถอนมิได้ ที่จะได้ รับ
ข้ อเสนอเป็ นรายแรกในการซื ้อสิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรื อ
การลงทุ น เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ป็ นโครงสร้ างพื น้ ฐานกิ จ การ
โทรคมนาคมของ TUC หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ในกลุ่ ม ทรู (ยกเว้ น
ทรัพย์สนิ ที่ขายของ TUC) ซึง่ กองทุนสามารถลงทุนได้ ตามกฎหมาย
และกฎระเบียบของสานักงานก.ล.ต. (“ทรัพย์ สิน TUC เพิ่มเติม”)
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จนถึงวันดังต่อไปนี ้แล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน (ก) วันครบห้ าปี นบั จาก
วันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
เสร็ จสิ ้นหรื อวันที่กองทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนครั ง้ ที่ 2 ตามพ.ร.บ.
หลัก ทรั พ ย์ แล้ ว แต่ วัน ใดจะครบก าหนดที ห ลัง และ (ข) วัน ที่ ผ้ ู
ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นถือหน่วยลงทุนที่กองทุนออก
มากกว่ า ที่ ท รู ถื อ อยู่ โดยให้ เ ป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี ้
(ก)

หาก TUC และ/หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ในกลุ่ ม ทรู (“ผู้ ขาย
ทรั พย์ สินเพิ่มเติม”) ต้ องการขายทรัพย์สิน TUC เพิ่มเติม
แก่บุคคลภายนอก TUC ต้ องดาเนินการและจัดการให้ นิติ
บุคคลอื่นในกลุม่ ทรู นนต้
ั ้ องออกหนังสือข้ อเสนอ (“หนังสือ
ข้ อเสนอ”) ส่งให้ กองทุนโดยมีรายละเอียดตามที่กาหนดไว้
ในสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่
4 ทังนี
้ ้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง เงื่อนไขและข้ อกาหนดของ
การเช่าทรัพย์สนิ TUC เพิ่มเติม (หากมี)

(ข)

หากกองทุนต้ องการซื ้อทรัพย์สิน TUC เพิ่มเติมนัน้ กองทุน
ต้ อ งแจ้ งผู้ข ายทรั พ ย์ สิน เพิ่ มเติ มเป็ นลายลักษณ์ อักษรว่า
ต้ องการซือ้ ทรั พย์ สิน TUC เพิ่มเติมดังกล่าว (“ทรั พ ย์ สิน
TUC ที่จะโอน”) ตามข้ อกาหนดที่ระบุในหนังสือข้ อเสนอ
(“หนั ง สื อ ตอบรั บ ”) ภายใน 10 วัน ท าการนับ จากวัน ที่
กองทุน ได้ รั บ หนัง สือ ข้ อ เสนอหรื อ ระยะเวลานานกว่านัน้
ตามที่ผ้ ูขายทรั พย์ สินเพิ่มเติมอาจตกลง จากนัน้ ภายใน
สามเดื อ นนับ จากวัน ที่ ข องหนัง สื อ ตอบรั บ กองทุน ต้ อ ง
พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่จาเป็ นในการซื ้อทรัพย์สิน TUC ที่จะโอน และ TUC ต้ อง
ดาเนินการ และ/หรื อ จัดการให้ นิติบคุ คลอื่นในกลุม่ ทรูรายที่
เกี่ยวข้ องพยายามอย่างเต็มที่ให้ ได้ รับความยินยอมหรื อการ
อนุ มัติ ทัง้ หมดที่ จ าเป็ นตามกฎหมาย กฎระเบี ย บ และ
สัญญาสาหรับการขายทรัพย์สิน TUC ที่จะโอน เมื่อได้ รับ
ความยินยอมและการอนุมตั ิที่เกี่ยวข้ องทังหมดแล้
้
ว กองทุน
และผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเข้ าทาสัญญาและทาการซื ้อ
ขายและโอนทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนให้ เสร็ จสิ ้นภายในสาม
เดื อ นหลัง จากกองทุน และผู้ข ายทรั พ ย์ สิ น เพิ่ ม เติ ม ได้ รั บ
ความยินยอมและการอนุมตั ิดงั กล่าวทังหมดแล้
้
ว

(ค)

หาก (ก) กองทุน ไม่ส่ง หนัง สือ ตอบรั บ ให้ ผ้ ูข ายทรั พ ย์ สิ น
เพิ่ ม เติ ม ภายในเวลาที่ ก าหนด (ข) กองทุ น หรื อ ผู้ ขาย
ทรั พ ย์ สิน เพิ่ ม เติ ม ไม่ได้ รั บ ความยิ น ยอมและการอนุมั ติที่
จาเป็ นทัง้ หมดที่เกี่ ยวข้ องภายในระยะเวลาสามเดือนนับ

VII - 7

เอกสารแนบ 7
จากวันที่ของหนังสือตอบรับ หรื อ (ค) คู่สญ
ั ญาไม่สามารถ
ดาเนินการให้ การซื ้อขายและโอนทรั พย์สิน TUC ที่จะโอน
เสร็ จสิ ้นภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที่ได้ รับความ
ยินยอมและการอนุมัติที่จาเป็ นทัง้ หมดที่เกี่ ยวข้ อง ผู้ขาย
ทรั พ ย์ สิ น เพิ่ ม เติ ม มี สิ ท ธิ ข ายทรั พ ย์ สิ น TUC ที่ จ ะโอนให้
บุคคลภายนอกในข้ อกาหนดและเงื่อนไขเดียวกันหรื อดีกว่า
(ส าหรั บ ผู้ ขายทรั พ ย์ สิ น เพิ่ ม เติ ม ) ที่ ก าหนดในหนัง สื อ
ข้ อเสนอภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจากนัน้ หากผู้ขาย
ทรัพย์สินเพิ่มเติมยังไม่สามารถขายทรัพย์สิน TUC ที่จะโอน
ให้ บุค คลภายนอกได้ ภายในระยะเวลาหกเดือ นดังกล่าว
และต่อ มาผู้ข ายทรั พ ย์ สิน เพิ่ ม เติ ม ต้ อ งการขายทรั พย์ สิน
TUC ที่จะโอนอีกครัง้ ให้ กองทุนมีสทิ ธิในการซื ้อเป็ นรายแรก
อีกครัง้ โดยให้ ดาเนินการตามขันตอนในลั
้
กษณะเดียวกันจน
ครบถ้ วน
สิทธิในการซือ้ เป็ นรายแรก (Right
of first offer) ของ TUC ...........

การจากัดความรับผิดของ
TUC.........................................

•

หากกองทุนได้ ซื ้อทรัพย์สนิ TUC ที่จะโอนและภายหลังต้ องการขาย
ทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนดังกล่าวแก่บคุ คลภายนอก กองทุนจะต้ อง
ทาหนังสือข้ อเสนอส่งให้ TUC โดยต้ องระบุ (ก) ราคาที่กองทุนเสนอ
ขาย และ (ข) เงื่อนไขและข้ อกาหนดที่สาคัญของการขายทรัพย์ สนิ
TUC ที่ จ ะโอนดัง กล่า วที่ ก องทุน เสนอ เมื่ อ TUC ได้ รั บ หนัง สื อ
ดังกล่าวแล้ ว TUC จะมีสิทธิในการซื ้อทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนเป็ น
รายแรกโดยมีเงื่อนไขและข้ อกาหนดตามที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญาซื ้อ
ขายทรัพย์สนิ ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4

•

TUC อาจโอนสิทธิในการซื ้อทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนดังกล่าวให้ แก่
นิติบคุ คลอื่นในกลุม่ ทรู ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องได้ รับความยินยอมจาก
กองทุน

นับจากวันที่ทาการโอนทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้ องเสร็ จสิ ้น
•

TUC ต้ องรับผิดต่อสิทธิเรี ยกร้ องใดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน TUC ที่โอน
แล้ ว หากกองทุนได้ มีการบอกกล่าวเรี ยกร้ องสิทธิภายในสองปี นบั
จากวัน ที่ ท าการโอนทรั พ ย์ สิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเสร็ จ สิ น้ เว้ นแต่ สิ ท ธิ
เรี ยกร้ องที่เกิ ดจากเรื่ องสาคัญบางเรื่ องที่กาหนดไว้ ในสัญญาซื ้อ
ขายทรั พย์ สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 4 ซึ่งไม่มีกาหนด
ระยะเวลาสิ น้ สุด ในการบอกกล่ า วเรี ย กร้ องสิ ท ธิ (นอกจากที่
กฎหมายกาหนด) เรื่ องดังกล่าวรวมถึงคารับรองของ TUC ในเรื่ อง
อานาจหน้ าที่และความสามารถ กรรมสิทธิ์ของ TUC ในทรัพย์สนิ ที่
ขายของ TUC ที่ ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 4 และการไม่ป ฏิ บัติ ต าม
ข้ อตกลงกระทาการที่สาคัญ
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•

ประกันภัย ...............................

การชดเชยความเสียหาย ........

ความรั บ ผิ ด ของ TUC เกี่ ย วกับ การท าผิ ด สัญ ญาใด ๆ ภายใต้
สัญญาซื ้อขายทรัพย์สนิ ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ทังหมด
้
รวมแล้ วจะไม่เกินราคาซื ้อขายทรัพย์สิน TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 4 ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 4 ทังนี
้ ้ TUC ต้ องรับผิดต่อความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ เรี ยกร้ อง
ภาษี (ยกเว้ นภาษี มลู ค่าเพิ่ม) อากรแสตมป์ ภาระผูกพัน และต้ นทุน
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง ที่เกิ ดขึน้ หรื อเป็ นผลจากการเข้ าทา การใช้
สิทธิ การบังคับสิทธิตามสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4

TUC ตกลงที่จะ
•

จัดให้ มีการประกันภัยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 4 ภายใต้ ก รมธรรม์ ป ระกัน ภัย ของกลุ่ม ทรู ต าม
ข้ อกาหนดที่กาหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขายทรัพย์สนิ ของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 จนกว่ากองทุนจะทาประกันภัยที่เกี่ยวข้ อง

•

จัดหากรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ ยวข้ องสาหรั บทรั พย์ สินที่ขายของ
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ในนามของกองทุน โดยกองทุนจะ
รั บผิดชอบในเบีย้ ประกันภัยสาหรั บกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
และ

•

ไม่เปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดในกรมธรรม์ ประกันภัยที่เกี่ยวข้ องของ
กลุม่ ทรู เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
โดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากกองทุนก่อน
โดยกองทุนจะไม่ให้ ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอนั ควรไม่ได้

•

TUC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ ต่อกองทุน บริ ษัทจัดการ และตัวแทน
ของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ เรี ยกร้ อง ภาษี
อากรแสตมป์ ความรั บ ผิ ด ที่ เ กิ ด ขึน้ จริ ง ทัง้ หมด และต้ น ทุน และ
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่น
ตามสมควรที่เกิดขึ ้น เนื่องจากการทาผิดข้ อตกลง สัญญา หรื อคา
รับประกัน หรื อการผิดคารับรองใดของ TUC ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขาย
ทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 เว้ นแต่เป็ นความผิด
หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงหรื อจงใจกระทาผิดโดยกองทุน
บริ ษัทจัดการ หรื อตัวแทนของกองทุนหรื อบริ ษัทจัดการ ทัง้ นี ้ โดยไม่
จากัดสิทธิ อื่นใดของกองทุนที่มีตามสัญญาซื ้อขายทรั พย์ สินของ
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 หรื อตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับใด ๆ

•

กองทุนตกลงยอมรั บผิดชดใช้ ต่อ TUC และตัวแทนของ TUC ใน
ความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรี ยกร้ อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับ
ผิดที่เกิ ดขึน้ จริ งทัง้ หมด และต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่ง
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รวมถึ ง ค่ า ทนายความและเงิ น ทดรองอื่ น ตามสมควรที่ เ กิ ด ขึ น้
เนื่องจากการทาผิดข้ อตกลง สัญญา หรื อคารับประกัน หรื อการผิด
คารับรองใดของกองทุนภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 4 เว้ นแต่เป็ นความผิดหรื อประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ ายแรงหรื อจงใจกระทาผิดโดย TUC หรื อตัวแทนของ TUC
ทัง้ นี ้ โดยไม่ จ ากัด สิ ท ธิ อื่ น ใดของ TUC ที่ มี ต ามสัญ ญาซื อ้ ขาย
ทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 หรื อตามกฎหมายที่ใช้
บังคับใด ๆ
การโอนสิทธิ ...........................

•

TUC และ กองทุน ไม่อ าจโอนสิท ธิ ก่ อ หลัก ประกัน หรื อ โอนโดย
ประการอื่นใดซึ่งผลประโยชน์ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนของสัญญาซื ้อ
ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 โดยมิได้ รับความ
ยินยอมล่วงหน้ าจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์ อักษร ทังนี
้ ้
เว้ นแต่มีข้อกาหนดในสัญญาซือ้ ขายทรั พย์ สินของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ให้ กระทาได้

กฎหมายที่ใช้ บังคับ.................

•

สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ให้ ใช้
บังคับตามกฎหมายไทย

เขตอานาจศาล .......................

•

ให้ ศาลไทยมีเขตอานาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาตัดสินคดี
ความ หรื อการดาเนินกระบวนการพิจารณา และการยุติข้อพิพาทที่
เกิ ดขึน้ จากหรื อเกี่ ยวข้ องกับสัญญาซื ้อขายทรั พย์ สินของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4

สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ฉบับลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุ ปข้ อกาหนด
และเงื่อนไขหลักนี ้ แต่จะไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
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2

สัญญาซือ้ ขายทรั พย์ สินระหว่ าง RMV และกองทุ น (“สัญญาซือ้ ขายทรั พย์ สินของ RMV ที่ลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 4”)
คู่สัญญา ..................................

•

RMV ในฐานะผู้ขาย และ

•

กองทุน ในฐานะผู้ซื ้อ และ

•

TUC ในฐานะผู้ที่จะเข้ ารับหน้ าที่ของ RMV ในฐานะผู้ขายภายใต้
สัญญาซื ้อขายทรัพย์สนิ ของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 เมื่อเกิด
เหตุการณ์ตามที่กาหนดไว้

ทังนี
้ ้ TUC ตกลงจะเข้ ารับสิทธิและหน้ าที่ตา่ ง ๆ ที่ RMV มีอยู่ต่อกองทุน
ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 เมื่อ
การโอนกิ จการทัง้ หมดของ RMV ให้ แก่ TUC ได้ เกิ ดขึน้ แล้ วโดยเสร็ จ
สมบูรณ์ โดย TUC ตกลงจะปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้ขาย ซึ่งยังคงมีอยูภ่ ายใต้
สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ณ วันที่การ
โอนกิจการทังหมดของ
้
RMV ให้ แก่ TUC เสร็ จสมบูรณ์ แทนที่ RMV ทุก
ประการ
ทรัพย์ สินที่ซอื ้ ขาย ..................

•

ภายใต้ เงื่อนไขความสาเร็ จครบถ้ วนของเงื่อนไขบังคับก่อนทังหมดที
้
่
กาหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขายทรัพย์สนิ ของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 4 RMV จะต้ องขายและโอนให้ แก่กองทุน และกองทุนจะต้ องซื ้อ
และรับโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันที่กาหนดให้ เป็ นวันทาการโอนและส่ง
มอบทรั พ ย์ สินที่ ขายของ RMV ที่ ลงทุน เพิ่ มเติ ม ครั ง้ ที่ 4 เสร็ จสิ ้น
(“วันที่ทาการโอนทรั พย์ สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4 เสร็จสิน้ ”) (ก) FOC ความยาวโดยประมาณ 315 กิโลเมตร
(หรื อ ประมาณ 40,823 คอร์ กิ โ ลเมตร) ซึ่ ง ในปั จ จุ บัน ใช้ รองรั บ
เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ การอิ น เทอร์ เน็ ตและบรอด
แบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตพื ้นที่กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และ
(ข) FOC ความยาวโดยประมาณ 617 กิ โลเมตร (หรื อ ประมาณ
37,505 คอร์ กิโลเมตร) ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx
ในธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขต
พื ้นที่ต่างจังหวัด (“ทรั พย์ สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุ นเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4”)

เงื่อนไขบังคับก่ อน ..................

•

เงื่อนไขบังคับก่อนที่ต้องสาเร็ จครบถ้ วนในวันหรื อก่อนวันที่ทาการ
โอนทรั พ ย์ สิน ที่ ข ายของ RMV ที่ ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 4 เสร็ จ สิน้
รวมถึ ง (แต่ไม่จากัดเพี ยง) (ก) RMV ได้ รั บ อนุมัติ และได้ รั บมอบ
อานาจให้ ดาเนินการทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องที่ต้องได้ รับสาหรับการเข้ า
ทาและปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนตามสัญญาซื ้อขายทรัพย์ สิน
ของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 แล้ ว (ข) มีการลงนามและทาให้
สมบูรณ์ ซึ่งเอกสารธุรกรรมสาหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 (ค)
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กองทุนได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเข้ าทาสัญญาซือ้ ขาย
ทรั พ ย์ สิน ของ RMV ที่ ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 4 ตามประกาศ ทน.
1/2554 (ง) การเพิ่มทุนครั ง้ ที่ 2 ของกองทุนได้ รับการจดทะเบียน
ถูก ต้ อ งตามพ.ร.บ. หลัก ทรั พ ย์ และ (จ) ไม่ มี เ หตุก ารณ์ ที่ ส่ง ผล
กระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงเกิดขึ ้นนับจากวันทาสัญญาซื ้อขาย
ทรัพย์สนิ ของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
•

หากมิได้ มีการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนให้ สาเร็ จ หรื อมิได้ มีการ
ยกเว้ นเงื่อนไขบังคับก่อนภายใน 14 วันทาการหลังจากวันทาสัญญา
ซื อ้ ขายทรั พ ย์ สิ น ของ RMV ที่ ล งทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 4 RMV หรื อ
กองทุน อาจบอกเลิ ก สัญ ญาซื อ้ ขายทรั พ ย์ สิ น ของ RMV ที่ ล งทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 (ทังนี
้ ้ การที่เงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้ องไม่สาเร็ จ
ครบถ้ วนจะต้ องมิได้ เกิดจากการทาผิดภาระผูกพันของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ าย
นันแต่
้ เพียงฝ่ ายเดียว) โดย RMV หรื อกองทุนต่างไม่มีสิทธิเรี ยกร้ อง
ต่อ คู่สัญ ญาอี ก ฝ่ ายตามสัญ ญาดัง กล่า ว เว้ น แต่สิท ธิ เ รี ย กร้ องที่
เกิ ด ขึน้ จากการกระท าผิ ด ภาระผูก พัน ในการปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไข
บัง คับ ก่ อ นที่ เ กี่ ย วข้ อ งและการท าให้ ธุ ร กรรมตามสัญ ญาซือ้ ขาย
ทรัพย์สนิ ของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 สมบูรณ์และมีผล

ราคาซือ้ ขาย ............................

•

ราคาซื ้อขายสาหรับทรัพย์สนิ ที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่
4 (“ราคาซื อ้ ขายทรั พ ย์ สิ น RMV ที่ ล งทุ นเพิ่ ม เติม ครั ้ง ที่ 4”)
เป็ นไปตามจานวนที่ระบุไว้ ในสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 โดยกองทุนต้ องชาระราคาซื ้อขายเต็มจานวน
ในวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่
4 เสร็ จสิ ้น

กรรมสิทธิ์และความเสี่ยง .......

•

กรรมสิ ท ธิ์ แ ละความเสี่ ย งภัย ในความสูญ เสี ย หรื อ เสี ย หายใน
ทรั พย์ สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 4 จะตกเป็ นของ
กองทุนในวันที่ธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการขายและโอนเสร็ จสิ ้น เว้ น
แต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในสัญญาซื ้อขายทรัพย์สนิ ของ RMV ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4

•

ณ วันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่
4 เสร็ จสิ ้น RMV ให้ คารั บรองและรั บประกันแก่ผ้ ูซื ้อว่าทรั พย์ สินที่
ขายของRMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ที่เกี่ยวข้ องซึง่ จะถูกขายและ
โอนให้ แก่ผ้ ซู ื ้อนันเป็
้ นทรัพย์สนิ โดยชอบด้ วยกฎหมายของ RMV และ
ปราศจากภาระติดพันใด ๆ ทังปวง
้

•

นับจากวันที่ทาการโอนทรั พย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั ง้ ที่ 4 เสร็ จสิ ้น (“วันที่ทาการโอนทรั พย์ สินที่เกี่ยวข้ องเสร็ จ
สิน้ ”) RMV จะดาเนินการต่อไปนี ้ โดยค่าใช้ จ่ายของ RMV เอง

ภาระหน้ าที่หลักของ RMV .....
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•

RMVจะดาเนินการให้ กองทุน ผู้เช่าทรัพย์สินที่ขายของ RMV
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ซึ่งหมายถึง FOC ผู้จดั การทรัพย์สิน
โทรคมนาคม และบุคคลที่ได้ รับการแต่งตังมี
้ สทิ ธิเข้ าถึงและใช้
สิ ท ธิ แ ห่ ง ทางที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ทรั พ ย์ สิ น นัน้ ตามเงื่ อ นไขและ
ข้ อ ก าหนดของสัญ ญาซื อ้ ขายทรั พ ย์ สิ น ของ RMV ที่ ล งทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4

•

ในกรณีของสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ RMV
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ซึ่งไม่สามารถโอน และ/หรื อ แปลง
คู่สญ
ั ญาให้ แก่กองทุนได้ RMV จะดาเนินการให้ กองทุนได้ รับ
สิทธิและผลประโยชน์ของ RMV ตามสัญญาอื่น ๆ นัน้

•

RMV จะดาเนินการต่อไปนี ้เป็ นระยะเวลาเก้ าเดือนหลังจาก
วันที่ทาการโอนทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้ องเสร็ จสิ ้น
(ก) ให้ ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที่กองทุนต้ องการ
ตามสมควรเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 4 ที่ได้ ส่งมอบและโอนสิทธิ ใ ห้ ก องทุน
แล้ ว ในวัน ที่ ท าการโอนทรั พ ย์ สิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเสร็ จ สิน้
(“ทรัพย์ สิน RMV ที่โอนแล้ ว”) และ
(ข) พยายามตามสมควรเพื่ อ ให้ ความช่ ว ยเหลื อ และ
ให้ บริ ก ารตามที่ ก องทุ น ต้ องการตามสมควร (โดย
ค่ า ใช้ จ่ า ยของ RMV) เพื่ อ ให้ ก องทุน สามารถใช้ งาน
ทรัพย์สิน RMV ที่โอนแล้ วได้ ในสาระสาคัญในลักษณะ
เดี ย วกั บ ที่ มี ก ารใช้ ก่ อ นวัน ที่ ท าการโอนทรั พ ย์ สิ น ที่
เกี่ยวข้ องเสร็ จสิ ้น และ
(ค) เก็ บ รั ก ษาเอกสารเกี่ ย วกับ ทรั พ ย์ สิน RMV ที่ โอนแล้ ว
และให้ กองทุนเข้ าตรวจสอบเอกสารนันตามสมควร
้

สิทธิในการซือ้ เป็ นรายแรก (Right
of first offer) ของกองทุน ........

•

นับจากวันที่ทาการโอนทรั พย์ สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั ง้ ที่ 4 เสร็ จสิ ้น RMV ให้ สิทธิ กองทุนโดยเพิกถอนมิได้ ที่จะได้ รับ
ข้ อเสนอเป็ นรายแรกในการซื ้อสิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรื อ
การลงทุ น เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ป็ นโครงสร้ างพื น้ ฐานกิ จ การ
โทรคมนาคมของ RMV หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ในกลุ่ ม ทรู (ยกเว้ น
ทรัพย์สนิ ที่ขายของ RMV ) ซึง่ กองทุนสามารถลงทุนได้ ตามกฎหมาย
และกฎระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต. (“ทรัพย์ สิน RMV เพิ่มเติม”)
จนถึงวันดังต่อไปนี ้แล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน (ก) วันครบห้ าปี นบั จาก
วันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
เสร็ จ สิน้ หรื อวัน ที่ กองทุน จดทะเบีย นเพิ่ มทุนครั ง้ ที่ 2 ตามพ.ร.บ.
หลัก ทรั พ ย์ แล้ ว แต่ วัน ใดจะครบก าหนดที ห ลัง และ (ข) วัน ที่ ผ้ ู
ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นถื อหน่วยลงทุนที่กองทุนออก
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มากกว่ า ที่ ท รู ถื อ อยู่ โดยให้ เ ป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี ้
(1)

หาก RMV และ/หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ในกลุ่ ม ทรู (“ผู้ ขาย
ทรั พย์ สินเพิ่มเติม ”) ต้ องการขายทรัพย์สิน RMVเพิ่มเติม
แก่บุคคลภายนอก RMV ต้ องดาเนินการและจัดการให้ นิติ
บุคคลอื่นในกลุ่มทรู นนต้
ั ้ องออกหนังสือข้ อเสนอ (“หนั งสือ
ข้ อเสนอ”) ส่งให้ กองทุนโดยมีรายละเอียดตามที่กาหนดไว้
ในสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่
4 ทังนี
้ ้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง เงื่อนไขและข้ อกาหนดของ
การเช่าทรัพย์สนิ RMV เพิ่มเติม (หากมี)

(2)

หากกองทุนต้ องการซื ้อทรัพย์สิน RMV เพิ่มเติมนัน้ กองทุน
ต้ อ งแจ้ ง ผู้ข ายทรั พ ย์ สิน เพิ่ ม เติ ม เป็ น ลายลัก ษณ์ อักษรว่า
ต้ อ งการซือ้ ทรั พ ย์ สิน RMV เพิ่ ม เติ มดังกล่าว (“ทรั พ ย์ สิน
RMV ที่จะโอน”) ตามข้ อกาหนดที่ระบุในหนังสือข้ อเสนอ
(“หนั ง สื อ ตอบรั บ ”) ภายใน 10 วัน ท าการนับ จากวัน ที่
กองทุน ได้ รั บ หนัง สือ ข้ อ เสนอหรื อ ระยะเวลานานกว่ า นัน้
ตามที่ผ้ ขู ายทรัพย์สนิ เพิ่มเติมอาจตกลง จากนัน้ ภายในสาม
เดือนนับจากวันที่ของหนังสือตอบรับ กองทุนต้ องพยายาม
อย่างเต็มที่เพื่อให้ ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่จาเป็ น
ในการซื ้อทรัพย์สนิ RMV ที่จะโอน และ RMV ต้ องดาเนินการ
และ/หรื อ จัดการให้ นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู รายที่เกี่ยวข้ อง
พยายามอย่างเต็มที่ให้ ได้ รับความยินยอมหรื อการอนุมัติ
ทัง้ หมดที่ จ าเป็ น ตามกฎหมาย กฎระเบี ย บ และสัญ ญา
สาหรั บ การขายทรั พ ย์ สิน RMV ที่ จ ะโอน เมื่ อ ได้ รั บ ความ
ยินยอมและการอนุมตั ิที่เกี่ยวข้ องทังหมดแล้
้
ว กองทุนและ
ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเข้ าทาสัญญาและทาการซื ้อขาย
และโอนทรัพย์สนิ RMV ที่จะโอนให้ เสร็ จสิ ้นภายในสามเดือน
หลัง จากกองทุน และผู้ข ายทรั พ ย์ สิ น เพิ่ ม เติ ม ได้ รั บ ความ
ยินยอมและการอนุมตั ิดงั กล่าวทังหมดแล้
้
ว

(3)

หาก (ก) กองทุน ไม่ ส่ง หนัง สื อ ตอบรั บ ให้ ผ้ ูข ายทรั พ ย์ สิน
เพิ่มเติมภายในเวลาที่กาหนด (ข) กองทุนหรื อผู้ขายทรัพย์สนิ
เพิ่ ม เติ ม ไม่ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมและการอนุ มัติ ที่ จ าเป็ น
ทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที่
ของหนังสือตอบรับ หรื อ (ค) คู่สญ
ั ญาไม่สามารถดาเนินการ
ให้ การซื อ้ ขายและโอนทรั พ ย์ สิ น RMV ที่ จ ะโอนเสร็ จ สิ น้
ภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที่ได้ รับความยินยอม
และการอนุมตั ิที่จาเป็ นทัง้ หมดที่เกี่ ยวข้ อง ผู้ขายทรัพย์สิน
เ พิ่ ม เ ติ ม มี สิ ท ธิ ข า ย ท รั พ ย์ สิ น RMV ที่ จ ะ โ อ น ใ ห้
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บุคคลภายนอกในข้ อกาหนดและเงื่อนไขเดียวกันหรื อดีกว่า
(สาหรับผู้ขายทรัพย์สนิ เพิ่มเติม) ที่กาหนดในหนังสือข้ อเสนอ
ภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจากนัน้ หากผู้ขายทรัพย์สิน
เพิ่ ม เติ ม ยั ง ไม่ ส ามารถขายทรั พ ย์ สิ น RMV ที่ จ ะโอนให้
บุคคลภายนอกได้ ภายในระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และ
ต่อมาผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมต้ องการขายทรัพย์สิน RMV ที่
จะโอนอีกครัง้ ให้ กองทุนมีสิทธิในการซื ้อเป็ นรายแรกอีกครัง้
โดยให้ ด าเนิ น การตามขั น้ ตอนในลัก ษณะเดี ย วกั น จน
ครบถ้ วน
สิทธิในการซือ้ เป็ นรายแรก (Right
of first offer) ของRMV ............

การจากัดความรับผิดของ
RMV ........................................

•

หากกองทุนได้ ซื ้อทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนและภายหลังต้ องการขาย
ทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนดังกล่าวแก่บคุ คลภายนอก กองทุนจะต้ อง
ทาหนังสือข้ อเสนอส่งให้ RMV โดยต้ องระบุ (ก) ราคาที่กองทุนเสนอ
ขาย และ (ข) เงื่อนไขและข้ อกาหนดที่สาคัญของการขายทรัพย์ สิน
RMV ที่ จ ะโอนดัง กล่า วที่ ก องทุน เสนอ เมื่ อ RMV ได้ รั บ หนัง สื อ
ดังกล่าวแล้ ว RMV จะมีสิทธิในการซื ้อทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนเป็ น
รายแรกโดยมีเงื่อนไขและข้ อกาหนดตามที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญาซื ้อ
ขายทรัพย์สนิ ของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4

•

RMV อาจโอนสิทธิในการซื ้อทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนดังกล่าวให้ แก่
นิติบคุ คลอื่นในกลุม่ ทรู ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องได้ รับความยินยอมจาก
กองทุน

นับจากวันที่ทาการโอนทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้ องเสร็ จสิ ้น
•

RMV ต้ องรั บผิดต่อสิทธิ เรี ยกร้ องใดเกี่ ยวกับทรัพย์สิน RMV ที่โอน
แล้ ว หากกองทุนได้ มีการบอกกล่าวเรี ยกร้ องสิทธิ ภายในสองปี นบั
จากวัน ที่ ท าการโอนทรั พ ย์ สิ น ที่ เ กี่ ย วข้ องเสร็ จ สิ น้ เว้ นแต่ สิ ท ธิ
เรี ยกร้ องที่เกิดจากเรื่ องสาคัญบางเรื่ องที่กาหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขาย
ทรั พ ย์ สิ น ของ RMV ที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 4 ซึ่ ง ไม่ มี ก าหนด
ระยะเวลาสิ น้ สุ ด ในการบอกกล่ า วเรี ย กร้ องสิ ท ธิ (นอกจากที่
กฎหมายกาหนด) เรื่ องดังกล่าวรวมถึงคารับรองของ RMV ในเรื่ อง
อานาจหน้ าที่และความสามารถ กรรมสิทธิ์ของ RMV ในทรัพย์สินที่
ขายของ RMV ที่ ล งทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 4 และการไม่ ป ฏิ บัติ ต าม
ข้ อตกลงกระทาการที่สาคัญ

•

ความรั บ ผิ ด ของ RMV เกี่ ย วกั บ การท าผิ ด สัญ ญาใด ๆ ภายใต้
สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ทังหมด
้
รวมแล้ วจะไม่เกินราคาซื ้อขายทรัพย์สิน RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 4 ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 4 ทังนี
้ ้ RMV ต้ องรับผิดต่อความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ เรี ยกร้ อง
ภาษี (ยกเว้ นภาษี มลู ค่าเพิ่ม) อากรแสตมป์ ภาระผูกพัน และต้ นทุน
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ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง ที่เกิดขึ ้นหรื อเป็ นผลจากการเข้ าทา การใช้ สทิ ธิ
การบัง คับ สิ ท ธิ ต ามสัญ ญาซื อ้ ขายทรั พ ย์ สิ น ของ RMV ที่ ล งทุ น
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
ประกันภัย ...............................

การชดเชยความเสียหาย ........

RMV ตกลงที่จะ
•

จัดให้ มีการประกันภัยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุน
เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 4 ภายใต้ ก รมธรรม์ ป ระกัน ภัย ของกลุ่ม ทรู ต าม
ข้ อกาหนดที่กาหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 จนกว่ากองทุนจะทาประกันภัยที่เกี่ยวข้ อง

•

จัดหากรมธรรม์ ประกันภัยที่เกี่ ยวข้ องสาหรั บทรั พย์ สินที่ขายของ
RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 4 ในนามของกองทุน โดยกองทุนจะ
รั บผิดชอบในเบีย้ ประกันภัยสาหรั บกรมธรรม์ ประกันภัยดังกล่าว
และ

•

ไม่เปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดในกรมธรรม์ ประกันภัยที่เกี่ยวข้ องของ
กลุ่มทรู เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
โดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อักษรจากกองทุนก่อน
โดยกองทุนจะไม่ให้ ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอนั ควรไม่ได้

•

RMV ตกลงยอมรับผิดชดใช้ ต่อกองทุน บริ ษัทจัดการ และตัวแทน
ของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ เรี ยกร้ อง ภาษี
อากรแสตมป์ ความรั บ ผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ น้ จริ ง ทัง้ หมด และต้ น ทุน และ
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่น
ตามสมควรที่เกิดขึ ้น เนื่องจากการทาผิดข้ อตกลง สัญญา หรื อคา
รับประกัน หรื อการผิดคารับรองใดของ RMV ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขาย
ทรั พย์ สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 4 เว้ นแต่เป็ นความผิด
หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงหรื อจงใจกระทาผิดโดยกองทุน
บริ ษัทจัดการ หรื อตัวแทนของกองทุนหรื อบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ โดยไม่
จากัดสิทธิ อื่นใดของกองทุนที่มีตามสัญ ญาซือ้ ขายทรั พย์ สิ น ของ
RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 หรื อตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับใด ๆ

•

กองทุนตกลงยอมรั บผิดชดใช้ ต่อ RMV และตัวแทนของ RMV ใน
ความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ เรี ยกร้ อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับ
ผิ ด ที่ เ กิ ด ขึน้ จริ ง ทัง้ หมด และต้ น ทุน และค่าใช้ จ่า ยที่ เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ง
รวมถึ ง ค่ า ทนายความและเงิ น ทดรองอื่ น ตามสมควรที่ เ กิ ด ขึ น้
เนื่องจากการทาผิดข้ อตกลง สัญญา หรื อคารับประกัน หรื อการผิด
คารับรองใดของกองทุนภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 4 เว้ นแต่เป็ นความผิดหรื อประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ ายแรงหรื อจงใจกระทาผิดโดย RMV หรื อตัวแทนของ RMV
ทัง้ นี ้ โดยไม่ จ ากั ด สิ ท ธิ อื่ น ใดของ RMV ที่ มี ต ามสัญ ญาซื อ้ ขาย
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ทรัพย์สนิ ของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 หรื อตามกฎหมายที่ใช้
บังคับใด ๆ
การโอนสิทธิ ...........................

•

RMV และกองทุน ไม่ อ าจโอนสิ ท ธิ ก่ อ หลัก ประกัน หรื อ โอนโดย
ประการอื่นใดซึ่งผลประโยชน์ทงั ้ หมดหรื อบางส่วนของสัญญาซื ้อ
ขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 โดยมิได้ รับความ
ยินยอมล่วงหน้ าจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์ อักษร ทัง้ นี ้
เว้ นแต่ มี ข้ อก าหนดในสัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิ น RMV ที่ ล งทุ น
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ให้ กระทาได้

กฎหมายที่ใช้ บังคับ ................

•

สัญญาซือ้ ขายทรั พย์ สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 4 ให้ ใช้
บังคับตามกฎหมายไทย

เขตอานาจศาล .......................

•

ให้ ศาลไทยมีเขตอานาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาตัดสินคดี
ความ หรื อการดาเนินกระบวนการพิจารณา และการยุติข้อพิพาทที่
เกิ ดขึน้ จากหรื อเกี่ ยวข้ องกับสัญญาซื ้อขายทรั พย์ สินของ RMV ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4

สัญญาซื ้อขายทรัพย์สนิ ของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ฉบับลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปข้ อกาหนด
และเงื่อนไขหลักนี ้ แต่จะไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
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3

สัญญาซือ้ ขายทรัพย์ สินระหว่ าง TICC และกองทุน (“สัญญาซือ้ ขายทรัพย์ สินของ TICC ที่ลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 4”)
คู่สัญญา ..................................

•

TICC ในฐานะผู้ขาย และ

•

กองทุน ในฐานะผู้ซื ้อ

ทรัพย์ สินที่ซอื ้ ขาย ..................

•

ภายใต้ เงื่อนไขความสาเร็ จครบถ้ วนของเงื่อนไขบังคับก่อนทังหมดที
้
่
กาหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขายทรัพย์สนิ ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้
ที่ 4 TICC จะต้ องขายและโอนให้ แก่กองทุน และกองทุนจะต้ องซื ้อ
และรับโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันที่กาหนดให้ เป็ นวันทาการโอนและส่ง
มอบทรั พย์ สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 4 เสร็ จสิ ้น
(“วันที่ทาการโอนทรั พย์ สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั ้ง ที่ 4 เสร็ จ สิ น้ ”) FOC ความยาวประมาณ 2,797 กิ โลเมตร
(หรื อ ประมาณ 109,704 คอร์ กิ โ ลเมตร) ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ใช้ รองรั บ
เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ การอิ น เทอร์ เน็ ตและบรอด
แบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด (“ทรั พย์ สินที่ขายของ
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4”)

เงื่อนไขบังคับก่ อน ..................

•

เงื่อนไขบังคับก่อนที่ต้องสาเร็ จครบถ้ วนในวันหรื อก่อนวันที่ทาการ
โอนทรั พ ย์ สิน ที่ ข ายของ TICC ที่ ลงทุน เพิ่ ม เติม ครั ง้ ที่ 4 เสร็ จ สิ ้น
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง (ก) TICC ได้ รับอนุมตั ิและได้ รับมอบอานาจ
ให้ ดาเนินการทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องที่ต้องได้ รับสาหรับการเข้ าทาและ
ปฏิ บัติ ต ามภาระผูก พัน ของตนตามสัญ ญาซือ้ ขายทรั พ ย์ สินของ
TICC ที่ ล งทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 4 แล้ ว (ข) มี ก ารลงนามและท าให้
สมบูรณ์ ซึ่งเอกสารธุรกรรมสาหรั บการลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 4 (ค)
กองทุนได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเข้ าทาสัญญาซือ้ ขาย
ทรั พ ย์ สิ น ของ TICC ที่ ล งทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 4 ตามประกาศ ทน.
1/2554 (ง) การเพิ่มทุนครั ง้ ที่ 2 ของกองทุนได้ รับการจดทะเบี ยน
ถูก ต้ อ งตามพ.ร.บ. หลัก ทรั พ ย์ และ (จ) ไม่ มี เ หตุก ารณ์ ที่ ส่ง ผล
กระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงเกิดขึ ้นนับจากวันทาสัญญาซื ้อขาย
ทรัพย์สนิ ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4

•

หากมิได้ มีการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนให้ สาเร็ จ หรื อมิได้ มีการ
ยกเว้ นเงื่อนไขบังคับก่อนภายใน 14 วันทาการหลังจากวันทาสัญญา
ซื อ้ ขายทรั พ ย์ สิ น ของ TICC ที่ ล งทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 4 TICC หรื อ
กองทุน อาจบอกเลิก สัญ ญาซื อ้ ขายทรั พ ย์ สิน ของ TICC ที่ ลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 (ทังนี
้ ้ การที่เงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้ องไม่สาเร็ จ
ครบถ้ วนจะต้ องมิได้ เกิดจากการทาผิดภาระผูกพันของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ าย
นันแต่
้ เพียงฝ่ ายเดียว) โดย TICC หรื อกองทุนต่างไม่มีสิทธิเรี ยกร้ อง
ต่อ คู่สัญ ญาอี ก ฝ่ ายตามสัญ ญาดัง กล่า ว เว้ น แต่สิท ธิ เ รี ย กร้ องที่
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เกิ ด ขึน้ จากการกระท าผิ ด ภาระผูก พัน ในการปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไข
บัง คับ ก่ อ นที่ เ กี่ ย วข้ อ งและการท าให้ ธุ ร กรรมตามสัญ ญาซือ้ ขาย
ทรัพย์สนิ ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4สมบูรณ์และมีผล
ราคาซือ้ ขาย ............................

•

ราคาซื ้อขายสาหรับทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้
ที่ 4 (“ราคาซือ้ ขายทรั พย์ สิน TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 4”)
เป็ นไปตามจานวนที่ระบุไว้ ในสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 โดยกองทุนต้ องชาระราคาซื ้อขายเต็มจานวน
ในวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่
4 เสร็ จสิ ้น

กรรมสิทธิ์และความเสี่ยง .......

•

กรรมสิ ท ธิ์ แ ละความเสี่ ย งภัย ในความสูญ เสี ย หรื อ เสี ย หายใน
ทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 จะตกเป็ นของ
กองทุนในวันที่ธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการขายและโอนเสร็ จสิ ้น เว้ น
แต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในสัญญาซื ้อขายทรัพย์สนิ ของ TICC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4

•

ณ วันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่
4 เสร็ จสิ ้น TICC ให้ คารั บรองและรั บประกันแก่ผ้ ูซื ้อว่าทรั พย์สินที่
ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ที่เกี่ยวข้ องซึง่ จะถูกขายและ
โอนให้ แก่ผ้ ูซือ้ นัน้ เป็ น ทรั พย์ สิน โดยชอบด้ ว ยกฎหมายของ TICC
และปราศจากภาระติดพันใด ๆ ทังปวง
้

•

นับจากวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4 เสร็ จสิ ้น (“วันที่ทาการโอนทรั พย์ สินที่เกี่ยวข้ องเสร็ จ
สิน้ ”) TICC จะดาเนินการต่อไปนี ้ โดยค่าใช้ จ่ายของ TICC เอง

ภาระหน้ าที่หลักของ TICC .....

•

TICC จะดาเนินการให้ กองทุน ผู้เช่าทรัพย์สินที่ขายของ TICC
ที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 4 ซึ่ ง คื อ FOC ผู้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น
โทรคมนาคม และบุคคลที่ได้ รับการแต่งตังมี
้ สิทธิเข้ าถึงและใช้
สิ ท ธิ แ ห่ ง ทางที่ เ กี่ ย วข้ องกับ ทรั พ ย์ สิ น นัน้ ตามเงื่ อ นไขและ
ข้ อ ก าหนดของสัญ ญาซื อ้ ขายทรั พ ย์ สิ น ของ TICC ที่ ล งทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4

•

ในกรณีของสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่ขายของ TICC ที่
ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 4 ซึ่ง ไม่สามารถโอน และ/หรื อ แปลง
คู่สญ
ั ญาให้ แก่กองทุนได้ TICC จะดาเนินการให้ กองทุนได้ รับ
สิทธิและผลประโยชน์ของ TICC ตามสัญญาอื่น ๆ นัน้

•

TICC จะดาเนินการต่อไปนีเ้ ป็ นระยะเวลาเก้ าเดือนหลังจาก
วันที่ทาการโอนทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้ องเสร็ จสิ ้น
(ก) ให้ ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที่กองทุนต้ องการตาม
สมควรเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
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ครัง้ ที่ 4 ที่ได้ สง่ มอบและโอนสิทธิให้ กองทุนแล้ วในวันที่ทา
การโอนทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้ องเสร็ จสิ ้น (“ทรัพย์ สิน TICC ที่
โอนแล้ ว”) และ
(ข) พยายามตามสมควรเพื่อให้ ความช่วยเหลือและให้ บริ การ
ตามที่ ก องทุน ต้ อ งการตามสมควร (โดยค่า ใช้ จ่ า ยของ
TICC) เพื่อให้ กองทุนสามารถใช้ งานทรัพย์สนิ TICC ที่โอน
แล้ วได้ ในสาระสาคัญในลักษณะเดียวกั บที่มีการใช้ ก่ อน
วันที่ทาการโอนทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้ องเสร็ จสิ ้น และ
(ค) เก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สิน TICC ที่โอนแล้ ว และ
ให้ กองทุนเข้ าตรวจสอบเอกสารนันตามสมควร
้
สิทธิในการซือ้ เป็ นรายแรก (Right
of first offer) ของกองทุน ........

•

นับจากวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4 เสร็ จสิ ้น TICC ให้ สิทธิ กองทุนโดยเพิกถอนมิได้ ที่จะได้ รับ
ข้ อเสนอเป็ นรายแรกในการซื ้อสิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรื อ
การลงทุ น เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ป็ นโครงสร้ างพื น้ ฐานกิ จ การ
โทรคมนาคมของ TICC หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ในกลุ่ ม ทรู (ยกเว้ น
ทรั พ ย์ สิ น ที่ ข ายของ TICC ) ซึ่ ง กองทุ น สามารถลงทุ น ได้ ตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต. (“ทรั พย์ สิน TICC
เพิ่มเติม”) จนถึงวันดังต่อไปนี ้แล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน (ก) วันครบ
ห้ า ปี นับ จากวัน ที่ ท าการโอนทรั พ ย์ สิ น ที่ ข ายของ TICC ที่ ล งทุน
เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 4 เสร็ จ สิ น้ หรื อ วัน ที่ ก องทุน จดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น
ครัง้ ที่ 2 ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ แล้ วแต่วนั ใดจะครบกาหนดทีหลัง
และ (ข) วันที่ผ้ ปู ระกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นถือหน่วยลงทุนที่
กองทุนออกมากกว่าที่ทรู ถืออยู่ โดยให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
ขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
(1)

หาก TICC และ/หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ในกลุ่ ม ทรู (“ผู้ ขาย
ทรั พย์ สินเพิ่มเติม”) ต้ องการขายทรัพย์สิน TICC เพิ่มเติม
แก่บคุ คลภายนอก TICC ต้ องดาเนินการและจัดการให้ นิติ
บุคคลอื่นในกลุม่ ทรู นนต้
ั ้ องออกหนังสือข้ อเสนอ (“หนังสือ
ข้ อเสนอ”) ส่งให้ กองทุนโดยมีรายละเอียดตามที่กาหนดไว้
ในสัญญาซื ้อขายทรัพย์สนิ ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่
4 ทังนี
้ ้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง เงื่อนไขและข้ อกาหนดของ
การเช่าทรัพย์สนิ TICC เพิ่มเติม (หากมี)

(2)

หากกองทุนต้ องการซื ้อทรัพย์สิน TICC เพิ่มเติมนัน้ กองทุน
ต้ อ งแจ้ งผู้ขายทรั พย์ สิน เพิ่มเติม เป็ น ลายลักษณ์ อักษรว่า
ต้ องการซื ้อทรั พย์สิน TICC เพิ่มเติมดังกล่าว (“ทรั พย์ สิน
TICC ที่จะโอน”) ตามข้ อกาหนดที่ระบุในหนังสือข้ อเสนอ
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(“หนั ง สื อ ตอบรั บ ”) ภายใน 10 วัน ท าการนับ จากวัน ที่
กองทุน ได้ รั บ หนังสือ ข้ อ เสนอหรื อ ระยะเวลานานกว่านัน้
ตามที่ผ้ ูขายทรั พย์ สินเพิ่มเติมอาจตกลง จากนัน้ ภายใน
สามเดื อ นนับ จากวัน ที่ ข องหนัง สื อ ตอบรั บ กองทุน ต้ อ ง
พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่จาเป็ นในการซื ้อทรัพย์สิน TICC ที่จะโอน และ TICC ต้ อง
ดาเนินการ และ/หรื อ จัดการให้ นิติบคุ คลอื่นในกลุม่ ทรูรายที่
เกี่ยวข้ องพยายามอย่างเต็มที่ให้ ได้ รับความยินยอมหรื อการ
อนุ มัติ ทัง้ หมดที่ จ าเป็ นตามกฎหมาย กฎระเบี ย บ และ
สัญญาสาหรับการขายทรัพย์สิน TICC ที่จะโอน เมื่อได้ รับ
ความยินยอมและการอนุมตั ิที่เกี่ยวข้ องทังหมดแล้
้
ว กองทุน
และผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเข้ าทาสัญญาและทาการซื ้อ
ขายและโอนทรัพย์สนิ TICC ที่จะโอนให้ เสร็ จสิ ้นภายในสาม
เดื อ นหลัง จากกองทุน และผู้ข ายทรั พ ย์ สิ น เพิ่ ม เติ ม ได้ รั บ
ความยินยอมและการอนุมตั ิดงั กล่าวทังหมดแล้
้
ว
(3)

สิทธิในการซือ้ เป็ นรายแรก (Right
of first offer) ของ TICC ..........

•

หาก (ก) กองทุน ไม่ ส่ง หนัง สื อ ตอบรั บ ให้ ผ้ ูข ายทรั พ ย์ สิน
เพิ่ ม เติ ม ภายในเวลาที่ ก าหนด (ข) กองทุ น หรื อ ผู้ ขาย
ทรั พ ย์ สิน เพิ่ ม เติม ไม่ได้ รั บ ความยิน ยอมและการอนุมัติที่
จาเป็ นทัง้ หมดที่เกี่ยวข้ องภายในระยะเวลาสามเดือนนับ
จากวันที่ของหนังสือตอบรับ หรื อ (ค) คู่สญ
ั ญาไม่สามารถ
ดาเนินการให้ การซื ้อขายและโอนทรัพย์สิน TICC ที่จะโอน
เสร็ จสิ ้นภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที่ได้ รับความ
ยินยอมและการอนุมัติที่จาเป็ นทัง้ หมดที่เกี่ ยวข้ อง ผู้ขาย
ทรั พ ย์ สิน เพิ่ ม เติ ม มี สิท ธิ ข ายทรั พ ย์ สิน TICC ที่ จ ะโอนให้
บุคคลภายนอกในข้ อกาหนดและเงื่อนไขเดียวกันหรื อดีกว่า
(ส าหรั บ ผู้ ขายทรั พ ย์ สิ น เพิ่ ม เติ ม ) ที่ ก าหนดในหนัง สื อ
ข้ อเสนอภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจากนัน้ หากผู้ขาย
ทรั พย์ สินเพิ่มเติมยังไม่สามารถขายทรั พย์ สิน TICC ที่จะ
โอนให้ บคุ คลภายนอกได้ ภายในระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
และต่อ มาผู้ข ายทรั พ ย์ สิน เพิ่ มเติม ต้ อ งการขายทรั พย์ สิน
TICC ที่จะโอนอีกครั ง้ ให้ กองทุนมีสิทธิ ในการซือ้ เป็ นราย
แรกอี ก ครั ง้ โดยให้ ด าเนิ น การตามขัน้ ตอนในลัก ษณะ
เดียวกันจนครบถ้ วน

หากกองทุนได้ ซื ้อทรัพย์สนิ TICC ที่จะโอนและภายหลังต้ องการขาย
ทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนดังกล่าวแก่บคุ คลภายนอก กองทุนจะต้ อง
ทาหนังสือข้ อเสนอส่งให้ TICC โดยต้ องระบุ (ก) ราคาที่กองทุนเสนอ
ขาย และ (ข) เงื่อนไขและข้ อกาหนดที่สาคัญของการขายทรัพย์ สิน
TICC ที่ จ ะโอนดัง กล่า วที่ ก องทุน เสนอ เมื่ อ TICC ได้ รั บ หนัง สื อ
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ดังกล่าวแล้ ว TICC จะมีสิทธิในการซื ้อทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนเป็ น
รายแรกโดยมีเงื่อนไขและข้ อกาหนดตามที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญาซื ้อ
ขายทรัพย์สนิ ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
•

การจากัดความรับผิดของ TICC

ประกันภัย ...............................

TICC อาจโอนสิทธิในการซื ้อทรัพย์สนิ TICC ที่จะโอนดังกล่าวให้ แก่
นิติบคุ คลอื่นในกลุม่ ทรู ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องได้ รับความยินยอมจาก
กองทุน

นับจากวันที่ทาการโอนทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้ องเสร็ จสิ ้น
•

TICC ต้ องรับผิดต่อสิทธิ เรี ยกร้ องใดเกี่ยวกับทรัพย์สิน TICC ที่โอน
แล้ ว หากกองทุนได้ มีก ารบอกกล่าวเรี ยกร้ องสิทธิ ภายในสองปี นบั
จากวัน ที่ ท าการโอนทรั พ ย์ สิ น ที่ เ กี่ ย วข้ องเสร็ จ สิ น้ เว้ นแต่ สิ ท ธิ
เรี ยกร้ องที่เกิดจากเรื่ องสาคัญบางเรื่ องที่กาหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขาย
ทรั พ ย์ สิ น ของ TICC ที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 4 ซึ่ ง ไม่ มี ก าหนด
ระยะเวลาสิ น้ สุ ด ในการบอกกล่ า วเรี ย กร้ องสิ ท ธิ (นอกจากที่
กฎหมายกาหนด) เรื่ องดังกล่าวรวมถึงคารับรองของ TICC ในเรื่ อง
อานาจหน้ าที่และความสามารถ กรรมสิทธิ์ของ TICC ในทรัพย์สินที่
ขายของ TICC ที่ ล งทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 4 และการไม่ป ฏิ บัติ ต าม
ข้ อตกลงกระทาการที่สาคัญ

•

ความรั บ ผิ ด ของ TICC เกี่ ย วกับ การท าผิ ด สัญ ญาใด ๆ ภายใต้
สัญญาซื ้อขายทรัพย์สนิ ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ทังหมด
้
รวมแล้ วจะไม่เกินราคาซื ้อขายทรัพย์สิน TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 4 ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 4 ทังนี
้ ้ TICC ต้ องรับผิดต่อความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรี ยกร้ อง
ภาษี (ยกเว้ นภาษี มลู ค่าเพิ่ม) อากรแสตมป์ ภาระผูกพัน และต้ นทุน
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง ที่เกิดขึ ้นหรื อเป็ นผลจากการเข้ าทา การใช้ สทิ ธิ
การบัง คับ สิ ท ธิ ต ามสัญ ญาซื อ้ ขายทรั พ ย์ สิ น ของ TICC ที่ ล งทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4

TICC ตกลงที่จะ
•

จัดให้ มีการประกันภัยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุน
เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 4 ภายใต้ ก รมธรรม์ ป ระกัน ภัย ของกลุ่ม ทรู ต าม
ข้ อกาหนดที่กาหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 จนกว่ากองทุนจะทาประกันภัยที่เกี่ยวข้ อง

•

จัดหากรมธรรม์ ประกันภัยที่เกี่ ยวข้ องสาหรั บทรั พย์ สินที่ขายของ
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ในนามของกองทุน โดยกองทุนจะ
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รั บผิดชอบในเบีย้ ประกันภัยสาหรั บกรมธรรม์ ประกันภัยดังกล่าว
และ
•

ไม่เปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดในกรมธรรม์ ประกันภัยที่เกี่ยวข้ องของ
กลุม่ ทรู เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
โดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อักษรจากกองทุนก่อน
โดยกองทุนจะไม่ให้ ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอนั ควรไม่ได้

•

TICC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ ต่อกองทุน บริ ษัทจัดการ และตัวแทน
ของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ เรี ยกร้ อง ภาษี
อากรแสตมป์ ความรั บ ผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ น้ จริ ง ทัง้ หมด และต้ น ทุน และ
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่น
ตามสมควรที่เกิดขึ ้น เนื่อ งจากการทาผิดข้ อตกลง สัญญา หรื อคา
รับประกัน หรื อการผิดคารับรองใดของ TICC ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขาย
ทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 เว้ นแต่เป็ นความผิด
หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงหรื อจงใจกระทาผิดโดยกองทุน
บริ ษัทจัดการ หรื อตัวแทนของกองทุนหรื อบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ โดยไม่
จากัดสิทธิ อื่นใดของกองทุนที่มีตามสัญ ญาซือ้ ขายทรั พย์ สิ น ของ
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 หรื อตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับใด ๆ

•

กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ ต่อ TICC และตัวแทนของ TICC ใน
ความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ เรี ยกร้ อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับ
ผิ ด ที่ เ กิ ด ขึน้ จริ ง ทัง้ หมด และต้ น ทุน และค่าใช้ จ่า ยที่ เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ง
รวมถึ ง ค่ า ทนายความและเงิ น ทดรองอื่ น ตามสมควรที่ เ กิ ด ขึ น้
เนื่องจากการทาผิดข้ อตกลง สัญญา หรื อคารับประกัน หรื อการผิด
คารับรองใดของกองทุนภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายทรัพย์สนิ ของ TICC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 4 เว้ นแต่เป็ นความผิดหรื อประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ ายแรงหรื อจงใจกระทาผิดโดย TICC หรื อตัวแทนของ TICC
ทัง้ นี ้ โดยไม่ จ ากัด สิ ท ธิ อื่ น ใดของ TICC ที่ มี ต ามสัญ ญาซื อ้ ขาย
ทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 หรื อตามกฎหมายที่ใช้
บังคับใด ๆ

การโอนสิทธิ ...........................

•

TICC และ กองทุน ไม่อ าจโอนสิท ธิ ก่ อ หลัก ประกัน หรื อ โอนโดย
ประการอื่นใดซึ่งผลประโยชน์ทงั ้ หมดหรื อบางส่วนของสัญญาซื ้อ
ขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 โดยมิได้ รับความ
ยินยอมล่วงหน้ าจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์ อักษร ทัง้ นี ้
เว้ นแต่มีข้อกาหนดในสัญญาซื อ้ ขายทรั พย์ สินของ TICC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ให้ กระทาได้

กฎหมายที่ใช้ บังคับ ................

•

สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ให้ ใช้
บังคับตามกฎหมายไทย

การชดเชยความเสียหาย ........
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เขตอานาจศาล .......................

•

ให้ ศาลไทยมีเขตอานาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาตัดสินคดี
ความ หรื อการดาเนินกระบวนการพิจารณา และการยุติข้อพิพาทที่
เกิ ดขึน้ จากหรื อเกี่ ยวข้ องกับ สัญญาซื ้อขายทรั พย์สินของ TICC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4

สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ฉบับลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุ ปข้ อกาหนด
และเงื่อนไขหลักนี ้ แต่จะไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
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4

สัญญาแก้ ไขและแทนที่สัญญาเช่ า ดาเนินการ บารุ งรักษา และบริหารจัดการหลัก ครัง้ ที่ 2 ระหว่ าง
TUC และ กองทุ น "สั ญ ญาแก้ ไ ขและแทนที่ สั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น การและบริ ห ารจั ดการหลั กเสา
โทรคมนาคม ครัง้ ที่ 2")
คู่สัญญา ..................................

•

TUC ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการ และ

•

กองทุน ในฐานะผู้ให้ เช่า

วั น มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ของข้ อ สั ญ ญาที่
แก้ ไขและแทนที่ .....................

•

ข้ อ สัญ ญาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ เสาโทรคมนาคมที่ TUC จะขายให้ แ ก่
กองทุน ภายใต้ การลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 (“เสาโทรคมนาคมของ
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 4”) ภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนที่
สัญ ญาเช่ า ด าเนิ น การ บ ารุ ง รั ก ษา และบริ ห ารจัด การหลัก เสา
โทรคมนาคม ครั ง้ ที่ 2 จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เมื่ อ การซื อ้ ขายเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 เสร็ จสมบูรณ์ ("วัน
มีผลใช้ บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4")

ทรัพย์ สินที่เช่ า ........................

•

ทรัพย์สินที่ TUC เช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการภายใต้ สญ
ั ญา
แก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม ครัง้ ที่ 2 ได้ แก่
(ก)

พื ้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม และ

(ข)

ทรั พ ย์ สิ น สิ่ ง อ านวยความสะดวกประเภท Passive ที่
เกี่ยวข้ องกับเสาโทรคมนาคมบางเสา

(รวมเรี ยกว่า "ทรัพย์ สินที่เช่ า")
•

ทรัพย์สินที่เช่า ประกอบไปด้ วยทรัพย์สินดังต่อไปนี ้เป็ นอย่างน้ อย
("ทรัพย์ สินขัน้ ต่าที่เช่ า")
(ก)

ทรั พย์ สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ซึ่งเป็ นส่วน
หนึง่ ของทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ น
(i) พื น้ ที่ ( slots) จ านวน 6,619 พื น้ ที่ ( slots) บนเสา
โทรคมนาคม 3,000 เสา เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2558
(ii) พื น้ ที่ (slots) จ านวน 13,993 พื น้ ที่ (slots) บนเสา
โทรคมนาคม 6,000 เสา เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2559 และ
(iii) พื น้ ที่ (slots) จ านวน 15,249 พื น้ ที่ (slots) บนเสา
โทรคมนาคม 6,000 เสา เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2560
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(ข)

ทรั พ ย์ สิน จากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ ลงทุน เพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 2
พื ้นที่ (slots) จานวน 700 พื ้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม
350 เสา เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(ค)

ทรั พ ย์ สิน จากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ ลงทุน เพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 3
พื ้นที่ (slots) จานวน 5,178 พื ้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม
2,589 เสา เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(ง)

ทรั พ ย์ สิน จากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ ลงทุน เพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4
หากการโอนขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4 โดย TUC ให้ แก่กองทุน เสร็ จสมบูรณ์ พื ้นที่ (slots)
จ านวน 1,576 พื น้ ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 788 เสา
เริ่ มตังแต่
้ วนั มีผลใช้ บงั คับของการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4

อัตราค่ าเช่ า .............................

•

อัตราค่าเช่าสาหรั บทรัพย์สินที่เช่า จะถูกแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้ (“อัตราค่ าเช่ าเพิ่มเติม”)
(ก)

ประเภทที่ 1: เสาโทรคมนาคมที่ ตัง้ บนพื น้ ดิน : 15,020.90
บาท ต่อเดือน ต่อพื ้นที่ (slot)

(ข)

ประเภทที่ 2: เสาโทรคมนาคมที่ตงั ้ บนดาดฟ้า: 13,719.69
บาท ต่อเดือน ต่อพื ้นที่ (slot) และ

(ค)

ประเภทที่ 3: โครงข่าย IBC/DAS: 23,299.55 บาท ต่อเดือน
ต่อพื ้นที่ (slot)

โดยมีเงื่อนไขว่า TUC จะมีสิทธิ ได้ รับอัตราค่าเช่าจากการเป็ นผู้เช่า
และบริ หารจัดการดังเดิ
้ มตามที่ระบุไว้ ด้านล่างนี ้ สาหรับทรัพย์สินที่
เช่าจากกองทุนทังหมด
้
ตราบเท่าที่ ไม่น้อยไปกว่าร้ อยละ 50 ของ
เงิ น สดสุท ธิ ข องกองทุน ที่ ก องทุน ได้ ม าจากทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมที่รับโอนหรื อได้ สิทธิ การเช่าระยะยาวหรื อรั บ
โอนสิทธิในรายได้ และรายได้ ของกองทุน ได้ รับมาจากกลุม่ ทรู
(ก)

ประเภทที่ 1: เสาโทรคมนาคมที่ตัง้ บนพื น้ ดิ น : 11,265.68
บาท ต่อเดือน ต่อพื ้นที่ (slot)

(ข)

ประเภทที่ 2: เสาโทรคมนาคมที่ตงั ้ บนดาดฟ้า: 10,289.77
บาท ต่อเดือน ต่อพื ้นที่ (slot) และ
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(ค)

การชาระค่ าเช่ า .......................

ประเภทที่ 3: โครงข่าย IBC/DAS: 17,474.66 บาท ต่อเดือน
ต่อพื ้นที่ (slot)

•

หาก TUC หรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการดัง้ เดิมรายใดต้ องการเช่ า
ดาเนินการและบริ หารจัดการพื ้นที่ (slots) เพิ่มเติมไม่วา่ ในเวลาใดๆ
TUC หรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการดังเดิ
้ มนันจะได้
้
รับอัตราค่าเช่าจาก
การเป็ นผู้เช่าและบริ หารจัดการดังเดิ
้ มสาหรับอัตราค่าเช่าดังกล่าว
เว้ นแต่เป็ นกรณีเช่าช่วงที่ระบุในข้ อ (3) ของสิทธิการเช่าช่วงภายใต้
หัวข้ อ "การโอนสิทธิเรี ยกร้ อง" ด้ านล่าง

•

การปรับอัตราเพิ่มขึ ้นรายปี (annual escalation) ในอัตราคงที่ที่ร้อย
ละ 2.7 ต่อปี ให้ ใช้ กับอัตราค่าเช่า ดังที่ระบุไว้ ด้านบนนี ต้ งแต่
ั ้ เดือน
มกราคม พ.ศ. 2563

•

สาหรับทรัพย์สนิ จากทรัพย์สนิ เสาโทรคมนาคมของทรู
(ก)

TUC จะชาระค่าเช่าสาหรับการเช่า ดาเนินการ และบริ หาร
ทรัพย์สินที่เช่าเป็ นการล่วงหน้ า โดยจะชาระภายในวันที่ 7
ของทุกเดือนหรื อวันทาการถัดไป เริ่ มตังแต่
้ เดือน มกราคม
พ.ศ. 2557 โปรดพิจารณาจานวนค่าเช่าสุทธิ ล่วงหน้ ารายปี
ในตารางแนบท้ า ยสรุ ป ข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขหลัก ของ
สัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หาร
จัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง้ ที่ 2

(ข)

TUC จะช าระค่า เช่ า ให้ แ ก่ ก องทุน ล่ว งหน้ า เป็ น รายเดื อ น
สาหรับการเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สินขันต
้ ่า
ที่เช่า (Minimum Leased Properties) สาหรับทรัพย์สินจาก
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ซึ่งจะเป็ นระยะเวลาหนึง่ ปี
ล่วงหน้ าสาหรับการเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการพื ้นที่
(slot) บนเสาโทรคมนาคมกลุ่มแรกจานวน 3,000 เสาที่ส่ง
มอบในปี พ.ศ. 2557 และเป็ น ระยะเวลาสองปี ล่ว งหน้ า
สาหรับการเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการพื ้นที่ (slot) บน
เสาโทรคมนาคมกลุม่ ที่สองจานวน 3,000 เสาที่สง่ มอบในปี
พ.ศ. 2558

(ค)

ภายหลังจากครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเริ่ มต้ น (initial term)
การชาระค่าเช่าที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินที่เช่าจากทรั พย์ สิน
เสาโทรคมนาคมของทรู จะเป็ นการชาระล่วงหน้ าเป็ นราย
เดื อ นในวัน ที่ 7 (หรื อ วัน ท าการถัด ไป) ของทุก เดื อ นตาม
จานวนที่แท้ จริ งของพื ้นที่ (slots) ที่เช่า (โดยไม่ต้องชาระหนึง่
หรื อสองปี ลว่ งหน้ า)
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•

ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
และ ทรัพย์สนิ จากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่
4
(ก)

ระยะเวลาของการเช่ าดาเนิ นการ
และบริหารจัดการ ..................

•

•

TUC จะชาระค่าเช่า สาหรับการเช่า ดาเนินการ และบริ หาร
จัดการทรั พย์ สินที่เช่าล่วงหน้ าเป็ นรายเดือ น โดยจะชาระ
ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือนหรื อวันทาการถัดไป

ระยะเวลาของการเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สินที่เช่า
มีดงั ต่อไปนี ้
(ก)

ทรัพย์สนิ จากทรัพย์สนิ เสาโทรคมนาคมของทรู ทรัพย์สนิ จาก
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ ลงทุน เพิ่ ม เติม ครั ง้ ที่ 2 และ
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่
3: จนถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2576

(ข)

ทรั พ ย์ สิน จากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ ลงทุน เพิ่มเติม
ครั ง้ ที่ 4(ในกรณี ที่มีการซื ้อภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายทรั พย์สิน
ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ที่เกี่ยวข้ องเสร็ จสมบูรณ์):
จนถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2576

สาหรับทรัพย์สินที่ได้ มาจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู อย่าง
น้ อยสองปี ก่อนสิ ้นสุดระยะเวลาของการเช่า ดาเนินการและบริ หาร
จัดการในขณะนัน้ (ซึง่ คือ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576) TUC และ/
หรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการดัง้ เดิมอื่น ๆ จะแจ้ งกองทุนในกรณีที่
TUC และ/หรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการดังเดิ
้ มอื่น ๆ ต้ องการจองสิทธิ
การต่ออายุระยะเวลาเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการสาหรับการ
เช่าอย่างน้ อย หนึ่งพืน้ ที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมแต่ละเสาจาก
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ภายหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาของ
การเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการในวั นที่ 15 กันยายน พ.ศ.
2576 และ TUC และ/หรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการดังเดิ
้ มอื่น ๆ จะ
ชาระค่าธรรมเนียมการจองดังกล่าวให้ แก่กองทุนเป็ นรายเดือน โดย
กองทุนจะต้ องกันพื ้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมหนึ่งพื ้นที่ (slot)
ดังกล่าวไว้ สาหรับการต่ออายุการเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการ
โดย TUC และ/หรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการดังเดิ
้ มอื่น ๆ โดยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการจองดังกล่าวจะมีจานวนดังต่อไปนี ้
(ก)
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สาหรับปี พ.ศ.2575 ในจานวนที่เท่ากับค่าเช่าสาหรับการเช่า
ด าเนิ น การและบริ หารจั ด การหนึ่ ง พื น้ ที่ ( slot) บนเสา
โทรคมนาคมจานวน 3,000 เสาในอัตราค่าเช่าสาหรับปี พ.ศ.
2575 (โดยคานวณจากค่าเช่าจากการเป็ นผู้เช่าและบริ หาร
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จัดการดังเดิ
้ ม (หากมีสิทธิได้ รับ) และการปรับอัตราเพิ่มขึ ้น
รายปี (annual escalation) ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี ) และ
(ข)

สาหรั บปี พ.ศ. 2576 ในจานวนที่เท่ากับค่าเช่าสาหรับการ
เช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการหนึ่งพืน้ ที่ (slot) บนเสา
โทรคมนาคมจานวน 6,000 เสาในอัตราค่าเช่าสาหรับปี พ.ศ.
2576 (โดยคานวณจากค่าเช่าจากการเป็ นผู้เช่าและบริ หาร
จัดการดังเดิ
้ ม (หากมีสิทธิได้ รับ) และการปรับอัตราเพิ่มขึ ้น
รายปี (annual escalation) ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี )

•

สาหรั บทรั พย์ สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 2 เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 และเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 4 อย่างน้ อยสองปี
ก่อนสิ ้นสุดระยะเวลาของการเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการใน
ขณะนัน้ TUC และ/หรื อ ผู้เช่าและบริ หารจัดการดังเดิ
้ มอื่น ๆ จะแจ้ ง
กองทุนหาก TUC และ/หรื อ ผู้เช่าและบริ หารจัดการดัง้ เดิมอื่น ๆ
ต้ องการจองสิทธิการต่ออายุระยะเวลาของการเช่า ดาเนินการและ
บริ หารจัดการ สาหรั บการเช่าอย่างน้ อย หนึ่งพืน้ ที่ (slot) บนเสา
โทรคมนาคมแต่ ล ะเสาจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ ล งทุน
เพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 2 หรื อเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 3 หรื อเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ใน
อัตราตลาดที่ตกลงร่ วมกันภายใต้ ส่วนลดค่าเช่าจากการเป็ นผู้เช่า
ดังเดิ
้ ม (หากมีสทิ ธิได้ รับ)

•

กองทุ น จะเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ า เช่ า ที่ ดิ น ส าหรั บ การเช่ า ที่ ดิ น ที่
ทรัพย์สนิ ที่เช่าตังอยู
้ ่ โดย
(ก)
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ในระหว่างระยะเวลาการเช่า TUC จะเป็ นผู้ชาระค่าเช่าที่ดิน
และภาษี ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องสาหรับการเช่าที่ดินที่ทรัพย์สนิ
ที่เช่าตังอยู
้ ่ซึ่ง (๑) สาหรับทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู
ความตกลงดัง กล่า วได้ ส ะท้ อ นอยู่ใ นจ านวนค่ า เช่ า สุท ธิ
ล่วงหน้ ารายปี ในตารางแนบท้ ายสรุ ปข้ อกาหนดและเงื่อนไข
หลักของสัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และ
บริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง้ ที่ 2 และ (๒) สาหรับ
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 เสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 3 และเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ความตกลง
ดังกล่าวได้ สะท้ อนอยู่ในจานวนค่าเช่ารายเดือนสุทธิ โดยมี
เงื่อนไขในแต่ละกรณีว่า หากกฎหมายภาษี ทรัพย์สินใหม่มี
ผลใช้ บงั คับ คู่สญ
ั ญาจะร่ วมกันหารื อโดยสุจริ ตซึง่ หน้ าที่และ
การจัดสรรภาระภาษี เกี่ ยวกับภาษี ทรั พย์ สินหรื อภาษี อื่นที่
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คล้ ายคลึงกันภายใต้ กฎหมายใหม่ดงั กล่าวอันเกี่ยวเนื่องกับ
ทรัพย์สนิ ที่เช่า และ
(ข)

ผู้เช่ าและบริหารจัดการ
เพิ่มเติม...................................

สาหรับช่วงการต่ออายุการเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการ
(หลัง จากวัน ที่ 15 กัน ยายน พ.ศ. 2576) กองทุน จะเป็ นผู้
ชาระค่าเช่าที่ดินและภาษี ทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้ องสาหรับการเช่า
ที่ดินที่ทรัพย์สนิ ที่เช่าตังอยู
้ ่

•

ภายใต้ ข้อกาหนดของสัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ
และบริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง้ ที่ 2 กองทุนมีสิทธิ ให้
เช่าแก่บคุ คลใด ๆ และให้ บคุ คลใด ๆ ดาเนินการและบริ หารจัดการ
ทรัพย์สนิ ใด ๆ นอกเหนือไปจากทรัพย์สนิ ที่เช่า หรื อ พื ้นที่ (slot) และ
ทรั พย์ สินสิ่งอานวยความสะดวกที่จัด สรรให้ TUC และผู้เช่าและ
บริ หารจัดการดังเดิ
้ มอื่น ๆ ไปแล้ ว ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามสิทธิ ของ TUC
ตามที่ระบุด้านล่างนี ้

•

หากกองทุน ประสงค์ จ ะให้ เ ช่ า แก่ ผ้ ูเ ช่ า และบริ ห ารจัด การที่ เ ป็ น
บุคคลภายนอก และให้ ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการที่เป็ นบุคคลภายนอก
ดาเนินการและบริ หารจัดการ หรื อ ดาเนินการเจรจาตกลงเรื่ องการ
ให้ เช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการพื ้นที่ (slot) ที่ยงั ว่างอยู่ กองทุน
ต้ องยื่นคาเสนอในการเช่ า ดาเนินการและบริ หารจัดการดังกล่าว
ให้ แก่ TUC ก่ อ น และ TUC มี สิ ท ธิ ต อบรั บ ค าเสนอในการเช่ า
ด าเนิ น การและบริ ห ารจั ด การเช่ น ว่ า โดยเงื่ อ นไขในการเช่ า
ดาเนินการและบริ หารจัดการที่ให้ แก่ TUC นันต้
้ องไม่เป็ นเงื่อนไขที่
ด้ อยกว่าที่เสนอให้ แก่บคุ คลภายนอก (รวมทัง้ หากผู้เช่ าและบริ หาร
จัดการที่เป็ นบุคคลภายนอกมีสิทธิได้ รับส่วนลดใด ๆ TUC จะได้ รับ
ส่วนลดดังกล่าวด้ วยเช่นกัน)

•

หากเมื่อใดก็ตามกองทุนได้ เข้ าทาสัญญากับผู้เช่าและบริ หารจัดการ
ที่ เ ป็ นบุ ค คลภายนอก เพื่ อ เช่ า ด าเนิ น การและบริ ห ารจั ด การ
ทรัพย์สนิ ประเภทเดียวกันกับทรัพย์สนิ ที่เช่าภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและ
แทนที่ สั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น การ และบริ หารจั ด การหลั ก เสา
โทรคมนาคม ครัง้ ที่ 2 และมีเงื่อนไขที่เป็ นคุณมากกว่าที่ให้ แก่ TUC
TUC มี สิ ท ธิ ใ ห้ ก องทุน ด าเนิ น การแก้ ไขสัญ ญาแก้ ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง้
ที่ 2 เพื่อให้ TUC ได้ รับเงื่อนไขที่เป็ นคุณดังกล่าวนัน้

•

ในกรณี ที่ อัต ราค่ า เช่ า ที่ ใ ห้ เ ช่ า แก่ ผ้ ูเ ช่ า และบริ ห ารจัด การที่ เ ป็ น
บุคคลภายนอกต่ากว่าอัตราค่าเช่าเพิ่มเติม กองทุนจะต้ องชาระเงิน
ให้ แก่ TUC เป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างระหว่าง (ก) ค่าเช่าตามอัตรา
ค่าเช่าเพิ่มเติม กับ (ข) ค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าจริ งที่กองทุนได้ รับ
จากผู้เช่าและบริ หารจัดการที่เป็ นบุคคลภายนอก สาหรั บจานวน
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พื น้ ที่ ( slot) ที่ ยั ง ว่ า ง อ ยู่ ที่ ผู้ เ ช่ า แ ล ะ บ ริ หา ร จั ด ก า ร ที่ เ ป็ น
บุคคลภายนอกเช่าจากกองทุน ภายใน 15 วันหลังจากวันสุดท้ าย
ของแต่ละเดือนที่กองทุนได้ รับค่าเช่าจากผู้ เช่าและบริ หารจัดการที่
เป็ นบุคคลภายนอกสาหรับเดือนดังกล่าว อย่างไรก็ดี เว้ นแต่ได้ รับ
ความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก TUC กองทุนตกลง
ที่จะไม่ให้ เช่าพื ้นที่ (slot) ที่ยงั ว่างอยูใ่ นอัตราค่าเช่าที่ให้ สว่ นลดเกิน
กว่า ร้ อยละ 12.5 ของอัตราค่าเช่าเพิ่มเติมในขณะนัน้ (โดยคานึงถึง
การปรับอัตราเพิ่มขึ ้นในอัตราคงที่ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี )
การบารุ งรักษา การดาเนินการและ
บริหารจัดการ .........................

•

กองทุนไม่มีหน้ าที่ใด ๆ ในการดาเนินการบริ หารจัดการโครงข่าย
หรื อบริ หารจัดการทรัพย์สิน ทังนี
้ ้ TUC มีหน้ าที่ความรับผิดชอบ (ไม่
ว่าจะดาเนินการด้ วยตนเอง หรื อ ผ่านบุคคลอื่นใดที่ TUC แต่งตัง)้
ในการบารุ งรักษา การดาเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สินที่เช่า
และเสาโทรคมนาคมที่เกี่ ยวข้ อง ตลอดจนพืน้ ที่ซึ่งทรั พย์ สินที่เช่า
ตังอยู
้ ่ให้ เป็ นไปตามระดับมาตรฐานการบริ การที่ระบุไว้ ในสัญญา
แก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม ครัง้ ที่ 2 และตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กาหนด

สิทธิในการติดตัง้ อุปกรณ์ .......

•

TUC มี สิ ท ธิ ใ นการติ ด ตัง้ คงไว้ และประกอบการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
อุปกรณ์ ดังต่อไปนี ้
(ก)

อุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active

(ข)

ทรัพย์สินสิ่งอานวยความสะดวกประเภท Passive ไม่ว่ามีไว้
ใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรื อ เพื่อประโยชน์ของผู้เช่า
ช่วง และ

(ค)

อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จาเป็ นหรื อต้ องมีเพื่อการบารุ งรักษาภายใต้
สัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หาร
จัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง้ ที่ 2

ที่ตงอยู
ั ้ ่บนทรัพย์สินที่เช่า หรื อบนพื ้นที่ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าตังอยู
้ ่ และ
อยู่ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาแก้ ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง้
ที่ 2
การใช้ ทรัพย์ สนิ ที่เช่ าและ
พืน้ ที่ ........................................

•

TUC ตกลงว่าจะใช้ ดาเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ที่เช่าและ
พืน้ ที่ตามข้ อกาหนดและเงื่ อนไขที่ระบุใ นสัญญาแก้ ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง้
ที่ 2 เงื่ อนไขดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การตกลงว่าจะไม่
ด าเนิ น การหรื อ อนุญ าตให้ มี ก ารด าเนิ น การใด ๆ ซึ่ง จะเป็ น การ
รบกวนหรื อ สร้ างความร าคาญต่ อ กองทุน หรื อ ผู้เ ช่ า และบริ ห าร
จัดการเพิ่มเติม จะรักษาพื ้นที่ที่ทรัพย์สินที่เช่าตังอยู
้ ่ให้ สะอาดหรื อ
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อยู่ในสภาพเหมาะสมสาหรับการทางาน จะใช้ มาตรการป้องกันที่
เหมาะสมทัง้ ปวงเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้ างความเสียหายแก่พืน้ ที่ที่
ทรัพย์สินที่เช่า อาคารหรื อสิ่งปลูกสร้ างตังอยู
้ ่ จะดาเนินการให้ แน่ใจ
ว่าอุปกรณ์ และทรัพย์สินสิ่งอานวยความสะดวกที่ติดตัง้ และ/หรื อ
คงไว้ ในทรั พย์สินที่เช่าหรื อพื ้นที่ที่ทรัพย์สินที่เช่าตังอยู
้ ่เป็ นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง จะไม่ใช้ ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อวัตถุประสงค์ อื่นใด
นอกเหนื อ ไปจากกิ จ การโทรคมนาคม และ/หรื อ กิ จ การ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทัศ น์ (หากได้ รั บ การอนุ ญ าตตาม
กฎหมายให้ ดาเนินการได้ ) จะแจ้ งให้ กองทุนทราบในทันทีที่ ทาได้
หลังจากรู้ ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ น ้าท่วม กรณีฉุกเฉิน หรื ออุบตั ิเหตุ
ใด ๆ ที่กระทบต่อพื ้นที่ที่ทรัพย์สนิ ที่เช่าตังอยู
้ ่
การย้ ายเสาโทรคมนาคม
ในกรณีท่ ไี ม่ มีการต่ ออายุ
การเช่ าที่ดนิ ที่ทรัพย์ สนิ ที่เช่ าตัง้ อยู่
................................................

ประกันภัย ...............................

•

TUC จะเป็ นผู้รับผิดชอบการย้ ายเสาโทรคมนาคมซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ทรัพย์สนิ เสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่
3 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 จากที่ดิน
ที่ทรั พย์ สินที่เช่าตัง้ อยู่ไปยังที่ดินใหม่หากไม่สามารถต่ออายุหรื อ
ขยายระยะเวลาการเช่ า ของที่ ดิ น ที่ ท รั พ ย์ สิน ที่ เ ช่ า ตัง้ อยู่ได้ ด้ ว ย
ค่าใช้ จ่ายของ TUC เอง

•

กองทุนจะชาระค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนเป็ นจานวน 6,778,200
บาทให้ แก่ TUC ("ค่ าตอบแทนส าหรั บ การย้ ายทรั พ ย์ สิ น ")
สาหรับหน้ าที่ของ TUC อันเกี่ยวเนื่องกับการย้ ายเสาโทรคมนาคม
ของทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั ง้ ที่ 3 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 4
การปรับอัตราเพิ่มขึ ้นรายปี (annual escalation) ในอัตราคงที่ที่ร้อย
ละ 2.7 ต่อปี จะใช้ กับค่าตอบแทนประเภทนีต้ งแต่
ั ้ เดือนมกราคม
พ.ศ. 2563 เป็ นต้ นไป

•

ผู้ ให้ เช่ า มี ห น้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ให้ มี แ ละคงไว้ ซึ่ ง
ประกันภัยสาหรับทรัพย์สินที่เช่า (รวมถึง ประกันภัยประเภทความ
รับผิดต่อบุคคลภายนอก และความคุ้มครองทางประกันภัยอื่นใด) ที่
เพียงพอและเป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิในอุตสาหกรรมสาหรับทรัพย์สิน
ที่เช่า รวมทังมี
้ หน้ าที่ต้องชาระเบี ้ยประกันภัย

•

TUC มีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการจัดให้ มีและคงไว้ ซึ่งประกันภัย
ส าหรั บ อุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคมที่ TUC ติ ด ตั ง้ หรื อ น าไปไว้ บน
ทรั พ ย์ สิน ที่ เ ช่ า ใด ๆ (รวมถึ ง ประกัน ภัย ประเภทความรั บ ผิ ด ต่ อ
บุคคลภายนอก และความคุ้มครองทางประกันภัยอื่นใด) ที่เพียงพอ
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และเป็ นไปตามหลั ก ปฏิ บั ติ ใ นอุ ต สาหกรรมส าหรั บ อุ ป กรณ์
โทรคมนาคมประเภทเดียวกัน
ความรับผิดชดใช้ ....................

•

กองทุน และ TUC ต่างตกลงที่จะรับผิดชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนและ
ค่าเสียหายทังปวงให้
้
แก่อีกฝ่ าย อันเป็ นผลมาจากการผิดคารับรอง
คารับประกัน และข้ อปฏิบตั ิของตนภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง้
ที่ 2 โดยมีข้อยกเว้ นต่าง ๆ ตามหลักปฏิบตั ิในอุตสาหกรรม

การโอนสิทธิเรียกร้ อง .............

•

กองทุน และ TUC ต่างสามารถโอนสิทธิ และ/หรื อ หน้ าที่ของตน
ภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หาร
จัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง้ ที่ 2 นี ้ ให้ แก่บุคคลภายนอก เมื่อ
ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายก่อน

•

TUC สามารถให้ เช่าช่วงพื ้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตนเช่า
ดาเนินการและบริ หารจัดการภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญา
เช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั ง้ ที่ 2
โดยไม่จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมเป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษรจาก
กองทุนก่อน ดังต่อไปนี ้
(ก)

ทรัพย์สนิ ขันต
้ ่าที่เช่าให้ แก่ บุคคลใด ๆ

(ข)

พื ้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม (นอกเหนือจากทรัพย์สิน
ขันต
้ ่าที่ TUC เช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการ) ให้ แก่ (ก) ผู้
เช่าและบริ หารจัดการดังเดิ
้ มอื่นใด (ข) ทรู หรื อ บริ ษัทย่อยใน
ปั จจุบันและในอนาคตของทรู และ/หรื อ นิติบุคคลที่ไม่ใ ช่
กลุม่ ทรู ผู้ได้ รับสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ใช้
ค ลื่ น ค ว า ม ถี่ ใ น ย่ า น ค ว า ม ถี่ 1800 MHz (ค ) ก ส ท .
โทรคมนาคม (ง) ทีโอที และ (จ) ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่มี
การแลกเปลี่ ย นการใช้ ประโยชน์ บ นพื น้ ที่ ( slots) ของ
ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ นัน้

(ค)

พื ้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม (นอกเหนือจากทรัพย์สิน
ขันต
้ ่าที่ TUC เช่าและดาเนินการบริ หารจัดการ) ให้ แก่ บุคคล
ใด ๆ นอกเหนือจากบุคคลตามที่ระบุใน (2) โดยอัตราค่าเช่า
ที่ TUC จะต้ องชาระให้ แก่กองทุนสาหรับพื ้นที่ (slots) บนเสา
โทรคมนาคมดัง กล่าวนัน้ จะเป็ น อัตราค่าเช่าที่ คิ ดส่วนลด
ตามที่ผ้ เู ช่าช่วงจาก TUC รายนัน้ ๆ ควรจะได้ รับจากกองทุน
หากผู้เช่าช่วงรายดังกล่าวเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการ
ทรั พย์ สินดังกล่าวจากกองทุนโดยตรงโดยไม่มีส่วนลดจาก
การเป็ นผู้เช่าและบริ หารจัดการดังเดิ
้ ม โดยกองทุนอาจตกลง
ให้ ส่วนลดเพิ่มเติมแก่ TUC ในการที่ TUC ให้ เช่าช่วงพื ้นที่
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(slots) บนเสาโทรคมนาคม แก่บคุ คลอื่นตามที่ระบุในข้ อ (3)
นี ้
•

กองทุนจะไม่ขาย โอนหรื อจาหน่ ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เช่าแก่ผ้ ใู ด
โดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าจาก TUC
ก่อน (ทังนี
้ ้ การพิจารณาให้ ความยินยอมดังกล่าว จะเป็ นไปอย่าง
สมเหตุสมผลและไม่ชกั ช้ า) และกองทุนจะต้ องจัดการให้ ผ้ ทู ี่ซื ้อหรื อ
รับโอนทรัพย์สินที่เช่าตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (โดยเป็ นเงื่อนไข
ก่อนการขาย โอน หรื อ จาหน่ายจ่ายโอนดังกล่าว) ที่จะปฏิบตั ิตาม
ข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขของสัญ ญาแก้ ไขและแทนที่ สัญ ญาเช่ า
ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง้ ที่ 2 และรับ
ไปซึง่ สิทธิ ความรับผิดและหน้ าที่ตา่ ง ๆ ภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว

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

•

ในกรณี จาเป็ น หรื อ สมควร (ไม่ว่าเป็ นผลมาจากการร้ องขอของ
TUC และ/หรื อ ผู้เ ช่ า และบริ ห ารจัดการที่ เป็ น บุคคลภายนอก) ที่
จะต้ องมีการเสริ มความสามารถหรื อปรับปรุ งเสาโทรคมนาคมใด ๆ
ที่กองทุนได้ รับจาก TUC หรื อ ทรู และ/หรื อ บริ ษัทย่อยของทรู และ
อยูภ่ ายใต้ การเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไข
และแทนที่ สัญ ญาเช่ า ด าเนิ น การ และบริ ห ารจัด การหลัก เสา
โทรคมนาคม ครั ง้ ที่ 2 TUC จะด าเนิ น การเพื่ อ ให้ มี ก ารเสริ ม
ความสามารถหรื อปรับปรุ งดังกล่าวในทุกกรณี ด้ วยค่าใช้ จ่ายของ
กองทุน และบวกด้ ว ยส่ว นเพิ่ ม ที่ ส มเหตุส มผล หากกองทุน ขาด
เงินทุนในการเสริ มความสามารถหรื อปรับปรุงเสาโทรคมนาคม TUC
จะสารองจ่ายเงินไปก่อน โดยกองทุนจะชาระค่าใช้ จ่ายและส่วนเพิ่ม
คืนให้ แก่ TUC ภายใน 30 วันนับจากวันที่ TUC ออกใบเรี ยกเก็บเงิน
หากกองทุนไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ กองทุนตกลง
จะชาระดอกเบี ้ยที่คิดบนจานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระแต่ยงั ไม่ได้ รับ
ชาระ ในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ถึงกาหนดชาระจนกว่าได้
มีการชาระเงินดังกล่าวทัง้ หมดจนครบถ้ วนเต็มจานวนแล้ วให้ แก่
TUC ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ ก องทุน ไม่ ส ามารถชดใช้ เงิ น คื น ให้ แ ก่ TUC
ภายในเวลาที่กาหนด TUC มีสิทธิหกั กลบลบหนี ้ค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
และส่ว นเพิ่ ม และดอกเบี ย้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กับ ค่ า เช่ า รายเดื อ นที่ ถึ ง
กาหนดชาระซึง่ TUC ต้ องชาระให้ แก่กองทุนได้

การสิน้ สุดของสัญญา .............

•

คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีสิทธิ บอกเลิกการเช่า ดาเนินการและบริ หาร
จัดการได้ ในหลายๆ กรณี เช่น กรณีที่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายไม่สามารถ
ปฏิ บัติ ต ามหน้ า ที่ ส าคัญ ของตนภายใต้ สัญ ญาแก้ ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการเสาโทรคมนาคม ครัง้ ที่ 2
ซึ่ง รวมถึง (ในกรณี ข อง TUC) การไม่สามารถชาระค่าเช่าในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง การล้ ม ละลาย หรื อ กรณี ที่ ก ารปฏิ บัติ ตามหน้ าที่
สาคัญภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และ
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บริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั ง้ ที่ 2 ของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึง่ จะมีผลเป็ นการกระทาที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
•

TUC มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ
และบริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง้ ที่ 2 หากไม่มีบริ ษัทใน
กลุม่ ทรู ต้องการ หรื อมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเช่าทรัพย์สินที่เช่าเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจ อันเป็ นผลมาจากการสิ ้นสุดหรื อสิ ้น
อายุ ข องใบอนุ ญ าตคลื่ น ความถี่ เ พื่ อ ใช้ ในการประกอบธุ ร กิ จ
โทรคมนาคมอันเกี่ยวเนื่องกับเสาโทรคมนาคม เป็ นต้ น

ภาษี........................................

•

TUC จะเป็ นผู้รับผิดชอบโดยตลอดซึ่ง (ก) ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)
ภาษี ขายและ/หรื อภาษี บริ การ (ข) นับแต่วนั มีผลใช้ บงั คับของการ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ภาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับภาษี ที่
ระบุไว้ ใน (ก) (ถ้ ามี) ซึ่งเกิ ดขึน้ หลังจากวันมีผลใช้ บังคับของการ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 เป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้ ภาษี และค่าใช้ จ่ายซึ่ง TUC
เป็ นผู้รับผิดชอบตาม (ก) และ (ข) จะต้ องเป็ นภาษี และค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวกับจานวนเงินที่ TUC ต้ องชาระภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง้
ที่ 2

กฎหมายที่ใช้ บังคับ ................

•

สัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการ
หลักเสาโทรคมนาคม ครั ง้ ที่ 2 อยู่ภายใต้ การบังคับตามกฎหมาย
ไทย

เขตอานาจศาล .......................

•

ศาลไทยมี เ ขตอ านาจแต่เ พี ย งผู้เ ดี ย วในการพิ จ ารณา ตัด สิน คดี
ความ หรื อดาเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ และระงับข้ อพิพาทที่อาจ
เกิ ดขึน้ จากหรื อเกี่ ยวเนื่องกับสัญญาแก้ ไขและแทนที่ สญ
ั ญาเช่ า
ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง้ ที่ 2

ค่ าเช่ าล่ วงหน้ ารายปี สาหรับทรัพย์ สินจากทรั พย์ สินเสาโทรคมนาคมของทรู ซ่ งึ เป็ นส่ วนหนึ่งของทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมเบือ้ งต้ นภายใต้ สัญญาแก้ ไขและแทนที่สัญญาเช่ า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั ง้ ที่ 2
ปี
ค่าเช่าล่วงหน้ ารายปี สาหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่ มแรก
จานวน 3,000 เสา (ล้ านบาท)
ค่าเช่าที่ดินรายปี สาหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่มแรกจานวน
3,000 เสา (ล้ านบาท)

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

2569

2570

1,0061

8051

9063

9303

9643

9903

1,0163

1,0443

1,0723

1,1013

1,1313

1,1613

1,1933

1,2253

(306)

(319)

(332)

(338)

(354)

(362)

(369)

(378)

(386)

(395)

(403)

(412)

(421)

(430)
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ปี
ค่ าเช่ าล่ วงหน้ าสุทธิ รายปี
สาหรับเสาโทรคมนาคมกลุ่ม
แรกจ านวน 3,000 เสา (ล้ าน
บาท)
ค่าเช่าล่วงหน้ ารายปี สาหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่มที่ สอง
จานวน 3,000 เสา (ล้ านบาท)
ค่าเช่าที่ดินรายปี สาหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่ ม ที่ สอง
จานวน 3,000 เสา (ล้ านบาท)
ค่ าเช่ าล่ วงหน้ าสุทธิ รายปี
สาหรับเสาโทรคมนาคมกลุ่ม
ที่สองจานวน 3,000 เสา (ล้ าน
บาท)

ปี
ค่าเช่าล่วงหน้ ารายปี สาหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่ มแรก
จานวน 3,000 เสา (ล้ านบาท)
ค่าเช่าที่ดินรายปี สาหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่มแรกจานวน
3,000 เสา (ล้ านบาท)
ค่ าเช่ าล่ วงหน้ าสุทธิ รายปี
สาหรับเสาโทรคมนาคมกลุ่ม
แรกจ านวน 3,000 เสา (ล้ าน
บาท)
ค่าเช่าล่วงหน้ ารายปี สาหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่มที่ สอง
จานวน 3,000 เสา (ล้ านบาท)
ค่าเช่าที่ดินรายปี สาหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่ ม ที่ สอง
จานวน 3,000 เสา (ล้ านบาท)
ค่ าเช่ าล่ วงหน้ าสุทธิ รายปี
สาหรับเสาโทรคมนาคมกลุ่ม
ที่สองจานวน 3,000 เสา (ล้ าน
บาท)

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

2569

2570

7001

4861

5743

5923

6103

6283

6473

6663

6863

7063

7273

7493

7713

7943

9342

9974

1,0244

1,0524

1,0724

1,1004

1,1304

1,1614

1,1924

1,2244

1,2584

1,2924

1,3264

1,3624

(366)

(381)

(388)

(396)

(397)

(405)

(414)

(423)

(432)

(442)

(452)

(462)

(472)

(482)

5682

6164

6364

6564

6754

6954

7164

7384

7604

7824

8064

8304

8544

8804

2571

2572

2573

2574

2575

2576

1,2583

1,2923

1,3273

1,3623

1,3993

-

(440)

(450)

(460)

(470)

(480)

-

8183

8423

8673

8933

9193

-

1,3994

1,4374

1,4764

1,5154

-

-

(493)

(504)

(515)

(526)

9064

9334

9614

9894

-

-

หมายเหตุ
1.

คานวณจากพื ้นที่ (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพื ้นดินจานวน 3,820 พื ้นที่ และพื ้นที่ (Antenna
Slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตงบนดาดฟ้
ั้
าจานวน 2,799 พื ้นที่

2.

คานวณจากพื ้นที่ (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพื ้นดินจานวน 5,568 พื ้นที่ และพื ้นที่ (Antenna
Slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตงบนดาดฟ้
ั้
าจานวน 1,806 พื ้นที่
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3.

คานวณจากพื ้นที่ (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพื ้นดินจานวน 4,579 พื ้นที่ และพื ้นที่ (Antenna
Slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตงบนดาดฟ้
ั้
าจานวน 2,809 พื ้นที่

4.

คานวณจากพื ้นที่ (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพื ้นดินจานวน 6,045 พื ้นที่ และพื ้นที่ (Antenna
Slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตงบนดาดฟ้
ั้
าจานวน 1,816 พื ้นที่

สัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง้ ที่ 2 ฉบับลงนาม
อาจแตกต่างไปจากสรุปข้ อกาหนดและเงื่อนไขหลักนี ้ แต่จะไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
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5

สัญญาแก้ ไขและแทนที่สัญญาเช่ า ดาเนินการและบริหารจัดการหลัก ครัง้ ที่ 2 ระหว่ าง TUC TICC
และกองทุน (“สัญญาแก้ ไขและแทนที่สัญญาเช่ า ดาเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC ครัง้ ที่ 2”)
คู่สัญญา ..................................

•

TICC และ TUC ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการ และ

•

กองทุน ในฐานะผู้ให้ เช่า

วั น มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ของข้ อ สั ญ ญาที่
แก้ ไขและแทนที่ .....................

•

ข้ อ สัญ ญาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ FOC ที่ RMV TUC และ TICC จะขาย
ให้ แก่กองทุน ภายใต้ การลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 4 (“FOC ที่ลงทุ น
เพิ่ มเติ ม ครั ้ ง ที่ 4”) ของสัญ ญาแก้ ไขและแทนที่ สัญ ญาเช่ า
ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลัก FOC ครัง้ ที่ 2 มีผลบังคับใช้ เมื่อ
การซือ้ ขาย FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 4 เสร็ จสิ ้น ("วั น มี ผลใช้
บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4")

ทรัพย์ สินที่เช่ า ........................

•

ทรั พย์ สินที่ TICC และ TUC เช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการอยู่
ภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หาร
จัดการหลัก FOC ครัง้ ที่ 2 ประกอบด้ วย
(ก)

ทรั พ ย์ สิ น จากส่ ว นหนึ่ ง ของทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมเบื ้องต้ น
TICC

(ข)

(i)

ระบบ FOC หลักในเขตต่างจังหวัดความยาว 5,112
กิโลเมตร โดยที่ในแต่ละปี TICC เช่า ดาเนินการและ
บริ หารจัดการระบบ FOC หลัก ไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ในตารางแนบท้ ายสรุ ปข้ อกาหนดและเงื่อนไขหลัก
ของสัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ
และบริ หารจัดการหลัก FOC ครัง้ ที่ 2

(ii)

อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้ องกับระบบ FOC
หลัก

(iii)

ระบบบรอดแบนด์ ใ นเขตพื น้ ที่ ต่ า งจัง หวัด ซึ่ ง เป็ น
อุปกรณ์ โทรคมนาคมประเภท Passive (สาหรับการ
ใช้ แต่เพียงผู้เดียวของ TICC เว้ นแต่ TICC ตกลงเป็ น
อย่างอื่นหลังปี พ.ศ. 2561) และ

(iv)

ระบบบรอดแบนด์ ใ นเขตพื น้ ที่ ต่ า งจัง หวัด ซึ่ ง เป็ น
อุปกรณ์ โทรคมนาคมประเภท Active (สาหรับการใช้
แต่เพียงผู้เดียวของ TICC)

ทรัพย์สนิ จากส่วนหนึง่ ของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
TUC
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(ค)

(i)

ร้ อยละ 80 ของ FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 ซึ่ ง เป็ น FOC ส าหรั บ ใช้ ในธุ ร กิ จ ให้ บริ การ
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ใ นเขตพื น้ ที่ ต่ า งจั ง หวั ด ซึ่ ง มี
ระยะทางประมาณ 1,113 กิโลเมตร (หรื อ ประมาณ
62,594 คอร์ กิโลเมตร)

(ii)

ร้ อยละ 80 ของ FOC หลักของ ทรูมฟู ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 2 ซึง่ คือ FOC หลักสาหรับใช้ ในธุรกิจให้ บริ การ
โ ท ร ศั พ ท์ เ ค ลื่ อ น ที่ แ ล ะ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ใ น เ ข ต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ซึ่ ง มี ร ะยะทาง
ประมาณ 542 กิ โ ลเมตร (หรื อ ประมาณ 117,147
คอร์ กิโลเมตร)

ทรัพย์สนิ จากส่วนหนึง่ ของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
TICC
(i)

ร้ อยละ 80 ของ FOC ที่รองรับระบบ FTTx ที่ทรูมฟู จะ
ขายให้ แก่กองทุนภายใต้ การลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
ซึ่งคือ FOC ที่รองรับระบบ FTTx สาหรับใช้ ในธุรกิจ
ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตใน
เขตต่ า งจั ง หวั ด ซึ่ ง มี ร ะยะทางประมาณ 5,933
กิ โลเมตร (หรื อ ประมาณ 220,428 คอร์ กิ โลเมตร)
(“FOC รองรั บ ระบบ FTTx ของทรู มู ฟ ที่ ลงทุ น
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3”)

TUC
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(i)

ร้ อยละ 80 ของ FOC ที่ TUC จะขาย ให้ แก่กองทุน
ภายใต้ การลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ซึง่ คือ FOC สาหรับ
ใช้ ใ นธุ ร กิ จ ให้ บ ริ การโทรศัพ ท์ เคลื่อ นที่ ใ นเขตพืน้ ที่
ต่างจังหวัด ซึ่งมีระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร
(หรื อประมาณ 252,006 คอร์ กิโลเมตร) (“FOC ของ
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3”)

(ii)

ร้ อยละ 80 ของ FOC หลัก ที่ ท รู มู ฟ จะขายให้ แก่
กองทุนภายใต้ การลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ซึง่ คือ FOC
หลักที่รองรับระบบ FTTx สาหรับใช้ ในธุรกิจให้ บริ การ
โ ท ร ศั พ ท์ เ ค ลื่ อ น ที่ แ ล ะ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ใ น เ ข ต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ซึ่ ง มี ร ะยะทาง
ประมาณ 546 กิ โ ลเมตร (หรื อ ประมาณ 117,871
คอร์ กิโลเมตร) (“FOC หลั ก ของ ทรู มู ฟ ที่ ล งทุ น
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3”)

เอกสารแนบ 7
(ง)

ทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 หากการโอนขาย FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ที่เกี่ยวข้ อง
เสร็ จสมบูรณ์
TUC
(i)

ร้ อยละ 80 ของ FOC ที่ TUC จะขายให้ แ ก่ก องทุน
ภายใต้ การลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ซึง่ คือ FOC สาหรับ
ใช้ ใ นธุ ร กิ จ ให้ บ ริ การโทรศัพ ท์ เคลื่อ นที่ ใ นเขตพืน้ ที่
ต่างจังหวัด ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร
(หรื อประมาณ 107,694 คอร์ กิโลเมตร) (“FOC ของ
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4”)

TICC
(i)

ร้ อยละ 80 ของความจุ FOC ที่รองรับระบบ FTTx ที่
RMVจะขายให้ แก่กองทุนภายใต้ การลงทุนเพิ่มเติม
ครั ้ง ที่ 4 ซึ่ ง คื อ (ก) FOC ซึ่ ง ปั จจุ บั น ใช้ รองรั บ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล ซึง่ มีระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร
(หรื อประมาณ 40,823 คอร์ กิโลเมตร) และ (ข) FOC
ที่ ร องรั บ ระบบ FTTx ส าหรั บ ใช้ ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก าร
อิ น เทอร์ เ น็ ต และบรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในเขต
ต่างจังหวัด ซึ่งมีระยะทางประมาณ 617 กิ โลเมตร
(หรื อประมาณ 37,505 คอร์ กิ โ ลเมตร) (“FOC
รองรั บระบบ FTTx ของ RMV ที่ลงทุ นเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4”)

(ii)

ร้ อยละ 80 ของความจุ FOC ที่รองรับระบบ FTTx ที่
TICC จะขายให้ แก่กองทุนภายใต้ การลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4 ซึ่งคือ FOC ซึ่งปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยี
ระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอด
แบนด์ อิ น เทอร์ เน็ ต ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล ซึ่งมีระยะทางประมาณ 2,797 กิโลเมตร
(หรื อประมาณ 109,704 คอร์ กิ โ ลเมตร) (“FOC
รองรั บระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4”)

(ทรั พย์ สินตามที่ระบุใน (ก) (ข) (ค) และ (ง) ข้ างต้ น รวมเรี ยกว่า
“ทรัพย์ สินที่เช่ า”)
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•

อัตราค่ าเช่ า .............................

ทรั พ ย์ สิ น FOC ที่ โ อนมายัง กองทุน ที่ เ ป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของทรั พ ย์ สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ น FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้
ที่2 FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่
4 ซึ่ง กองทุนสามารถให้ TUC TICC หรื อ ผู้เ ช่ า และบริ ห ารจัดการ
ดัง้ เดิ ม อื่ น ๆ เช่ า ได้ ภายใต้ สัญ ญาแก้ ไขและแทนที่ สัญ ญาเช่ า
ด าเนิ น การ และบริ ห ารจัด การหลัก FOC ครั ง้ ที่ 2 รวมเรี ย กว่ า
“ทรัพย์ สินของกองทุน”

อัตราค่าเช่า สาหรับทรัพย์สนิ ที่เช่า คือ
•

ทรั พย์ สิน ของกองทุ น จากส่ วนหนึ่ งของทรั พย์ สินโครงสร้ าง
พืน้ ฐานโทรคมนาคมเบือ้ งต้ น
(ก)

ระบบ FOC หลัก: 350 บาท ต่อเดือน ต่อคอร์ กิโลเมตรโดย
อัต ราค่ า เช่ า สุท ธิ ที่ ก องทุน จะได้ รั บ ต่ อ ปี ส าหรั บ FOC จะ
คานวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้ วยส่วนลด ที่อตั รา 186
ล้ านบาทต่อปี

(ข)

อุปกรณ์ ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้ องกับระบบ FOC หลัก:
38 ล้ า นบาทต่อ ปี : ค่า เช่ าสาหรั บปี พ.ศ. 2562 ถึ ง ปี พ.ศ.
2564 35.34 ล้ า นบาทต่ อ ปี (ซึ่ ง ค านวณโดยหัก ส่ ว นลด
จานวนร้ อยละ 7 แล้ ว)

(ค)

ระบบบรอดแบนด์ ใ นเขตพื น้ ที่ ต่า งจัง หวัด ซึ่ง เป็ น อุป กรณ์
โทรคมนาคมประเภท Passive:
(i)

สาหรับปี พ.ศ. 2560: 832.13 ล้ านบาทต่อปี

(ii)

ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2561 เป็ น ต้ น ไป: ค่า เช่ า รายปี ของปี
ก่ อ นหน้ า บวกด้ วยการปรั บ อั ต ราเพิ่ ม ขึ น้ รายปี
(annual escalation) (อ้ างอิงกับดัชนีราคาผู้บริ โภค
หรื อ CPI)

(ทังนี
้ ้ อยู่ภายใต้ การปรับเปลี่ยนอัตราในอนาคตซึ่งจะมีการ
ตกลงกัน ในกรณีที่ TICC ตกลงสละสิทธิในการใช้ แต่เพียงผู้
เดียวของตน หลังจากปี พ.ศ. 2561)
(ง)
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ระบบบรอดแบนด์ ใ นเขตพื น้ ที่ ต่า งจัง หวัด ซึ่ง เป็ น อุป กรณ์
โทรคมนาคมประเภท Active:
(i)

สาหรับปี พ.ศ. 2560: 333.48 ล้ านบาท ต่อปี

(ii)

ส าหรั บ ปี พ.ศ. 2561: 333.48 ล้ า นบาทต่ อ ปี บวก
ด้ วยการปรับอัตราเพิ่มขึ ้นรายปี (annual escalation)
(อ้ างอิงกับดัชนีราคาผู้บริ โภค หรื อ CPI)

เอกสารแนบ 7

•

•

(iii)

สาหรับปี พ.ศ. 2562 (ตังแต่
้ วนั มีผลใช้ บงั คับของการ
ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 3): ค่ า เช่ า รายปี ข องปี พ.ศ.
2561 (หักออกร้ อยละ 7 เนื่องจากการหมดอายุการ
เช่ า ของอุป กรณ์ Wifi และ DSLAM) บวกด้ ว ยการ
ปรับอัตราเพิ่มขึ ้นรายปี (annual escalation) (อ้ างอิง
กับดัชนีราคาผู้บริ โภค หรื อ CPI) และ

(iv)

สาหรับปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564: ค่าเช่ารายปี ของ
ปี ก่ อ นหน้ า บวกด้ ว ยการปรั บ อัต ราเพิ่ ม ขึ น้ รายปี
(annual escalation) (อ้ างอิงกับดัชนีราคาผู้บริ โภค
หรื อ CPI)

ทรั พย์ สินของกองทุนจากส่ วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 2
(ก)

FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2: 350 บาทต่อเดือน
ต่อคอร์ กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้ รับต่อปี
ส าหรั บ FOC จะค านวณจากอัต ราที่ ร ะบุด้ า นบนหัก ด้ ว ย
ส่วนลด ที่อตั รา 12 ล้ านบาทต่อปี

(ข)

FOC หลักของ ทรู มฟู ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2: 350 บาทต่อ
เดือนต่อคอร์ กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้ รับ
ต่อปี สาหรับ FOC จะคานวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้ วย
ส่วนลด ที่อตั รา 6 ล้ านบาทต่อปี

ทรั พย์ สินของกองทุนจากส่ วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 3
(ก)

FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมฟู ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3:
350 บาทต่อเดือนต่อคอร์ กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิ ที่
กองทุนจะได้ รับต่อปี สาหรับ FOC จะคานวณจากอัตราที่ระบุ
ด้ านบนหักด้ วยส่วนลด ที่อตั รา 65 ล้ านบาทต่อปี

(ข)

FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3: 350 บาทต่อเดือน
ต่อคอร์ กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้ รับต่อปี
ส าหรั บ FOC จะค านวณจากอัต ราที่ ร ะบุด้ า นบนหัก ด้ ว ย
ส่วนลด ที่อตั รา 88 ล้ านบาทต่อปี

(ค)

FOC หลักของ ทรู มฟู ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3: 350 บาทต่อ
เดือนต่อคอร์ กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้ รับ
ต่อปี สาหรับ FOC จะคานวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้ วย
ส่วนลด ที่อตั รา 6 ล้ านบาทต่อปี
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•

•

ทรั พย์ สินของกองทุนจากส่ วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4
(ก)

FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4: 350 บาทต่อเดือน
ต่อคอร์ กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้ รับต่อปี
ส าหรั บ FOC จะค านวณจากอัต ราที่ ร ะบุด้ า นบนหัก ด้ ว ย
ส่วนลด ที่อตั รา ประมาณ 20 ล้ านบาทต่อปี

(ข)

FOC รองรับระบบ FTTx ของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4:
350 บาทต่อเดือนต่อคอร์ กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิ ที่
กองทุนจะได้ รับต่อปี สาหรับ FOC จะคานวณจากอัตราที่ระบุ
ด้ านบนหักด้ วยส่วนลด ที่อตั รา ประมาณ 10 ล้ านบาทต่อปี

(ค)

FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4:
350 บาทต่อเดือนต่อคอร์ กิโลเมตร โดยอัตราค่า เช่าสุทธิ ที่
กองทุนจะได้ รับต่อปี สาหรับ FOC จะคานวณจากอัตราที่ระบุ
ด้ านบนหักด้ วยส่วนลด ที่อตั รา ประมาณ 31 ล้ านบาทต่อปี

การปรับเปลีย่ นของอัตราค่าเช่า อยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขด้ านล่างนี ้
(ก)

(ข)
ระยะเวลาของการเช่ า ดาเนิ นการ
และบริหารจัดการ ..................

•

การปรั บ อัต ราค่ า เช่ า เพิ่ ม ขึ น้ รายปี (annual escalation)
สาหรับอัตราค่าเช่าระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด
(สาหรับอุปกรณ์ โทรคมนาคมประเภท Active และอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Passive) ซึ่ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ น
(i)

ในอัตราร้ อยละ 5 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2558 และ

(ii)

ในอัตราเท่ากับดัชนีราคาผู้บริ โภค (Consumer Price
Index หรื อ CPI) ที่ ป ระกาศโดยกระทรวงพาณิ ช ย์
ประเทศไทยสาหรั บปี ก่อนหน้ า โดยเริ่ มคิดคานวณ
จากเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ทัง้ นี ้ อัตราดังกล่าว
ต้ องไม่เกินร้ อยละ 3.5 และในกรณีที่อตั ราดัชนีราคา
ผู้บริ โภค (Consumer Price Index หรื อ CPI) ติดลบ
จะไม่มีการปรับอัตราค่าเช่า

ไม่มีการปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มสาหรับการเช่า ดาเนินการและ
บริ หารจัดการ FOC และอุปกรณ์ระบบสือ่ สัญญาณ

ระยะเวลาของการเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการมีกาหนดอายุ
เป็ นดังนี ้
(ก)
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ทรั พย์ สิน ของกองทุน จากส่วนหนึ่งของทรั พย์สินโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ น
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(ข)

•

(i)

สาหรั บระบบ FOC หลัก และระบบบรอดแบนด์ ใน
เขตพื น้ ที่ ต่ า งจัง หวัด ซึ่ง เป็ น อุป กรณ์ โ ทรคมนาคม
ประเภท Passive จนถึ ง วัน ที่ 15 กั น ยายน พ.ศ.
2576 (“ระยะเวลาการเช่ าระยะแรก” (Initial
Term)) และ

(ii)

ส าหรั บ อุป กรณ์ ร ะบบสื่ อ สัญ ญาณที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
ระบบ FOC หลัก และ ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่
ต่ า งจัง หวัด ซึ่ ง เป็ น อุป กรณ์ โ ทรคมนาคมประเภท
Active (ย ก เ ว้ นอุ ป ก รณ์ Wifi แ ละ DSLAM ซึ่ ง
ระยะเวลาการเช่าสิ ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2561) จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ทรัพย์สนิ ของกองทุนจากส่วนหนึง่ ของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 2 นับแต่วนั ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 FOC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 นับแต่วนั ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และ
FOC ที่ ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 4 - หากการโอนขาย FOC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 4 เสร็ จสมบูรณ์ นับตัง้ แต่วันมีผลใช้
บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 4 จนถึง 15 กันยายน
พ.ศ. 2576

การต่ออายุระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการเป็ นดังนี ้
(ก) สาหรั บ การเช่า ด าเนิ นการและบริ ห ารจัดการระบบ FOC
หลัก และระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัดซึ่ง เป็ น
อุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive ซึ่งเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุนจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน อย่าง
น้ อยสองปี ก่อนสิ ้นสุดระยะเวลาของการเช่า ดาเนินการและ
บริ หารจัดการในขณะนัน้ (ระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและ
บริ ห ารจัด การช่ วงแรก หรื อ ระยะเวลาที่ ถูก ขยาย แล้ ว แต่
กรณี) TICC และ/หรื อ ผู้เช่าและบริ หารจัดการดังเดิ
้ มอื่น ๆ
จะแจ้ งกองทุนหาก TICC และ/หรื อ ผู้เช่าและบริ หารจัดการ
ดัง้ เดิ ม อื่ น ๆ ต้ องกาต่ อ อายุ ร ะยะเวลา และ/หรื อ ขยาย
ระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้ อง สาหรับช่วงเวลาที่ค่สู ญ
ั ญาตกลงร่ วมกัน และใน
อัต ราตลาดที่ จ ะตกลงร่ ว มกัน และอยู่ ภ ายใต้ ก ารตกลง
ร่ วมกันในเรื่ องส่วนลด แต่ทงนี
ั ้ ้ ส่วนลดดังกล่าวต้ องไม่น้อย
กว่าที่ TICC และ/หรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการดังเดิ
้ มอื่น ๆ
เคยได้ รับ
(ข)
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สาหรับการเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการอุปกรณ์ระบบ
สื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้ องกับระบบ FOC หลักและระบบบรอด
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แบนด์ ใ นเขตพื น้ ที่ ต่ า งจั ง หวัด ซึ่ ง ประกอบด้ วยอุ ป กรณ์
โทรคมนาคมประเภท Active ซึ่งเป็ นทรั พย์ สิน ของกองทุน
จากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม
เบื ้องต้ น อย่างน้ อยหนึ่งปี ก่อนสิ ้นสุดระยะเวลาของการเช่า
ดาเนินการและบริ หารจัดการในขณะนัน้ TICC และ/หรื อ ผู้
เช่าและบริ หารจัดการดังเดิ
้ มอื่น ๆ จะแจ้ งกองทุนหาก TICC
และ/หรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการดัง้ เดิมอื่น ๆ ต้ องการต่อ
อายุระยะเวลา และ/หรื อขยายระยะเวลาการเช่า ดาเนินการ
และบริ หารจัดการทรั พย์ สินที่เกี่ ยวข้ อง สาหรั บช่วงเวลาที่
คู่สญ
ั ญาตกลงร่ วมกัน และในอัตราตลาดที่จะตกลงร่ วมกัน
และอยู่ภ ายใต้ ก ารตกลงร่ ว มกัน ในเรื่ อ งส่ว นลด แต่ ทัง้ นี ้
ส่วนลดดังกล่าวต้ องไม่น้อยกว่าที่ TICC และ/หรื อผู้เช่าและ
บริ หารจัดการดังเดิ
้ มอื่น ๆ เคยได้ รับ
(ค)

สาหรับทรัพย์สนิ จากส่วนหนึง่ ของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 ทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่
3 และทรัพย์สินจากส่วนหนึง่ ของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 4
(i)

TICC และ/หรื อ TUC และ/หรื อ ผู้ เช่ า และบริ ห าร
จัดการดังเดิ
้ มอืน่ ๆ จะต่ออายุการเช่า ดาเนินการและ
บริ หารจัดการ (ซึ่งจะสิ ้นสุดลงในวันที่ 15 กันยายน
พ.ศ. 2576 (“ระยะเวลาการเช่ าระยะแรก” (Initial
Term)) สาหรั บ การเช่ า ไม่น้ อ ยกว่า ร้ อยละ 80 ของ
คอร์ กิ โ ลเมตรทัง้ หมดของทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่า ว เป็ น
ระยะเวลา (ก) 10 ปี นับจากวันครบอายุสญ
ั ญาเช่า
ระยะแรก (Initial Term) หรื อ (ข) ระยะเวลาที่เหลืออยู่
ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ TICC
หรื อบริ ษัทในกลุ่มทรู ที่ให้ บริ การบรอดแบนด์ถืออยู่
แล้ ว แต่ เ วลาใดจะสัน้ กว่ า หากหลัง จากครบอายุ
สัญญาเช่าระยะแรก (Initial Term) TICC หรื อ บริ ษัท
ใ นก ลุ่ ม ทรู ได้ รั บใบอนุ ญ าตประ กอ บกิ จการ
โทรคมนาคมเพื่อให้ บริ การบรอดแบนด์จาก กสทช
และเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึง่ ดังต่อไปนี ้ครบถ้ วน
-

VII - 45

ร า ย ไ ด้ ร ว ม ทั ้ง ปี ข อ ง ก ลุ่ ม ท รู จ า ก ก า ร
ให้ บริ การบรอดแบนด์ ที่ ร ะบุ ใ นรายงาน
ป ร ะ จ า ปี พ . ศ . 2575 ข อ ง ท รู เ กิ น ก ว่ า
16,546,000,000 บาท หรื อ

เอกสารแนบ 7
-

ส่ว นแบ่ ง ตลาดโดยรวมของกลุ่ม ทรู ใ นการ
ให้ บริ ก ารบรอดแบนด์ ตามข้ อมู ล ล่ า สุด ที่
ประกาศโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ มากกว่า
ร้ อยละ 33

ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขอย่างเดียวกัน ยกเว้ น
อัตราค่าเช่ารายเดือนที่ใช้ บงั คับ (ซึ่งต้ องไม่น้อยกว่า
350 บาท ต่อคอร์ กิโลเมตร) ตามที่คสู่ ญ
ั ญาได้ ตกลง
ร่วมกัน เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาตกลงไว้ เป็ นอย่างอื่น
ผู้เช่ าและบริหารจัดการเพิ่มเติม

•

กองทุนมีสิทธิ ให้ เช่าแก่บุคคลใด ๆ และให้ บุคคลใด ๆ ดาเนินการ
และบริ หารจัดการระบบ FOC หลัก และ อุปกรณ์ระบบสือ่ สัญญาณ
ที่ไม่ได้ ถูกเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการโดย TICC และ/หรื อ
TUC ภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และ
บริ หารจัดการหลัก FOC ครัง้ ที่ 2 ให้ แก่บคุ คลใด ๆ ทังนี
้ ้ อยู่ภายใต้
สิทธิของ TICC และ TUC ตามที่ระบุด้านล่างนี ้
(ก)

หากกองทุนประสงค์ จะให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่าและบริ หารจัดการที่
เป็ น บุค คลภายนอกและให้ ผ้ ูเ ช่ า และบริ ห ารจัด การที่ เ ป็ น
บุ ค คลภายนอกด าเนิ น การและบริ หารจั ด การ หรื อ
ด าเนิ น การเจรจาตกลงเรื่ อ งการเช่า การด าเนิ นการ และ
บริ หารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ อยู่ ภ ายใต้ การเช่ า
ด าเนิ น การและบริ ห ารจั ด การโดย TICC และ/หรื อ TUC
ภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และ
บริ หารจัดการหลัก FOC ครัง้ ที่ 2 กองทุนต้ องยื่นคาเสนอใน
การเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการดังกล่าวให้ แก่ TICC
และTUC ก่อน และ TICC และ/หรื อ TUC มีสิทธิ ตอบรับคา
เสนอในการเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการ โดยเงื่อนไขใน
การเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการที่ให้ แก่ TICC และ/
หรื อTUC นันต้
้ องไม่เป็ นเงื่อนไขที่ด้อยกว่าที่เสนอให้ แก่ผ้ เู ช่า
และบริ หารจัดการที่เป็ นบุคคลภายนอก (รวมทัง้ หากผู้เช่า
และบริ หารจัดการที่เป็ นบุคคลภายนอกมีสิทธิได้ รับส่วนลด
ใด ๆ TICC และ/หรื อ TUC จะได้ รั บ ส่ว นลดดัง กล่า วด้ วย
เช่นกัน)

(ข)

หากเมื่อใดก็ตามกองทุนได้ เข้ าทาสัญญากับผู้เช่าและบริ หาร
จัดการที่เป็ นบุคคลภายนอก เพื่อเช่า ดาเนินการและบริ หาร
จัดการทรัพย์สินประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินที่เช่าภายใต้
สัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หาร
จัดการหลัก FOC ครัง้ ที่ 2 และมีเงื่อนไขที่เป็ นคุณมากกว่าที่
ให้ แ ก่ TICC และ TUC นัน้ TICC และ/หรื อ TUC มี สิท ธิ ใ ห้

VII - 46

เอกสารแนบ 7
กองทุนดาเนินการแก้ ไขสัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า
ด าเนิ น การ และบริ ห ารจัด การหลัก FOC ครั ง้ ที่ 2 เพื่ อ ให้
TICC และ TUC ได้ รับเงื่อนไขที่เป็ นคุณดังกล่าวนัน้
(ค)

เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
TICC และ TUC กองทุน ตกลงที่จะไม่ให้ เช่า ทรั พ ย์ สินที่ยัง
ไม่ได้ อยู่ภายใต้ การเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการโดย
TICC และ/หรื อ TUC ซึง่ คือ FOC แก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการ
ที่เป็ นบุคคลภายนอก ในอัตราค่าเช่า ที่ต่ากว่าอัตราค่าเช่า
เพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง เท่ า กับ 500 บาท ต่ อ คอร์ กิ โ ลเมตร ต่ อ เดื อ น
(“อัตราค่ าเช่ าเพิ่มเติม”) ในกรณีที่อตั ราค่าเช่าที่ให้ เช่าแก่ผ้ ู
เช่าและบริ หารจัดการที่เป็ นบุคคลภายนอกต่ากว่าอัตราค่า
เช่าเพิ่มเติม TICC และ/หรื อTUC แล้ วแต่กรณี มีสิทธิ ได้ รับ
ส่วนลดสาหรับค่าเช่าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้ ตก
ลงร่วมกัน

การบารุ งรักษา การดาเนินการและ
บริหารจัดการ .........................

•

กองทุ น ไม่ มี ห น้ าที่ ใ ด ๆ ในการด าเนิ น การและบริ ห ารจั ด การ
โครงข่ายหรื อบริ หารจัดการทรัพย์สิน ทังนี
้ ้ TICC และ/หรื อ TUC มี
หน้ าที่ความรับผิดชอบ (ไม่ว่าจะดาเนินการด้ วยตนเอง หรื อ ผ่าน
บุคคลอื่นใดที่ TICC และ/หรื อ TUC แต่งตัง)้ ในการบารุงรักษา การ
ดาเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สินที่เช่า และ FOC ที่ยงั ว่างอยู่
ให้ เป็ นไปตามระดับมาตรฐานการบริ การที่ระบุไว้ ในสัญญาแก้ ไข
และแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลัก FOC ครัง้
ที่ 2 และตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กาหนด

การใช้ ทรัพย์ สินที่เช่ าและพืน้ ที่

•

TICC และ TUC ตกลงว่ า จะใช้ ด าเนิ น การและบริ ห ารจั ด การ
ทรัพย์สินที่เช่าตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาแก้ ไขและ
แทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลัก FOC ครัง้ ที่ 2
เงื่อนไขดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง จะใช้ มาตรการป้องกันที่
เหมาะสมทังปวงเพื
้
่อหลีกเลีย่ งการสร้ างความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ ที่
เช่า จะไม่ใช้ ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจาก
กิ จ การโทรคมนาคม และ/หรื อ กิ จ การวิ ท ยุก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ
โทรทัศ น์ (หากได้ รั บการอนุญาตตามกฎหมายให้ ดาเนินการได้ )
จะแจ้ งให้ กองทุนทราบในทันทีที่ทาได้ หลังจากรู้ วา่ เกิดเหตุเพลิงไหม้
น ้าท่วม กรณีฉกุ เฉิน หรื ออุบตั ิเหตุใด ๆ ที่กระทบต่อทรัพย์สนิ ที่เช่า

สิทธิแห่ งทาง ...........................

•

กองทุนไม่มีหน้ าที่ความรั บผิดชอบใด ๆ เกี่ ยวกับการจัดหามาซึ่ง
สิท ธิ แ ห่ง ทางสาหรั บ ทรั พ ย์ สิน ของกองทุน ทัง้ นี ้ TICC และ TUC
รั บ ทราบและยื น ยัน ว่า สิท ธิ แ ห่ง ทางที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ทรั พ ย์ สิ น ของ
กองทุนโดยนิติกรรมสัญญาที่ได้ ให้ สิทธิไว้ อยู่ในชื่อของ TICC หรื อ
TUC หรื อชื่อของผู้เช่าและบริ หารจัดการดังเดิ
้ มอื่นใด (หากมี) ตลอด
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ระยะเวลาของการเช่า ตามสัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่าช่วง
ด าเนิ น การและบริ ห ารจัดการหลัก FOC ครั ง้ ที่ 2 และเมื่ อ สิน้ สุด
สัญ ญาแก้ ไขและแทนที่ สัญ ญาเช่ า ช่ ว ง ด าเนิ น การและบริ ห าร
จัดการหลัก FOC ครัง้ ที่ 2 TICC และ TUC จะดาเนินการให้ มีสิทธิ
แห่งทางสาหรั บทรั พย์ สิน ของกองทุน ตราบใดที่ TICC TUC หรื อ
บริ ษัทในกลุม่ ทรู สามารถกระทาได้ ตามกฎหมายและไม่มีผ้ เู ช่าราย
อื่นโดยเป็ นไปตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและ
แทนที่สญ
ั ญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริ หารจัดการหลัก FOC ครัง้ ที่
2

ข้ อตกลงที่จะไม่ แข่ งขัน ..........

•

กองทุนตกลงที่จะเป็ นผู้รับผิดชอบในค่าสิทธิแห่งทางในจานวนและ
วิธีการตามที่กองทุนและ TICC และ TUC ได้ ตกลงกันซึ่งในอนาคต
ค่าสิทธิ แห่งทางดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยอ้ างอิงจากค่า
สิทธิ แห่งทางที่เรี ยกเก็บจาก TICC และ TUC สาหรับทรัพย์สินของ
กองทุนโดยเป็ นไปตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาแก้ ไขและ
แทนที่สญ
ั ญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริ หารจัดการหลัก FOC ครัง้ ที่
2

•

TUC และ TICC ตกลงที่ จะรั บ ผิด ชอบราคาและค่าใช้ จ่ายในการ
ย้ าย FOC ลงใต้ ดิน อันเกี่ยวเนื่องกับ FOC จากทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ น FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 FOC
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 (โดยที่
TUC จะต้ องได้ รับค่าตอบแทนสาหรับการย้ ายทรัพย์สินจากกองทุน
โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่าช่วง
ดาเนินการและบริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง้ ที่ 2) และ
สาหรับส่วนต่างระหว่างค่าสิทธิแห่งทางที่เรี ยกเก็บจากการวางสาย
พาดผ่านเสาไฟฟ้าและค่าสิทธิแห่งทางของท่อใต้ ดินสาหรับส่วนของ
FOC ซึง่ จะถูกย้ ายลงใต้ ดิน

•

เว้ นแต่ได้ รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุนก่อน TUC
และ TICC จะไม่ดาเนินการ (และจะจัดการให้ บริ ษัทในกลุ่มทรู ไม่
ดาเนินการ) สร้ าง FOC ใหม่ในเส้ นทางเดียวกันกับ FOC ซึ่งเป็ น
ส่วนหนึง่ ของทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ น, FOC
ที่ ล งทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 FOC ที่ ล งทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 3 FOC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 หรื อ FOC อื่น ๆ ซึง่ ถูกขายให้ แก่กองทุน และ/
หรื อถูกเช่าโดยบริ ษัทในกลุ่มทรู ณ วันมีผลใช้ บงั คับของการลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 เมื่อมีการได้ มาซึ่ง FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
เกิดขึ ้น โดยมีข้อยกเว้ นตามกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก)
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เอกสารแนบ 7
บริ ก ารของบริ ษั ท ในกลุ่ม ทรู ที่ เ กี่ ยวข้ อ งอย่างเต็ ม ที่ โดยมี
เงื่ อนไขว่าจะต้ องมีหลักฐานและคาอธิ บายที่เพียงพอและ
เป็ นเหตุเป็ นผลที่เกี่ยวกับความจุในเชิงเทคนิคที่ไม่เพียงพอ
ดังกล่าวให้ แก่กองทุนเพื่อเป็ นข้ อมูล หรื อ
(ข)

กองทุนปฏิเสธที่จะให้ เช่า FOC ที่มีอยู่แก่บริ ษัทใดในกลุม่ ทรู
หรื อ

(ค)

คู่สัญ ญาไม่ ส ามารถตกลงเงื่ อ นไขที่ ส มเหตุส มผลในเชิ ง
พาณิชย์สาหรับการเช่า FOC ที่มีอยูไ่ ด้

• ในแต่ละกรณีที่ระบุไว้ ข้างต้ น บริ ษัทใด ๆ ในกลุม่ ทรูอาจใช้ ดลุ ยพินิจ
เป็ นการส่วนตัวที่จะสร้ าง FOC ในเส้ นทางเดียวกันกับทรัพย์สนิ ของ
กองทุนเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการใช้ บริ การของบริ ษัทในกลุม่
ทรู ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อย่ า งไรก็ ต าม มี เ งื่ อ นไขด้ ว ยว่ า TUC หรื อ TICC
จะต้ อ งแจ้ งให้ ก องทุน ทราบถึ ง เจตนาที่ จ ะเช่ า FOC ที่ มี อ ยู่ก่ อ น
(พร้ อมทังรายละเอี
้
ยดของความจุและความต้ องการทางเทคนิคอื่น
ๆ ตามที่บริ ษัทในกลุ่มทรู ที่เกี่ ยวข้ องต้ องการ) โดยกองทุนจะตอบ
กลับ TUC หรื อ TICC ว่าจะให้ เช่า FOC ที่มีอยูแ่ ก่บริ ษัทในกลุม่ ทรูที่
เกี่ยวข้ องตามความต้ องการที่ได้ รับแจ้ งหรื อไม่ พร้ อมกับเงื่อนไขที่
สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์อนั เกี่ยวเนื่องกับการเช่าให้ แก่ TUC หรื อ
TICC ได้ รับทราบ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่ได้ รับการแจ้ งจาก
TUC หรื อ TICC ในกรณีที่ FOC ที่มีอยู่ของกองทุนสาหรับเส้ นทาง
ใด ๆ มีความจุไม่เพียงพอหรื อไม่ตอบสนองต่อความต้ องการทาง
เทคนิคในการใช้ บริ การของบริ ษัทในกลุม่ ทรูที่เกี่ยวข้ องได้ ไม่วา่ ในแง่
ใด แล้ วแต่กรณี TUC หรื อ TICC จะเช่าหรื อจะดาเนินการให้ บริ ษัท
ในกลุ่ม ทรู ที่ เกี่ ยวข้ องเช่า FOC ที่ มี อ ยู่ข องกองทุน จนครบร้ อยละ
100 ก่อน ภายใต้ เงื่อนไขที่วา่ FOC ที่มีอยู่ของกองทุนสามารถใช้ ใน
การดาเนินการของบริ ษัทในกลุ่มทรู นนั ้ ๆ ได้ อย่างเหมาะสม และ
TUC หรื อ TICC และ/หรื อ บริ ษั ท ในกลุ่ม ทรู ใ ด ๆ อาจเลือ กที่ จ ะ
ดาเนินการสร้ าง FOC ใหม่เพิ่มขึ ้นในเส้ นทางเดียวกันกับ FOC ที่มี
อยูข่ องกองทุน ภายใต้ เงื่อนไขที่ระบุไว้ ด้านล่างนี ้
• หาก (ก) กองทุนไม่ตอบกลับหนังสือของ TUC หรื อ TICC ภายใน
ระยะเวลา 30 วันที่ระบุไว้ ก่อนหน้ านี ้ หรื อ (ข) กองทุนแจ้ งแก่ TUC
หรื อ TICC ว่ากองทุนปฏิเสธที่จะให้ เช่า FOC ที่มีอยูข่ องกองทุน หรื อ
(ค) กองทุนเสนอเงื่อนไขการเช่า FOC ที่มีอยูข่ องกองทุนให้ แก่ TUC
หรื อ TICC พิ จ ารณาแล้ ว แต่ TUC หรื อ TICC และ กองทุ น ไม่
สามารถตกลงเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการ
เช่า FOC ที่มีอยูข่ องกองทุนดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับ
แต่ วัน ที่ ก องทุ น ได้ เสนอเงื่ อ นไขการเช่ า ให้ TUC หรื อ TICC ได้
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พิจารณา บริ ษัทในกลุม่ ทรูที่เกี่ยวข้ องจะมีสทิ ธิดาเนินการสร้ าง FOC
ใหม่เพิ่มขึ ้นในเส้ นทางเดียวกันกับ FOC ที่มีอยู่ของกองทุนได้ ทังนี
้ ้
TUC หรื อ TICC จะต้ องแจ้ งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ FOC ใหม่ที่บริ ษัท
ในกลุม่ ทรู ที่เกี่ยวข้ องดาเนินการสร้ างให้ กองทุนได้ รับทราบเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษร โดยเร็ วที่สดุ เท่าที่จะสามารถกระทาได้ ภายหลังจาก
การดาเนินการสร้ าง FOC ใหม่เสร็ จสมบูรณ์
•

ข้ อ ก าหนดที่ เ กี่ ย วกับ ข้ อ ตกลงที่ จ ะไม่ แ ข่ ง ขัน นี จ้ ะยัง คงมี ผ ลแม้
ระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไข
และแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลัก FOC ครัง้
ที่ 2 นี ้จะสิ ้นสุดลง

สิทธิแต่ ผ้ เู ดียว (Exclusivity) ....

•

สาหรับทรัพย์สินที่มาจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคม TICC มีสทิ ธิแต่เพียงผู้เดียวในการเช่า ดาเนินการและ
บริ หารจัดการระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัดจากกองทุน
ภายหลังจาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 TICC อาจตกลงสละสิทธิการ
ใช้ แต่ ผ้ ูเ ดี ย ว ทัง้ นี ้ ภายใต้ ข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขที่ TICC ตกลง
ยินยอม

ประกันภัย ...............................

•

กองทุ น มี ห น้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ให้ มี แ ละคงไว้ ซึ่ ง
ประกันภัยประเภทความรับผิดต่อบุคคลภายนอกบนทรัพย์สนิ ที่เช่า
รวมทังมี
้ หน้ าที่ต้องชาระเบี ้ยประกันภัย

ความรับผิดชดใช้ ....................

•

กองทุน และ TICC และ/หรื อ TUC ต่า งตกลงที่ จ ะรั บ ผิ ด ชดใช้ ค่า
สินไหมทดแทนและค่าเสียหายทังปวงให้
้
แก่อีกฝ่ าย อันเป็ นผลมา
จากการผิดคารั บรอง คารั บประกัน และข้ อปฏิบัติของตนภายใต้
สัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการ
หลัก FOC ครัง้ ที่ 2 ทังนี
้ ้ โดยมีข้อยกเว้ นต่าง ๆ ตามหลักปฏิบตั ิใน
อุตสาหกรรม

การโอนสิทธิเรียกร้ อง .............

•

กองทุน และ TICC และ/หรื อ TUC ต่างสามารถโอนสิทธิ และ/หรื อ
หน้ าที่ของตนภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ
และบริ ห ารจัดการหลัก FOC ครั ง้ ที่ 2 ให้ แ ก่ บุคคลภายนอก เมื่อ
ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายก่อน
โดย TICC และ TUC อาจใช้ หรื อให้ บริ การที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ที่
เช่ า ภายใต้ สัญ ญาแก้ ไ ขและแทนที่ สัญ ญาเช่ า ด าเนิ น การ และ
บริ หารจัดการหลัก FOC ครัง้ ที่ 2 แก่ลกู ค้ าของ TICC และ/หรื อ TUC
หรื อการเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าให้ แก่บคุ คลอื่นใดตามที่กาหนดไว้ ใน
สัญญา

•

กองทุนจะไม่ขาย โอนหรื อจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เช่าแก่ผ้ ใู ด
โดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าจาก TICC
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และTUC ก่ อ น (ทัง้ นี ้ การพิ จ ารณาให้ ค วามยิ น ยอมดังกล่า ว จะ
เป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ชักช้ า) และกองทุนจะต้ องจัดการ
ให้ ผ้ ทู ี่ซื ้อหรื อรับโอนทรัพย์สินที่เช่าตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (โดย
เป็ นเงื่อนไขก่อนการขาย โอน หรื อ จาหน่ายจ่ายโอนดังกล่าว) ที่จะ
ปฏิ บัติ ต ามข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขของสัญ ญาแก้ ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลัก FOC ครัง้ ที่ 2 และรับ
ไปซึง่ สิทธิ ความรับผิดและหน้ าที่ตา่ ง ๆ ภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว
การยกระดับประสิทธิภาพ
(Upgrades) ..............................

•

ในกรณีจาเป็ น หรื อ สมควร ที่จะต้ องมีการยกระดับประสิทธิ ภาพ
(upgrade) ทรัพย์สนิ ที่เช่าใด ๆ หรื อทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ที่กองทุน
ได้ รับจาก TICC และ/หรื อ TUC หรื อ ทรู หรื อบริ ษัทย่อยของทรู และ
อยูภ่ ายใต้ การเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไข
และแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลัก FOC ครัง้
ที่ 2 นัน้ TICC และ/หรื อ TUC จะดาเนินการเพื่อให้ มีการยกระดับ
ประสิทธิ ภาพ (upgrade) ดังกล่าวในทุกกรณี ด้ วยค่าใช้ จ่ายของ
ตนเอง โดยที่การยกระดับประสิทธิ ภาพ (upgrade) จะกลายเป็ น
สินทรัพย์เพิ่มเติมของ TICC และ/หรื อTUC ซึ่งหาก TICC และ/หรื อ
TUC ประสงค์จะขายให้ แก่บคุ คลใด TICC และ/หรื อTUC ต้ องยื่นคา
เสนอในการขายสินทรัพย์ดงั กล่าวแก่กองทุนก่อน

การสิน้ สุดของสัญญา .............

•

คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีสิทธิ บอกเลิกการเช่า ดาเนินการและบริ หาร
จัดการได้ ในหลายๆ กรณี เช่น กรณีที่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายไม่สามารถ
ปฏิ บัติ ต ามหน้ า ที่ ส าคัญ ของตนภายใต้ สัญ ญาแก้ ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลัก FOC ครั ง้ ที่ 2 ซึ่ง
รวมถึง (ในกรณีของ TICC และ/หรื อ TUC) การไม่สามารถชาระค่า
เช่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การล้ มละลาย หรื อกรณีที่การปฏิบตั ิตาม
หน้ าที่สาคัญภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ
และบริ หารจัดการหลัก FOC ครัง้ ที่ 2 ของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่
จะมีผลเป็ นการกระทาที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย

•

TUC หรื อ TICC มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า
ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลัก FOC ครัง้ ที่ 2 หากไม่มีบริ ษัทใน
กลุม่ ทรู ต้องการ หรื อมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเช่าทรัพย์สินที่เช่าเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจ อันเป็ นผลมาจากการสิ ้นสุดหรื อสิ ้น
อายุข องใบอนุญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคมเพื่ อ ใช้ ใ นการ
ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมอันเกี่ยวเนื่องกับ FOC เป็ นต้ น

กฎหมายที่ใช้ บังคับ ................

•

สัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการ
หลัก FOC ครัง้ ที่ 2 อยูภ่ ายใต้ การบังคับตามกฎหมายไทย

เขตอานาจศาล .......................

•

ศาลไทยมี เ ขตอ านาจแต่เ พี ย งผู้เ ดี ย วในการพิ จ ารณา ตัด สิน คดี
ความ หรื อดาเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ และระงับข้ อพิพาทที่อาจ
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เกิ ดขึน้ จากหรื อเกี่ ยวเนื่องกับสัญญาแก้ ไขและแทนที่ สญ
ั ญาเช่ า
ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลัก FOC ครัง้ ที่ 2

ระบบ FOC หลักขัน้ ต่า ซึ่งเป็ นทรัพย์ สินจากส่ วนหนึ่งของทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเบือ้ งต้ น ที่ ผู้เช่ าจะเช่ า
ดาเนินการและบริหารจัดการในแต่ ละปี
ปี

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

2569

ประมาณการระบบ
FOC หลักขันต
้ ่า
(ร้ อยละของ
ระยะทางคอร์
กิโลเมตรทังหมด)
้

60

60

61

62

63

65

66

67

68

69

69

70

71

72

2570 2571

2572

2573

2574

2575

2576

72

72

72

72

72

ปี
ประมาณการระบบ
FOC หลักขันต
้ ่า
(ร้ อยละของ
ระยะทางคอร์
กิโลเมตรทังหมด)
้

72

72

สัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการหลัก FOC ครัง้ ที่ 2 ฉบับลงนามอาจแตกต่าง
ไปจากสรุปข้ อกาหนดและเงื่อนไขหลักนี ้ แต่จะไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
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ร่างรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ตารางที่ 1
ร่างรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ัล (“โครงการจัดการกองทุน”) ที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขเพิม่ เติม
รายละเอียดและข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
โครงการจัดการกองทุนเดิม
1

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

แก้ไขเพิ่มเติมคาจากัดความดังต่อไปนี้ ในหัวข้อ “คาจากัดความ” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
ไม่มี

FOC ของ TUC ที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 4.............. FOC ที่ TUC เป็ น เจ้ า ของ อั น ประกอบไปด้ ว ย FOC
ระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก TUC

ไม่มี

FOC รองรั บ ระบบ FTTx ของ TICC ที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 4.............. FOC ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ใช้ ร องรั บ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด รวม
ระยะทางประมาณ 2,797 กิโลเมตร (หรือประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก TICC

ไม่มี

FOC รองรับระบบ FTTx ของเรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4.............. FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริ ม ณฑล และในเขตพื้ น ที่ ต่า งจัง หวัด รวมระยะทางประมาณ 315 กิ โลเมตร (หรื อ ประมาณ 40,823 คอร์
กิโลเมตร) และประมาณ 617 กิโลเมตร (หรือประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร) ตามลาดับ ที่จะซื้อจากเรียลมูฟ

ไม่มี

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

การเสนอขาย.............. การออก และเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนใน การเสนอขาย..............การออก และเสนอขายหน่วยลงทุนเพิม่ ทุนในจานวนไม่เกิน 4,300,000,000 หน่วยให้แก่
จานวนไม่เกิน 4,300,000,000 หน่วยให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
A38982405/0.8/31 May 2019
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โครงการจัดการกองทุนเดิม
ในกองทุ น หรื อ ให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ว ไปโดยเฉพาะเจาะจงซึ่ งเป็ น ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเดิมของกองทุน (Preferential Public Offering) และ/หรือ
ให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจากั ดและ/หรื อ ให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ ว ไป รวมถึ ง การ
จั ด สรรแก่ ผู้ จ องซื้ อ พิ เ ศษ และ /หรื อ นั ก ลงทุ น สถาบั น ที่ เ ป็ น
Cornerstones Investors และ/หรือ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้น และ/หรือ
ผู้ลงทุนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
หรื อ ให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ ว ไปโดยเฉพาะเจาะจงซึ่ ง เป็ น ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เดิ ม ของกองทุ น (Preferential Public
Offering) และ/หรือ ให้แก่บุคคลในวงจากัดและ/หรือ ให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงการจัดสรรแก่ ผู้จองซื้อพิเศษ
และ/หรือ นักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstones Investors และ/หรือ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้น และ/หรือ ผู้ลงทุน
อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ

การเสนอขายครั้ ง แรก.............. การเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น แก่ การเสนอขายครั้งแรก..............การเสนอขายหน่วยลงทุนแก่ประชาชนทัว่ ไปเป็นครัง้ แรก ซึง่ เกิดขึ้นใน
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2556
ระยะเวลาระหว่างเริม่ ตัง้ แต่วันที่ 9 ถึง 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ไม่มี

การเสนอขายสาหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก.............. การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนแก่ประชาชน
ทั่วไปและผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุน ซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาระหว่างวันที่ 2
ถึง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ไม่มี

การเสนอขายสาหรับการเพิ่มทุน ครั้งที่ 2.............. การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนในจานวนไม่
เกิน 1,050,000,000 หน่วยให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวัน
กาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
ทั้งนี้ จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทาให้หรือ อาจส่งผลเป็นการกระทาการที่
ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศโดยกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ หรือจะเป็นผลให้บริษัท
จัดการต้องมีภาระหน้าที่ในการดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดาเนินการภายใต้กฎหมายไทย

ข้ อ ผู ก พั น ระหว่า งผู้ ถือ หน่ วยลงทุน กั บ บริ ษั ท จั ด การ.............. ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดการ.............. ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ที่ได้ทาขึ้นระหว่าง จัดการ ที่ไ ด้ทาขึ้น ระหว่า งบริษัท จัด การ และผู้ดูแ ลผลประโยชน์ใ นนามของผู้ถือหน่วยลงทุน และกาหนด
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บริษัท จัด การ และผู้ดูแ ลผลประโยชน์ใ นนามของผู้ถือหน่วยลงทุน ความสัมพันธ์ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อผูกพัน
และก าหนดความสั มพั นธ์ สิ ท ธิ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิดชอบระหว่าง ระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการที่แก้ไขเพิ่มเติม
บริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน
เงินทุนจดทะเบียน.............. จานวนทุนที่บริษัทจัดการระดมทุนได้ เงินทุนจดทะเบียน.............. จานวนทุนที่บริษัทจัดการระดมทุนได้เพื่อการจัดตั้ง และ/หรือ การเพิ่มเงินทุนจด
เพื่ อ การจัดตั้งกองทุน และน าไปจดทะเบี ยนเป็น กองทรั พย์สินไว้กับ ทะเบียนของกองทุน และนาไปจดทะเบียนเป็นกองทรัพย์สินไว้กับสานักงาน ก.ล.ต.
สานักงาน ก.ล.ต.
ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคม.............. ทรั พ ย์ สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สินโครงสร้ างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 1 ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3

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

ไม่มี

ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4..............
(ก) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 788 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่
เกี่ยวข้อง ทีจ่ ะซื้อจาก TUC
(ข) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทาง
ประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก TUC
(ค) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ
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315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 40,823 คอร์กิโลเมตร) และประมาณ 617 กิโลเมตร (หรือประมาณ 37,505
คอร์กิโลเมตร) ตามลาดับ ที่จะซื้อจาก เรียลมูฟ
(ง) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 2,797 กิโลเมตร (หรือประมาณ 109,704
คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก TICC

ที่ปรึกษาทางการเงิน.............. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ซึ่งบริษัทจัดการได้แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินสาหรับการเสนอ
ขายครั้งแรก และ การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3

ที่ปรึกษาทางการเงิน.............. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทจัดการได้แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินสาหรับการเสนอขายครั้งแรก การเสนอขายจากการเพิ่มทุนครั้งแรก การเสนอขายจากการเพิ่มทุนครัง้
ที่ 2 และ การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่
3 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4

นิ ติ บุ ค คลผู้ โ อน.............. (ก) ทรู (ข) BFKT (ค) TICC (ง) AWC นิติบุคคลผู้โอน.............. (ก) ทรู (ข) BFKT (ค) TICC (ง) AWC (จ) TUC และ (ฉ) ทรูมูฟ และ (ช) เรียลมูฟ
(จ) TUC และ (ฉ) ทรูมูฟ แล้วแต่กรณี
แล้วแต่กรณี
ผู้สนับสนุน .............. ทรู และ/หรือนิติบุคคลผู้โอนอื่น และ/หรื อกลุ่ม ผู้สนับสนุน.............. ทรู และ/หรือนิติบุคคลผู้โอนอื่น และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับทรูหรือนิติบุคคลผู้โอนอื่น ที่
บุคคลเดียวกันกับทรู หรือนิติบุคคลผู้ โอนอื่ น ที่จะทาการจองซื้อหน่ วย จะทาการจองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 2
ลงทุนในการเสนอขาย
รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน รายงานการประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3..............รายงานการประเมิน ครั้งที่ 43..............รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
มูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 จัดทาโดย[บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี่ จากัด เมื่อวันที่
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ครั้งที่ 3 จัดทาโดยบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด เมื่อวันที่ 19 19 กันยายน30 เมษายน พ.ศ. 25620 และ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 19 กันยายน
กันยายน พ.ศ. 2560 และ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด เมื่อวันที่ 19 พ.ศ. 25620 (แล้วแต่กรณี)
กันยายน พ.ศ. 2560 (แล้วแต่กรณี)
วันที่การเสนอขายครั้งแรกเสร็จสิ้น .............. วันที่มีการดาเนินการ วันที่การเสนอขายครั้งแรกเสร็จสิ้น.............. วันที่มีการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายครั้งแรก
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายครั้งแรกเสร็จสิ้น ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ เสร็จสิ้น ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556
19 ธันวาคม พ.ศ. 2556
วันที่การเสนอขายเสร็จสิ้น .............. วันที่มีการดาเนินการต่าง ๆ ที่ วันที่การเสนอขายจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 เสร็จสิ้น..............วันที่มีการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เกี่ยวข้องกับการเสนอขายเสร็จสิ้น
เสนอขายจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 เสร็จสิ้น
วันที่กองทุนลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุ น เพิ่ มเติม ครั้ ง ที่ 3.............. วันที่ไม่ช้ากว่า วันทาการวันแรก
ภายหลังจากวันที่กองทุนมีหนังสือยืนยันว่าเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดที่
ระบุไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ได้มีการดาเนินการให้
เสร็จสิ้น ซึ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (เว้นแต่เงื่อนไขบังคับก่ อนซึ่งจะมีการดาเนินการให้
เสร็จสิ้นในวันที่กองทุนลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

วันที่กองทุนลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 34..............วันที่ไม่
ช้ากว่าวันทาการวันแรก ภายหลังจากวันที่กองทุนมีหนังสือยืนยันว่าเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดที่ระบุไว้ในสัญญา
โอนขายทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ร ายได้ ไ ด้ มี ก ารด าเนิ น การให้ เ สร็ จ สิ้ น ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 (เว้นแต่เงื่อนไขบังคับก่อนซึ่งจะมีการดาเนินการให้เสร็จสิ้นในวันที่กองทุน
ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43)

ไม่มี

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก ครั้งที่ 2..............
(ก) สั ญ ญาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และแทนที่ ครั้ ง ที่ 2 ที่ จ ะเข้ า ท าระหว่ า ง TUC และกองทุ น เกี่ ย วกั บ สั ญ ญาเช่ า
ดาเนินการและบริหารจัดการหลักที่เกี่ยวกับการเช่าเสาโทรคมนาคม ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ
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(ข) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่ ครั้งที่ 2 ที่จะเข้าทาระหว่าง TICC TUC และกองทุน เกี่ยวกับสัญญาเช่า
ดาเนินการและบริหารจัดการหลักที่เกี่ยวกับการเช่า FOC อุปกรณ์ระบบส่งสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์
ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สั ญ ญาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม สั ญ ญารั ก ษาสั ด ส่ ว นการถื อ หน่ ว ยลงทุน สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน.............. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมระหว่างทรูและ
.............. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สัญญารักษาสัดส่วนการถือ กองทุน ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ลงวันที่ 24 ธันวาคม
หน่วยลงทุน ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างทรูและกองทุน
พ.ศ. 2556 ระหว่างทรูและกองทุน
ไม่มี

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

ไม่มี

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 3.............. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่
3 ที่จะเข้าทาระหว่างทรูและกองทุน เกี่ยวกับสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน

สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก ที่ได้มีการแก้ไข สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่..............
และแทนที่..............
(ก) สัญญาสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเดิม
(ก) สัญญาสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเดิม
(ข) สัญญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
(ข) สั ญ ญาเช่ า ช่ ว ง ด าเนิ น การและบริ ห ารจั ด การ FOC ที่ ล งทุ น
ในแต่ละกรณี ซึ่งได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่า /เช่าช่วง ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก เป็นครั้ง
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
คราว
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ในแต่ ละกรณี ซึ่ ง ได้ ถู ก แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม และแทนที่ สัญ ญาเช่า /เช่าช่วง
ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก
ไม่มี

สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4.............. สัญญาซื้อขายทรัพย์สินที่จะเข้าทา
ระหว่างกองทุนและ TICC เกี่ยวกับ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4

ไม่มี

สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4.............. สัญญาซื้อขายทรัพย์สินที่จะเข้าทา
ระหว่างกองทุนและ TUC เกี่ยวกับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และ FOC ของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4

ไม่มี

สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4.............. สัญญาซื้อขายทรัพย์สินที่จะเข้า
ทาระหว่างกองทุน เรียลมูฟ และ TUC เกี่ยวกับ FOC รองรับระบบ FTTx ของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4

สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้..............

สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้..............

(ก) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้น

(ก) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้น

(ข) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม (ข) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 1
(ค) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
(ค) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
(ง) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 และ
ครั้งที่ 2
(จ) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
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(ง) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ (ฉ) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 3 และ
(ช) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และ
(จ) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ
(ซ) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 3
ไม่มี

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4..............เสาโทรคมนาคม ของ TUC อันประกอบไป
ด้วยเสาโทรคมนาคมจานวน 788 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จะ
ซื้อจาก TUC

เอกสารธุรกรรม..............

เอกสารธุรกรรม..............

(ก) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้น

(ก) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้น

(ข) สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเดิม

(ข) สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเดิม

(ค) สัญญาบริการหลัก

(ค) สัญญาบริการหลัก

(ง) หนังสือข้อตกลงกระทาการ (Letter of Undertaking) ระหว่าง (ง) หนังสือข้อตกลงกระทาการ (Letter of Undertaking) ระหว่าง TUC BFKT และกองทุน และ
TUC BFKT และกองทุน และ
(จ) สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
(จ) สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
และเพื่อประโยชน์ของหัวข้อ “คาจากัดความ” (เฉพาะย่อหน้าที่ 3 ของหัวข้อดังกล่าว) หัวข้อ 2.2.8 “การจาหน่าย
และเพื่อประโยชน์ของหัวข้อ “คาจากัดความ” (เฉพาะย่อหน้าที่ 3 ของ ไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุน” หัวข้อ 9.2.1 “สิทธิของบริษัทจัดการ” หัวข้อ 9.3.1 “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
หัวข้อดังกล่าว) หัวข้อ 2.2.8 “การจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุน ” 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 ธุรกรรมสาหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และ เอกสารธุรกรรมสาหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
ความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์” และ หัวข้อ 12.2.13 “ค่าใช้จา่ ย เอกสารธุรกรรมสาหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และสัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่กองทุนจะได้เข้าทาเกี่ยวกับการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน” ให้หมายความรวมถึง เอกสารธุรกรรมสาหรับ ลงทุน ได้มาเพิ่มเติม จาหน่ายไป และ/หรือ การจัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุน
การลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 1 และ เอกสารธุ ร กรรมสาหรั บ การลงทุ น
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 และสัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่กองทุน
จะได้เข้าทาเกี่ยวกับการลงทุน ได้มาเพิ่มเติม จาหน่ายไป และ/หรือ การ
จัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุน
ไม่มี

เอกสารธุรกรรมสาหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4..............
(ก) [สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
(ข) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
(ค) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
(ง) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่ครั้งที่ 2 ระหว่าง TUC และกองทุน ลงวันที่ [●] พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับสัญญา
เช่า ดาเนินการและบริหารจัดการหลักที่เกี่ยวกับการเช่าเสาโทรคมนาคม ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(จ) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่ครั้งที่ 2 ระหว่าง TICC TUC และกองทุน ลงวันที่ [●] พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับ
สัญญาเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการหลักที่เกี่ยวกับการเช่า FOC อุปกรณ์ระบบส่งสัญญาณ และ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ
(ฉ) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 3]
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แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อดังต่อไปนี้ ในหัวข้อ 1 “ข้อมูลทั่วไป” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
1.5 ที่ปรึกษาทางการเงินสาหรับการเสนอขายครั้งแรกและการ 1.5 ที่ปรึกษาทางการเงินสาหรับการเสนอขายครั้งแรกและการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และ
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4
ชื่อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 9 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวงจตุ จั ก ร เขตจตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-7097
โทรสาร

ชื่อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-7097
โทรสาร

0-2544-2185

0-2544-2185

1.7 จานวนเงินทุนโครงการ
จานวนเงินทุน

58,080,000,000 บาท โดยเงิ น ทุ นของ
กองทุนหลังจากวันที่การเสนอขายเสร็จ
สิ้น จะไม่เกิน 101,080,000,000 บาท

1.7 จานวนเงินทุนโครงการ
จานวนเงินทุน
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58,080,000,000 96,379,430,540 บาท โดยเงินทุนของกองทุน
หลังจากวันที่การเสนอขายจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 เสร็จสิ้น จะ
ไม่เกิน 101,080,000,000 106,879,430,540 บาท

เอกสารแนบ 8
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โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

1.8 มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท และราคาของหน่วยลงทุน 1.8 มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท และราคาของหน่วยลงทุน และจานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าในการ
และจานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าในการจองซื้อ
จองซื้อ
มู ล ค่ า ที่ ต ร า ไ ว้ ข อ ง หน่วยละ 10.00 บาท
หน่วยลงทุน
จานวนหน่วยลงทุน

ประเภทหน่วยลงทุน

5,808,000,000 หน่วย โดยจานวนหน่วย
ลงทุ น หลั ง จากวัน ที่การเสนอขายเสร็จ
สิ้นจะไม่เกิน 10,108,000,000 หน่วย
ระบุชื่อผู้ถือ

ราคาเสนอขายหน่ ว ย หน่วยละ 10.00 บาท
ลงทุนในการเสนอขาย
ครั้งแรก
1.10

ลักษณะของผู้ถือหน่วยลงทุน

มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน

หน่วยละ 10.00 บาท

จานวนหน่วยลงทุน

5,808,000,0009,637,943,054 หน่ ว ย โดยจ านวนหน่ ว ยลงทุ น
หลังจากวันที่การเสนอขายจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 เสร็จสิ้น จะไม่
เกิน 10,108,000,00010,687,943,054 หน่วย

ประเภทหน่วยลงทุน

ระบุชื่อผู้ถือ

ราคาเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ในการ หน่วยละ 10.00 บาท
เสนอขายครั้งแรก

1.10

ลักษณะของผู้ถือหน่วยลงทุน

ตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทย นักลงทุนใดๆ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทย นักลงทุนใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือบุคคล
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือบุคคลต่างชาติ อาจลงทุนในหน่วย ต่างชาติ อาจลงทุนในหน่วยลงทุนได้ และไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อย (หรือนักลงทุนที่มิใช่นักลงทุนสถาบัน )
ลงทุนได้ และไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อย (หรือนักลงทุนที่มิใช่นัก หรือนักลงทุนสถาบัน แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ 7.4 “ข้อจากัดการ
ลงทุนสถาบัน) หรือนักลงทุนสถาบัน แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจากัดการถือ ถือหน่วยลงทุน” และกฎหมายที่จากัดความสามารถในการลงทุนในหน่วยลงทุนของบุคคลนั้น ๆ (หากมี)
หน่วยลงทุนตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ 7.4 “ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน”
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และกฎหมายที่จากัดความสามารถในการลงทุนในหน่วยลงทุน ของ
ทั้งนี้ หน่วยลงทุนของกองทุนมิได้มีการจดทะเบียนและจะไม่มีการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของ
บุคคลนั้น ๆ (หากมี)
สหรัฐฯ หรือกฎหมายหลักทรัพย์ในรัฐใด ๆ ของสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายของประเทศใด ๆ นอกเหนือจากประเทศไทย
นอกจากนี้ กองทุนมิได้จดและจะไม่มีการจดทะเบียนเป็นบริษัทจัดการการลงทุนตาม พ.ร.บ. บริษัทลงทุนของสหรัฐฯ
ทั้งนี้ หน่วยลงทุนของกองทุนมิได้มีการจดทะเบียนและจะไม่มี
หรือตามกฎหมายของประเทศใด ๆ นอกเหนือจากประเทศไทย และผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก พ.ร.บ. บริษัท
การจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือกฎหมายหลักทรัพย์
ลงทุนของสหรัฐฯ ดังกล่าว หรือกฎหมายของประเทศใด ๆ นอกเหนือจากประเทศไทย การเสนอขาย จาหน่าย หรือส่ง
ในรัฐใด ๆ ของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ กองทุนมิได้จดและจะไม่มีการจด
มอบหน่วยลงทุน ในสหรัฐอเมริกา หรือให้บุคคลผู้มีสัญชาติอเมริกัน หรือผู้มีภูมิลาเนาในสหรัฐอเมริกาหรือพลเมือง
ทะเบียนเป็นบริษัทจัดการการลงทุนตาม พ.ร.บ. บริษัทลงทุนของสหรัฐฯ
ของสหรัฐอเมริกาไม่สามารถดาเนินการได้แต่อย่างใด เว้นแต่ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ นอกจากนั้น การเสนอขาย
และผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก พ.ร.บ. บริษัทลงทุนของสหรัฐฯ
หรือขายหน่วยลงทุนในสหรัฐอเมริกา หรือเพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชน์ของ “บุคคลอเมริกัน” ตามที่นิยามไว้ในกฎ
ดังกล่าว การเสนอขาย จาหน่าย หรือส่งมอบหน่วยลงทุน ในสหรัฐอเมริกา
Regulation S ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ก็ไม่สามารถดาเนินการได้เว้นแต่การเสนอขายหรือขายหน่วยลงทุน
หรือให้บุคคลผู้มีสัญชาติอเมริกัน หรือผู้มีภูมิลาเนาในสหรัฐอเมริกาหรือ
ให้แก่ (1) บุคคลซึ่งเป็นทั้ง “ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติ” ตามที่นิยามไว้ในกฎ 144 A ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ
พลเมื องของสหรั ฐอเมริ กาไม่ สามารถดาเนิ นการได้แต่ อย่างใด เว้ นแต่
และ “ผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติ” ตามความหมายที่กาหนดไว้ในมาตรา 2(เอ)(51) ของ พ.ร.บ. บริษัทลงทุนของสหรัฐฯ และ (2)
ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ นอกจากนั้น การเสนอขาย หรือขายหน่ วย
บุคคลที่มิใช่คนสหรัฐอเมริกาโดยเป็ นธุ รกรรมนอกประเทศสหรั ฐอเมริกาโดยอาศัยกฎ Regulation S ของ พ.ร.บ.
ลงทุ นในสหรั ฐอเมริ กา หรื อเพื่ อบั ญชี หรื อเพื่ อประโยชน์ ของ “บุ คคล
หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ นอกจากนี้ จะไม่มีการเสนอขาย จาหน่าย หรือส่งมอบหน่วยลงทุน ในประเทศใดๆ นอกจาก
อเมริกัน” ตามที่นิยามไว้ในกฎ Regulation S ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ของ
ประเทศไทย หากการเสนอขาย จาหน่าย หรือส่งมอบหน่วยลงทุนนั้น ทาให้หรืออาจส่งผลเป็นการกระทาการที่ขัดต่อ
สหรัฐฯ ก็ไม่สามารถดาเนินการได้เว้นแต่การเสนอขายหรือขายหน่วยลงทุน
กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของประเทศนั้น ๆ โดยกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการมี
ให้แก่ (1) บุคคลซึ่งเป็นทั้ง “ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติ” ตามที่นิยามไว้ใน
ภาระหน้าที่ในการดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดาเนินการภายใต้กฎหมายไทย
กฎ 144 A ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ และ “ผู้ซื้อที่มีคุณสมบั ติ ”
หน่วยลงทุนสามารถโอนได้ ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อข้อจากัดที่กาหนดไว้ในหัวข้อ 7.4 “ข้อจากัดการถือ
ตามความหมายที่กาหนดไว้ในมาตรา 2(เอ)(51) ของ พ.ร.บ. บริษัทลงทุน
ของสหรัฐฯ และ (2) บุคคลที่มิใช่คนสหรัฐอเมริ กาโดยเป็ นธุ รกรรมนอก หน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และวิธีการโอนหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ในหัวข้อ 7.2 “วิธีการโอนหน่วยลงทุน” และผู้
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอาศัยกฎ Regulation S ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายจะต้องให้ หรือถือว่าได้ให้การยอมรับคารับรอง และให้ความตกลงบางประการ
ของสหรัฐฯ
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หน่ ว ยลงทุ นสามารถโอนได้ ตราบเท่าที่ ไม่ขัดต่ อข้อจากัดที่
กาหนดไว้ในหัวข้อ 7.4 “ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการโอนหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ในหัวข้อ 7.2 “วิธีการโอนหน่วย
ลงทุน” และผู้ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายจะต้องให้ หรือถือว่าได้ให้การ
ยอมรับคารับรอง และให้ความตกลงบางประการ
1.11 วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน และวันที่ได้รับ 1.11 วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนและวันที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มทุน
อนุมัติให้เพิ่มทุน
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน :
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

3

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน : วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วันที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มทุนครั้งแรก

:

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

วันที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มทุน :

วันที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มทุนครั้งที่ 2

:

วันที่ [●] พ.ศ. 2562

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.1 “ภาพรวมของกองทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
2.1

ภาพรวมของกองทุน

2.1

ภาพรวมของกองทุน

2.1.1 การลงทุนในปัจจุบัน

2.1.1 การลงทุนในปัจจุบัน

กองทุ น เป็ น กองทุ น รวมโครงสร้ า งพื้ น ฐานซึ่ ง มี ก าร
จ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น ให้ แ ก่ ผู้ ล งทุ น เป็ น การทั่ ว ไปซึ่ ง เป็ น
ช่องทางให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนให้ได้มีโอกาสลงทุนในทรัพย์สิน
โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมของกองทุ น โดยทรู ซึ่ ง เป็ น
บริ ษั ท มหาชนที่ จ ดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ในประเทศไทย เป็ น ผู้ ถื อ
หน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุน และถือหน่วยลงทุนจานวน
ประมาณร้ อยละ 28.11 ของจ านวนหน่ วยลงทุ น ทั้งหมด ณ

กองทุนเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป
ซึ่งเป็นช่องทางให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนให้ได้มีโอกาสลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ของกองทุน โดยทรู ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนราย
ใหญ่ของกองทุน และถือหน่วยลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมจานวนประมาณร้อยละ 28.1130.00 ของ
จานวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์28 พฤษภาคม พ.ศ. 25621 ทั้งนี้ ในอนาคต กองทุน
อาจจะลงทุน หรือได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และ/หรือ ได้มาซึ่งสิทธิ
ในการรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว โดยอาจจะได้มาจากกลุ่มทรูและ/หรือจาก
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วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ในอนาคต กองทุนอาจจะ
ลงทุน หรือได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม และ/หรือ ได้มาซึ่งสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว โดยอาจจะได้มาจากกลุ่มท
รู แ ละ/หรื อ จากบุ ค คลอื่ น นอกจากนี้ บริ ษั ท จั ด การมี
วัตถุประสงค์จะบริหารกิจการของกองทุน โดยมีเป้าหมายหลัก
คื อ การสร้ า งรายได้ อ ย่างต่อ เนื่ องเพื่ อที่ จะสามารถให้ อัตรา
ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อสภาวะการแข่งขัน ในตลาดทุนแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนในระยะยาว

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
บุคคลอื่น นอกจากนี้ บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์จ ะบริหารกิจการของกองทุน โดยมีเป้าหมายหลักคือ
การสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสามารถให้อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อสภาวะการแข่งขันใน
ตลาดทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระยะยาว
ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานแยกตาม
ประเภทของทรัพย์สินดังนี้
(ก)

กองทุ น เป็ น เจ้า ของหรื อมี สิท ธิ ในการรั บ ประโยชน์ จากรายได้ สุท ธิที่ เ กิด จากกลุ่ม
ทรัพย์สิน (portfolio) ประเภทเสาโทรคมนาคมจานวน 15,271 12,682 เสา ประกอบด้วย เสาที่
กองทุนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จานวน 6,3508,939 เสา (ได้แก่ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู
และ เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3) และเสาที่กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจานวน
6,332 เสา (ได้แก่ เสาโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2)
รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จานวน
หนึ่ง ภายหลังจากวันครบกาหนดสัญญา HSPA

ณ วั น ที่ ข องเอกสารฉบั บ นี้ กองทุ น มี ก ารลงทุ น ใน
ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ า งพื้ น ฐานแยกตามประเภทของ
ทรัพย์สินดังนี้
(ก)

เสาโทรคมนาคม

เสาโทรคมนาคม

กองทุนเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้ สุทธิ ที่ เกิดจากกลุ่ มทรั พ ย์สิน (portfolio) ประเภทเสา
โทรคมนาคมจานวน 12,682 เสา ประกอบด้วย เสาที่กองทุน
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จานวน 6,350 เสา (ได้แก่ ทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมของทรูและเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) และเสาที่กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์
จากรายได้สุทธิจานวน 6,332 เสา (ได้แก่ เสาโทรคมนาคม
ของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC

(ข)

ใยแก้วนาแสง (FOC) และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ ที่ตา่ งจังหวัด

กองทุนมีการลงทุนในใยแก้วนาแสงระยะทางรวมประมาณ 96,150 62,668 กิโลเมตร
(หรือประมาณ 1,366,5822,774,958 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งรวมถึงทั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ
รวม 9,169 ลิ ง ค์ และระบบบรอดแบนด์ ใ นเขตพื้ น ที่ ต่ า งจั ง หวั ด จ านวน 1.2 ล้ า นพอร์ ต
ครอบคลุม FOC 6,114 กิโลเมตร (หรือ 198,085 คอร์กิโลเมตร) โดยกองทุนมีการลงทุนในกลุม่
ทรั พ ย์ สิน (portfolio) ประเภท FOC และระบบบรอดแบนด์ ใ นเขตพื้ น ที่ ต่ า งจั ง หวั ด ทั้ ง ใน
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โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

ที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 2) รวมทั้ ง กรรมสิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย์ สิ น
โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC
จานวนหนึ่ง ภายหลังจากวันครบกาหนดสัญญา HSPA
(ข)

รูปแบบของการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ การได้รับสิทธิการเช่าระยะยาว และการมีสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้สุทธิ ทั้งนี้ สามารถแบ่งตามประเภทการลงทุนได้ดังนี้
(1)

ใยแก้วนาแสง (FOC) และระบบบรอดแบนด์ใน
เขตพื้นที่ต่างจังหวัด

(1.1) กรรมสิทธิ์ในระบบ FOC หลักและอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้อง และระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งได้มาจาก TICC ซึ่งประกอบด้วย FOC ความยาว 5,112
กิโลเมตร (หรือ 122,974 คอร์กิโลเมตร) และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ DWDM และ
อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณอื่น ซึ่งอยู่ใน 69 จังหวัดทั่วประเทศไทย ระบบบรอดแบนด์ใน
เขตพื้นที่ต่างจังหวัดประกอบด้วยโครงสร้างโทรคมนาคมประเภท Passive และโครงสร้าง
โทรคมนาคมประเภท Active หลายประการ รวมถึง อุปกรณ์สื่อสัญญาณ อุปกรณ์ IP หลัก
และสายน าสั ญญาณเครื อข่ ายส่งตรงถึ งผู้ ใช้ปลายทาง (last mile) รวมทั้ ง FOC สาย
ทองแดง (copper cable) และสายโคแอคเชี ย ล (coaxial cable) ซึ่ ง สามารถรองรั บ
ผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ได้จานวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต

กองทุ น มี การลงทุ นในใยแก้ วน าแสงระยะทางรวม
62,668 กิ โ ลเมตร (หรื อ 1,366,582 คอร์ กิ โ ลเมตร) รวมทั้ ง
อุปกรณ์ระบบสื่ อสัญญาณรวม 9,169 ลิงค์ และระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดจานวน 1.2 ล้านพอร์ตครอบคลุม
FOC 6,114 กิโลเมตร (หรือ 198,085 คอร์กิโลเมตร) โดยกองทุน
มี การลงทุ นในกลุ่ ม ทรั พย์ สิ น (portfolio) ประเภท FOC และ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ทั้งในรูปแบบของการ
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ การได้รับสิทธิการเช่าระยะยาว และการ
มีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ ทั้งนี้ สามารถแบ่ง
ตามประเภทการลงทุนได้ดังนี้
(1)

การถือครองกรรมสิทธิ์

(1.2) กรรมสิ ท ธิ์ ใ น FOC ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ใช้ ใ นธุ ร กิจ ให้ บ ริ การโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ใ นเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 9,1301,113 กิโลเมตร (หรือประมาณ 314,60062,594
คอร์ กิ โลเมตร) ที่ ซื้ อ จาก TUC กล่ า วคื อ โดยรวมเรี ย กเป็ น FOC ของ TUC ที่ ลงทุ น
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3

การถือครองกรรมสิทธิ์
(1.1) กรรมสิ ท ธิ์ ใ นระบบ FOC หลั ก และอุ ป กรณ์
ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้อง และระบบบรอด
แบนด์ ใ นเขตพื้ น ที่ ต่ า งจั ง หวั ด ซึ่ ง ได้ ม าจาก
TICC ซึ่งประกอบด้วย FOC ความยาว 5,112
กิโลเมตร (หรือ 122,974 คอร์กิโลเมตร) และ
อุ ป กรณ์ ร ะบบสื่ อ สั ญ ญาณ DWDM และ

(1.3) กรรมสิ ท ธิ์ ใ น FOC หลั ก ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ใช้ ใ นธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ ละ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ระยะทางประมาณ 5421,088
กิโลเมตร (หรือ ประมาณ 235,018117,147 คอร์กิโลเมตร) ที่ซื้อจาก ทรูมูฟ โดยรวม
เรียกเป็นกล่าวคือ FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC หลักของ
ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
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อุ ป กรณ์ ร ะบบสื่ อ สั ญ ญาณอื่ น ซึ่ ง อยู่ ใ น 69
จังหวัดทั่วประเทศไทย ระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้ น ที่ ต่ า งจั ง หวั ด ประกอบด้ ว ยโครงสร้ า ง
โทรคมนาคมประเภท Passive และโครงสร้าง
โทรคมนาคมประเภท Active หลายประการ
รวมถึง อุปกรณ์สื่อสัญญาณ อุปกรณ์ IP หลัก
และสายน าสั ญญาณเครื อข่ายส่ งตรงถึงผู้ใช้
ปลายทาง (last mile) รวมทั้ง FOC สายทองแดง
(copper cable) และสายโคแอคเชียล (coaxial
cable) ซึ่ ง สามารถรองรั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารบรอด
แบนด์ได้จานวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
(1.4) กรรมสิ ท ธิ์ ใน FOC ซึ่ ง ในปั จจุบัน ใช้ร องรั บ เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุ ร กิ จให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ
5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) กล่าวคือ FOC รองรับระบบ
FTTx ของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
(2)

การได้รับสิทธิการเช่าระยะยาว
(2.1) สิ ท ธิ ก ารเช่ า ระยะยาว ระยะเวลาการเช่ า 20 ปี ใน FOC ของ AWC ที่ ล งทุ น
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ซึ่งมีระยะทาง 7,981 กิโลเมตร (หรือ 303,453 คอร์กิโลเมตร) รวมทั้งสิทธิ
ในการซื้อ (call option) FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ดังกล่าว ภายหลังจาก
ครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ
ดังกล่าวให้แก่ AWC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่กาหนดไว้
ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โดยมีราคาในการใช้สิทธิ (Exercise
Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 500 ล้านบาท

(1.2) กรรมสิ ท ธิ์ ใ น FOC ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ใช้ ใ นธุ ร กิ จ
ให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ใ นเขตพื้ น ที่
ต่างจังหวัด ระยะทาง 1,113 กิโลเมตร (หรือ
62,594 คอร์กิโลเมตร) ที่ซื้อจาก TUC โดยรวม
เรียกเป็น FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2

(2.2) สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่าประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล รวมระยะทางประมาณ 13,542670 กิ โลเมตร (หรื อ
ประมาณ 700,000 80,014คอร์กิโลเมตร) ที่เช่าจาก TICC โดยรวมเรียกเป็นกล่าวคื อ
FOC รองรั บระบบ FTTx ของ TICC ที่ ลงทุ นเพิ่ มเติ ม ครั้ งที่ 2 และ FOC รองรั บระบบ
FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดยกองทุนมีสิทธิในการซื้อ FOC ดังกล่าว (call
option) เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์
ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว
ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 โดยมี

(1.3) กรรมสิ ท ธิ์ ใ น FOC หลั ก ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ใช้ ใ น
ธุ ร กิ จ ใ ห้ บ ริ ก า ร โ ท ร ศั พ ท์ เ ค ลื่ อ น ที่ แ ละ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ ม ณฑล ระยะทาง 542 กิ โ ลเมตร (หรื อ
117,147 คอร์ กิ โ ลเมตร) ที่ ซื้ อ จาก ทรู มู ฟ
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โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

โดยรวมเรี ย กเป็ น FOC หลั ก ของ ทรู มู ฟ 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
การเช่ า 20 ปี ใน FOC ของ AWC ที่ ล งทุ น
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ซึ่งมีระยะทาง 7,981 กิโลเมตร
(หรื อ 303,453 คอร์ กิ โลเมตร) รวมทั้ งสิ ทธิใน
การซื้ อ (call option) FOC ของ AWC ที่ ลงทุ น
เพิ่ มเติ ม ครั้ งที่ 1 ดั งกล่ าว ภายหลั งจากครบ
กาหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุน
จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าว
ให้แก่ AWC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบกาหนดอายุ
การเช่าระยะยาวตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่า
FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โดยมี
ราคาในการใช้ สิ ท ธิ (Exercise Price) เพื่ อ ซื้ อ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 500 ล้าน
บาท
(2.2) สิ ท ธิ ก ารเช่ า ระยะยาว ระยะเวลาการเช่ า
ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก าร
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทาง

ราคาใช้ สิ ท ธิ (Exercise Price) รวมเพื่ อ ซื้ อ กรรมสิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า วเท่ า กั บ
2001,500 ล้านบาท
(3)

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ
(3.1) สิ ท ธิ ใ นการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ สุ ท ธิ ที่ เ กิ ด จากการให้ เ ช่ า FOC (ซึ่ ง รวมถึ ง
FOC และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้อง) ของ BFKT ซึ่งรวมเรียกเป็น ระบบ FOC
ของ BFKT รวมทั้ งกรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว หากกองทุ นใช้สิทธิในการซื้อ (call
option) ภายหลั ง จากวั น ครบก าหนดสั ญ ญา HSPA โดยระบบ FOC ของ BFKT
ประกอบด้ วย FOC ระยะทาง 47,250 กิ โลเมตร และอุ ปกรณ์ ระบบสื่ อสั ญญาณรวม
9,169 ลิงค์

ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ ซึ่ง
ประกอบด้วยทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ตารางสรุ ป ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมของกองทุน ในภาคผนวก ก ส่วนที่ 1
2.1.2 การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43
บริษัทจัดการจะดาเนินการให้กองทุนนาเงินที่ได้จากเสนอขายจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 เพียง
อย่ า งเดี ย ว หรื อ ร่ ว มกั บ เงิ น ที่ ได้ จ ากการกู้ ยื ม ตามสั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น ฉบั บ ที่ 3 ไปลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 โดยทรัพย์สินดังกล่าวจะประกอบด้วย (ก)
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670 กิโลเมตร (หรือ 80,014 คอร์กิโลเมตร) ที่
เช่าจาก TICC โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรั บ
ระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
โดยกองทุนมีสิทธิในการซื้อ FOC ดังกล่าว (call
option) เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว
ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะ
ใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อน
ครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่กาหนด
ไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้ ง ที่ 2 และครั้ ง ที่ 3 โดยมี ร าคาใช้ สิ ท ธิ
(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
และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้อง) ของ
BFKT ซึ่งรวมเรียกเป็น ระบบ FOC ของ BFKT
รวมทั้ ง กรรมสิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า ว หาก
กองทุนใช้สิทธิในการซื้อ (call option) ภายหลัง
จากวั นครบก าหนดสั ญญา HSPA โดยระบบ
FOC ของ BFKT ประกอบด้วย FOC ระยะทาง

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมสาหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จานวนประมาณ 2,589 788 เสา
และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จะซื้อจาก TUC โดยรวมเรียกเป็น
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 34 (ข) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 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 ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือประมาณ
117,871 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก ทรูมูฟ โดยรวมเรียกเป็น FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้ ง ที่ 3 (ง) กรรมสิ ท ธิ์ ใ น FOC ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ใช้ ร องรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก าร
อิ น เทอร์ เ น็ ต และบรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลและในเขตพื้ น ที่
ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 5,933315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 40,823 220,428 คอร์กิโลเมตร)
และประมาณ 617 กิโลเมตร (หรือประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร) ตามลาดับ 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 เมื่อครบกาหนดอายุการเช่า
ระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อน
ครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
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47,250 กิ โ ลเมตร และอุ ป กรณ์ ร ะบบสื่ อ
สัญญาณรวม 9,169 ลิงค์

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
และ 3 โดยมีราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้าน
บาท

ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ของกองทุ น ณ วั น ที่ ข องเอกสารฉบั บ นี้ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง ที่ 1 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
โปรดพิจารณารายละเอียดเดิมที่เกี่ยวกับตารางสรุปทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนในภาคผนวก ก ส่วนที่ 1
2.1.2

การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3

บริษัทจัดการจะดาเนินการให้กองทุนนาเงินที่ได้จาก
เสนอขายเพียงอย่างเดียว หรือร่วมกับเงินที่ได้จากการกู้ยืม
ตามสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 3 ไปลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดยทรัพย์สิน
ดังกล่าวจะประกอบด้วย (ก) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคม
สาหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จานวนประมาณ 2,589
เสา ที่จะซื้อจาก TUC โดยรวมเรียกเป็น เสาโทรคมนาคมของ
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (ข) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งใน
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ปั จ จุ บั น ใช้ ใ นธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ใ นเขตพื้ น ที่
ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ
252,006 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก TUC โดยรวมเรียกเป็น
FOC ของ TUC ที่ ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 3 (ค) กรรมสิ ท ธิ์ ใ น
FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
และอิ น เทอร์ เ น็ ต ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
ระยะทางประมาณ 546 กิ โลเมตร (หรื อ ประมาณ 117,871
คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก ทรูมูฟ โดยรวมเรียกเป็น FOC หลัก
ของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (ง) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่ง
ในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อิ น เทอร์ เ น็ ต และบรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในเขตพื้ น ที่
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
ปั จ จุ บั น ใช้ ร องรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ การ
อิ น เทอร์ เ น็ ต และบรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในเขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872
กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร) ที่จะเช่าจาก
TICC โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่
ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 3 รวมทั้ ง สิ ท ธิ ใ นการซื้ อ (call option)
FOC ซึ่ ง ใช้ ร องรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ดั ง กล่ า ว เมื่ อ ครบ
ก าหนดอายุ การเช่า ระยะยาว ทั้ ง นี้ โดยกองทุ น จะต้ องแจ้ง
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ความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปี
ก่ อ นครบก าหนดอายุ ก ารเช่ า ระยะยาวตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
สั ญ ญาเช่ า FOC ระยะยาวที่ ลงทุน เพิ่ มเติ ม ครั้ ง ที่ 2 และ 3
โดยมี ร าคาใช้ สิ ท ธิ (Exercise Price) เพื่ อ ซื้ อ กรรมสิ ท ธิ์ ใ น
ทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้านบาท
4

แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.2 “นโยบายการลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
2.2

นโยบายการลงทุน

2.2

นโยบายการลงทุน

2.2.1. นโยบายการลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน 2.2.1. นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน
โทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน
ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนและ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนอยู่ โดยหลักผ่านทาง (ก) การให้ผู้อื่นเช่า/เช่าช่วง ดาเนินการและ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ บริหารจัดการทรัพย์สิน โดยเป็นการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเป็นผู้เช่า/เช่าช่วง
กองทุ น ลงทุ น อยู่ โดยหลั ก ผ่ า นทาง (ก) การให้ ผู้ อื่ น เช่ า /เช่ า ช่ ว ง ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าว และ (ข) การได้รับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจากการ
ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สิน โดยเป็นการให้ TUC และ TICC ให้เช่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดและรูปแบบของการจัดหาผลประโยชน์ของทรัพย์สินแต่ละ
ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเป็นผู้เช่า/เช่าช่วง ดาเนินการและ ประเภทของกองทุนดังต่อไปนี้
บริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า ว และ (ข) การได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการรั บ
(ก)
เสาโทรคมนาคม
ประโยชน์จากรายได้สุทธิจากการให้เช่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ โปรดพิจารณา
ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ กองทุนเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่
รายละเอียดและรูปแบบของการจัดหาผลประโยชน์ของทรัพย์สินแต่ละ
เกิดจากเสาโทรคมนาคมทั้งหมดจานวน 15,271 เสา โดยกองทุนได้เข้าทาสัญญาเพื่อให้ได้รับสิทธิใน
ประเภทของกองทุนดังต่อไปนี้
การรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมจานวนรวมทั้งสิ้น 6,332 เสา และ
(ก)
เสาโทรคมนาคม
กองทุนยังได้นาเสาโทรคมนาคมที่กองทุนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 6,3508,939 เสา ออกจัดหา
ณ วั น ที่ ข องเอกสารฉบั บ นี้ กองทุ น เข้ า ท าสั ญ ญา
เพื่อให้ได้รับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจากการให้
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ยังได้นาเสาโทรคมนาคมที่กองทุนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม
ทั้ ง สิ้ น 6,350 เสา ออกจั ด หาผลประโยชน์ ผ่า นการให้ TUC
และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเช่า ดาเนินการ
และบริ ห ารจั ด การ ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดแยกตามวิ ธี ก ารจั ดหา
ผลประโยชน์ดังนี้
(1)

การให้ผู้อื่นเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน

กองทุ น ได้ น าเสาโทรคมนาคมที่ ก องทุ น ถื อ ครอง
กรรมสิทธิ์ดังต่อไปนี้จานวนรวมทั้งสิ้น 6,350 เสา ออกจัดหา
ผลประโยชน์ผ่านการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลักเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการ โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.3(ข)(1) “สัญญา
แก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ บารุงรักษา และบริหาร
จัดการหลัก ระหว่าง TUC และ กองทุน" และ "สัญญาแก้ไข
และแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม" ทั้งนี้ ตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหาร
จั ด การหลั ก ที่ได้ มีการแก้ไขและแทนที่ นั้น ผู้ เ ช่ า และบริหาร
จัดการหลักมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานและการ
บารุงรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การดาเนินงานและการบารุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้เช่า
และบริ ห ารจั ด การหลั ก จะต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
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ผลประโยชน์ผ่านการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเช่า ดาเนินการและ
บริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียดแยกตามวิธีการจัดหาผลประโยชน์ดังนี้
(1)

การให้ผู้อื่นเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สิน

กองทุ น ได้ น าเสาโทรคมนาคมที่ ก องทุ น ถื อ ครองกรรมสิ ท ธิ์ ดั ง ต่ อ ไปนี้ จ านวนรวมทั้ ง สิ้ น
6,3508,939 เสา ออกจัดหาผลประโยชน์ผ่านการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการ
หลักเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.3(ข)(1) “สัญญา
แก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ บารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ระหว่าง TUC และ กองทุน"
และ "สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม" ทั้งนี้ ตาม
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่นั้น ผู้เช่าและบริหารจัดการ
หลักมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานและการบารุงรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดาเนินงานและการบารุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการ
หลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่
(1.1)

ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู

...
(1.2)

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 รวมจานวน 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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มาตรฐานที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหาร
จัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่
(1.1)

ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เกี่ยวข้องกับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดยชาระเป็นรายเดือนให้แก่ TUC (ตาม
วิธีการคานวณที่ระบุในสัญญา) นอกเหนือจากนั้น กองทุนยังจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่าย
สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ สาหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดย TUC ในฐานะผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลัก ภายใต้สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่
จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับดาเนินงานและบารุงรักษาสาหรับเสาโทรคมนาคมของ
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โปรด
พิ จ ารณารายละเอี ยดเพิ่ มเติม ในหั ว ข้ อ 2.6.3(ข)(1) “สั ญ ญาแก้ ไขและแทนที่ สัญญาเช่า
ดาเนินการ บารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและ
แทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม")”

ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู

...
(1.2)

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
จานวน 350 เสา
ตามสั ญ ญาซื้ อ ขายทรั พ ย์ สิน ของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 กองทุนได้ซื้อเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ใน
ส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
เช่าที่ดินรวมถึงภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่เกี่ยวข้องกับ
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
โดยช าระเป็ น รายเดื อ นให้ แ ก่ TUC (ตามวิ ธี ก าร
คานวณที่ระบุในสัญญา) นอกเหนือจากนั้น กองทุน
ยังจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายสาหรับกรมธรรม์
ประกันภัยต่าง ๆ สาหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โดย TUC ในฐานะผู้เช่าและ
บริ ห ารจั ด การหลั ก ภายใต้ สัญ ญาเช่ า ด าเนิ นการ
และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ จะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับดาเนินงานและ

ทั้ ง นี้ หากผู้ เ ช่า และบริห ารจัด การไม่สามารถเข้าถึ ง ด าเนิ น การ และ/หรื อ ใช้ เสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ ลงทุ น
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ไม่ว่าส่วนใดเนื่องมาจากประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิการเช่าหรือสิทธิในการ
ใช้หรือเข้าถึงที่ดินหรือทรัพย์สินซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมตั้งอยู่ (“ทรัพย์สินที่
ได้รับผลกระทบ”) ภายในห้าปีนับตั้งแต่สิทธิการเช่า หรือสิทธิในการใช้หรือเข้าถึงที่ดินหรือ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องได้เปลี่ยนมาอยู่ในชื่อของกองทุน กองทุนจะมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาใน
ลักษณะเดียวกันกับที่กาหนดไว้ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้นตามที่
กล่าวข้างต้น
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เอกสารแนบ 8
โครงการจัดการกองทุนเดิม
บารุงรักษาสาหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
ในหัวข้อ 2.6.3(ข)(1) “สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญา
เช่า ดาเนินการ บารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก
ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม")”
ทั้ ง นี้ หากผู้ เ ช่ า และบริ ห ารจั ด การไม่
สามารถเข้ า ถึ ง ด าเนิ น การ และ/หรื อ ใช้ เ สา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ไม่ว่า
ส่วนใดเนื่องมาจากประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิการ
เช่าหรือสิทธิในการใช้หรือเข้าถึงที่ดินหรือทรัพย์สินซึ่ง
ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมตั้ ง อยู่
(“ทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ”) ภายในห้ า ปี
นับตั้งแต่สิทธิการเช่าที่เกี่ยวข้องได้เปลี่ยนมาอยู่ในชือ่
ของกองทุน กองทุนจะมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาใน
ลักษณะเดียวกันกับที่กาหนดไว้ตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้นตามที่กล่าวข้างต้น

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
...
(ข)

ใยแก้วนาแสง (FOC) และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด

ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ กองทุนมีการลงทุนในใยแก้วนาแสงระยะทางรวมทั้งหมดประมาณ
96,150 กิโลเมตร (หรือประมาณ 2,774,958 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณรวม
9,169 ลิงค์ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดจานวน 1.2 ล้านพอร์ตครอบคลุม FOC 6,114
กิโลเมตร (หรือ 198,085 คอร์กิโลเมตร) โดยกองทุนได้เข้าทาสัญญาเพื่อให้ได้รับสิทธิในการรับประโยชน์
จากรายได้สุทธิจากการให้เช่า FOC รวมระยะทาง 47,250 กม. (680,400 คอร์กิโลเมตร) รวมทั้งอุปกรณ์
ระบบสื่อสัญญาณรวม 9,169 links ตามสัญญา HSPA และกองทุนยังได้นากลุ่มทรัพย์สิน (portfolio)
ประเภท FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบันออกจัดหา
ผลประโยชน์ผ่านการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่า/เช่าช่วงและบริหารจัดการหลัก เช่า/เช่าช่วง
ดาเนินการและบริหารจัดการจานวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 48,900 กิโลเมตร (ประมาณ 2,094,558 คอร์
กิโลเมตร) ดังมีรายละเอียดแยกตามวิธีการจัดหาผลประโยชน์ดังนี้
(1)

การให้ผู้อื่นเช่า/เช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สิน

กองทุนได้นา FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ดังต่อไปนี้ที่กองทุนถือครอง
กรรมสิทธิ์อยู่ในปัจจุบันออกจัดหาผลประโยชน์ผ่านการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่า/เช่าช่วงและ
บริหารจัดการหลักเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการจานวนรวมทั้งสิ้น ประมาณ 48,900 กิโลเมตร
(ประมาณ 2,094,558 คอร์กิโลเมตร)
...
(1.1)

...
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ระบบ FOC หลัก อันประกอบด้วย FOC ความยาว 5,112 กิโลเมตร (122,974 คอร์
กิโลเมตร)และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขต

เอกสารแนบ 8
โครงการจัดการกองทุนเดิม
(ข)

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

ใยแก้วนาแสง (FOC) และระบบบรอดแบนด์ใน
เขตพื้นที่ต่างจังหวัด

พื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งสามารถรองรับผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ได้จานวนประมาณ 1.2
ล้านพอร์ต

ณ วั น ที่ ข องเอกสารฉบั บ นี้ กองทุ น เข้ า ท าสั ญ ญา
เพื่อให้ได้รับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจากการให้
เช่า FOC รวมระยะทาง 47,250 กม. (680,400 คอร์กิโลเมตร)
รวมทั้ ง อุ ป กรณ์ ร ะบบสื่ อ สั ญ ญาณรวม 9,169 links ตาม
สัญญา HSPA และกองทุนยังได้นากลุ่มทรัพย์สิน (portfolio)
ประเภท FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดที่
กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบันออกจัดหาผลประโยชน์ผ่านการให้
TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่า/เช่าช่วงและบริหารจัดการหลัก
เช่า/เช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการจานวนรวมทั้งสิ้น
48,900 กิโลเมตร (2,094,558 คอร์กิโลเมตร) ดังมีรายละเอียด
แยกตามวิธีการจัดหาผลประโยชน์ดังนี้
(1)

...
(1.2)

FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

...
(1.3)

FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ภายใต้ สัญ ญาซื้อขายทรั พ ย์สิน ของ TUC ที่ ลงทุ น เพิ่ มเติม ครั้ ง ที่ 2 และ ครั้ ง ที่ 3
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 และ สัญญาเช่า
FOC ระยะยาว ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 กองทุนได้มาซึ่ง (ก) กรรมสิทธิ์ใน FOC
ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ
1,113 กิโลเมตร (หรือประมาณ 62,594 คอร์กิโลเมตร) ที่ซื้อจาก TUC โดยรวมเรียกเป็น FOC
ของ TUC ที่ ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 2 (ข) กรรมสิ ท ธิ์ ใ น FOC หลั ก ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ใช้ ใ นธุ ร กิจ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 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

การให้ผู้อื่นเช่า/เช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน

กองทุนได้นา FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัดดังต่อไปนี้ที่กองทุนถือครองกรรมสิทธิ์อยู่ในปัจจุบนั
ออกจัดหาผลประโยชน์ผ่านการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้
เช่า/เช่าช่วงและบริหารจัดการหลักเช่า ดาเนินการและบริหาร
จัดการจานวนรวมทั้งสิ้น 48,900 กิโลเมตร (2,094,558 คอร์
กิโลเมตร)
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เอกสารแนบ 8
โครงการจัดการกองทุนเดิม

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

...
(1.1)

รองรั บ ระบบ FTTx ของ TICC ที่ ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 2 โดยกองทุ น มี สิท ธิใ นการซื้ อ FOC
ดังกล่าว (call option) เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความ
ประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว
ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 โดยมีราคา
ใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 200 ล้านบาท โดย
กองทุนได้นา FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 บางส่วนออกให้เช่า/เช่าช่วงแก่ TUC และ TICC
ซึ่งภายใต้สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ กองทุนจะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทาง (ตามวิธีการคานวณที่ระบุในสัญญา)
และค่าใช้จ่ายสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ในขณะที่ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่า/เช่า
ช่วงและบริหารจัดการหลักจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับดาเนินงานและบารุงรักษา
สาหรับ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวข้อ 2.3.2(ค)
“ธุ ร กิ จ เคเบิ ลใยแก้ ว และระบบบรอดแบนด์ ใ นเขตพื้ น ที่ ต่ า งจั ง หวั ด ” และ หั ว ข้ อ 2.6.3(ก)
“สัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ
ครั้งที่ 3”

ระบบ FOC หลั ก อั น ประกอบด้ ว ย FOC
ความยาว 5,112 กิโลเมตร (122,974 คอร์
กิโลเมตร)และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่
เกี่ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด ซึ่งสามารถรองรับผู้ใช้บริการบ
รอดแบนด์ ไ ด้ จ านวนประมาณ 1.2 ล้ า น
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 กองทุ น ได้ ม าซึ่ ง (ก)

(1.4)

FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3

ภายใต้ สัญญาซื้อ ขายทรั พ ย์สินของ TUC ที่ ลงทุ น เพิ่ มเติม ครั้ ง ที่ 2 และ ครั้ ง ที่ 3
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 และ สัญญาเช่า
FOC ระยะยาว ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 กองทุนได้มาซึ่ง (ก) กรรมสิทธิ์ใน FOC
ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ
8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร) ที่ซื้อจาก TUC โดยรวมเรียกเป็น FOC
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กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจ
ให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ใ นเขตพื้ น ที่
ต่างจังหวัด ระยะทาง 1,113 กิโลเมตร (หรือ
62,594 คอร์ กิ โ ลเมตร) ที่ ซื้ อ จาก TUC
โดยรวมเรียกเป็น FOC ของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 2 (ข) กรรมสิ ท ธิ์ ใ น FOC
หลั ก ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ใช้ ใ นธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก าร
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทาง
542 กิโลเมตร (หรือ 117,147 คอร์กิโลเมตร)
ที่ ซื้ อ จาก ทรู มู ฟ โดยรวมเรี ย กเป็ น FOC
หลั ก ของ ทรู มู ฟ ที่ ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ งที่ 2
และ (ค) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30
ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยี
ระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในเ ข ต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล รวม
ระยะทาง 670 กิโลเมตร (หรือ 80,014 คอร์
กิ โลเมตร) ที่ เ ช่ า จาก TICC โดยรวมเรี ย ก
เป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โดยกองทุนมีสิทธิใน

ของ TUC ที่ ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 3 (ข) กรรมสิ ท ธิ์ ใ น FOC หลั ก ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ใช้ใ นธุรกิจ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 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
เขตพื้ น ที่ ต่ า งจั ง หวั ด ระยะทางประมาณ 5,933 กิ โ ลเมตร (หรื อ ประมาณ 220,428 คอร์
กิโลเมตร) ที่ซื้อจาก ทรูมูฟ โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ ลงทุน
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 เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ กองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่
จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่
กาหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาว ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 โดยมีราคาใช้
สิ ท ธิ (Exercise Price) เพื่ อ ซื้ อ กรรมสิ ทธิ์ ในทรั พ ย์สิน ดังกล่ า วเท่ ากับ 1,300 ล้ า นบาท โดย
กองทุนได้นา FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 บางส่วนออกให้เช่าหรือเช่าช่วงแก่ TUC และ
TICC ซึ่งภายใต้สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่นั้น
กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทาง (ตามวิธีก ารคานวณที่ระบุ
ในสัญญา) และค่าใช้จ่ายสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ ในขณะที่ TUC และ TICC ใน
ฐานะผู้ เ ช่ าหรือ ผู้ เช่ าช่วงและผู้ บ ริ หารจั ดการหลั ก จะเป็ นผู้ รั บ ผิ ดชอบค่ าใช้จ่ ายที่ เกี่ยวกับ
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การซื้ อ FOC ดั ง กล่ า ว (call option) เมื่ อ
ครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดย
กองทุ น จะต้ อ งแจ้ ง ความประสงค์ ที่ จ ะใช้
สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อน
ครบก าหนดอายุ ก ารเช่ า ระยะยาวตามที่
กาหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 โดยมี
ราคาใช้ สิ ท ธิ ( Exercise Price) เพื่ อ ซื้ อ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 200
ล้ า นบาท โดยกองทุ น ได้ น า FOC ที่ ลงทุ น
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 บางส่วนออกให้เช่า/เช่า
ช่วงแก่ TUC และ TICC ซึ่งภายใต้สัญญา
เช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้
มี ก ารแก้ ไ ขและแทนที่ กองทุ น จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิ
แห่ ง ทาง (ตามวิ ธี ก ารค านวณที่ ร ะบุ ใ น
สั ญ ญา) และค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ กรมธรรม์
ประกันภัยต่างๆ ในขณะที่ TUC และ TICC
ในฐานะผู้ เ ช่ า /เช่ า ช่ ว งและบริ ห ารจั ด การ
หลักจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
ดาเนินงานและบารุงรักษาสาหรับ FOC ที่

ดาเนินงานและบารุงรักษาสาหรับ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติม ในหัวข้อ 2.3.2(ค) “ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ”
และ หัวข้อ 2.6.3(ก) “สัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3”
...
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ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 2 โปรดพิ จ ารณา
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในหั ว ข้ อ 2.3.2(ค)
“ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์
ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ” และ หัวข้อ 2.6.3(
ก) “สั ญ ญาที่ ท าให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมที่ ล งทุ น
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2”
...
2.2.2 ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 2.2.2 ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 34
ครั้งที่ 3
กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 โดยอาศัยเงินที่ได้
กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ จากการเสนอขายจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 2เพียงอย่างเดียว หรือร่วมกับ เงินที่ ได้จากการกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงิน
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดยอาศัยเงินที่ได้จากการเสนอขายเพียงอย่าง ฉบับที่ 3 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.3 “ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบ
เดียว หรือร่วมกับ เงินที่ ได้จากการกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 3 ธุ ร กิ จ กิ จ การโครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอี ย ดของทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โปรดพิ จ ารณารายละเอีย ดเพิ่มเติ มในหั วข้อ 2.3 “ชื่ อ ที่ ตั้ ง ลั ก ษณะ โทรคมนาคมและทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 34
ข้ อ มู ล สรุ ป เกี่ ย วกั บ การประกอบธุ ร กิ จ กิ จ การโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่
โทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมและทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมที่ ลงทุ น 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
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 34 ซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 43 จะประกอบไปด้วย (ก) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมสาหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
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ที่ 2 และ ครั้งที่ 3 สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 และ สัญญาเช่า FOC ระยะยาว ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 กองทุนจะได้มาซึ่ง ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ซึ่ง ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จะประกอบไปด้วย (ก) กรรมสิทธิ์
ในเสาโทรคมนาคมจ านวนประมาณ 2,589 เสาที่ จ ะซื้ อ จาก TUC
โดยรวมเรียกเป็น เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
( ข ) ก ร ร ม สิ ท ธิ์ ใ น FOC ซึ่ ง ใ นปั จ จุ บั น ใ ช้ ใ นธุ รกิ จ ใ ห้ บ ริ ก า ร
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ในเขตพื้น ที่ ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,017
กิ โลเมตร (หรื อ ประมาณ 252,006 คอร์ กิ โลเมตร) ที่ จ ะซื้ อ จาก TUC
โดยรวมเรี ย กเป็ น FOC ของ TUC ที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 3 (ค)
กรรมสิ ท ธิ์ ใ น FOC หลั ก ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ใช้ ใ นธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ระยะทางประมาณ 546 กิ โ ลเมตร (หรื อ ประมาณ 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) ที่จะซื้อจาก ทรูมูฟ โดยรวม
เรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
จานวนประมาณ 2,589788 และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้อง เสาที่จะซื้อจาก
TUC โดยรวมเรียกเป็น เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 (ข) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบนั
ใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 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 ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ อินเทอร์เ น็ต ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 5,933315 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 220,42840,823 คอร์กิโลเมตร) และประมาณ 617 กิโลเมตร (หรือประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร)
ตามลาดับ ที่จะซื้อจาก เรียลมูฟทรูมูฟ โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูเรียลมูฟ ที่ลงทุ น
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 เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความ
ประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่กาหนดไว้ใน
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และ (จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบัน
ใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต และบ
รอดแบนด์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
ระยะทางประมาณ 12,872 กิ โลเมตร (หรื อ ประมาณ 619,986 คอร์
กิ โลเมตร) ที่ จ ะเช่ า จาก TICC โดยรวมเรี ย กเป็ น FOC รองรั บ ระบบ
FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 รวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call
option) FOC ซึ่ ง ใช้ ร องรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ดั ง กล่ า ว เมื่ อ ครบ
กาหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์
ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบกาหนดอายุการ
เช่าระยะยาวตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาว ที่ลงทุ น
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 โดยมีราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื่อ
ซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้านบาท

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

กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบสาหรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทาง (ตามวิธีการคานวณที่ระบุใน
สัญญา) และค่าใช้จ่ายสาหรับกรมธรรม์ประกันภัย ต่าง ๆ ในขณะที่ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลัก ภายใต้ สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ตามสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก ครั้งที่ 2 จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับดาเนินงาน
และบารุงรักษาสาหรับ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวข้อ 2.3.2(ค)
“ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ” หัวข้อ 2.6.3(ข)(2) “สัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักระหว่าง TICC TUC และกองทุน (“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญา
เช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC”)” และ หัวข้อ 2.6.3(ข)(3) “สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง
ดาเนินการ บารุงรักษา และบริหารจัดการ FOC ระหว่าง TICC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า
ช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการ FOC")” 2.6.4(ข)(2) “สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการและ
กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบสาหรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับ บริหารจัดการหลัก ครั้งที่ 2 ระหว่าง TUC TICC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ
สิ ท ธิ แ ห่ ง ทาง (ตามวิ ธี ก ารค านวณที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญา) และค่ า ใช้ จ่ า ย และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2")”
สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ ในขณะที่ TUC และ TICC ในฐานะผู้
ตามสั ญ ญาซื้ อ ขายทรั พ ย์ สิน ของ TUC ที่ ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 2 และ ครั้ ง ที่ 34 กองทุ น จะซื้ อ เสา
เช่าและบริหารจัดการหลัก ภายใต้ สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหาร
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเช่าที่ดิน
จัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
รวมถึงภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เกี่ยวข้องกับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 (ตามวิธีการ
เกี่ยวกับดาเนินงานและบารุงรักษาสาหรับ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่
คานวณที่ระบุในสัญญา) โดยชาระเป็นรายเดือนให้แก่ TUC นอกเหนือจากนั้น กองทุนยังจะเป็นผู้รับผิดชอบใน
3 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวข้อ 2.3.2(ค) “ธุรกิจเคเบิล
ค่าใช้จ่ายสาหรับกรมธรรม์ประกันภัย ต่าง ๆ สาหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 โดย
ใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ” หัวข้อ 2.6.3(ข)
TUC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักตาม สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและ
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(2) “สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการ
หลักระหว่าง TICC TUC และกองทุน (“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญา
เช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC”)” และ หัวข้อ 2.6.3(ข)(3)
“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ดาเนินการ บารุงรักษา และ
บริหารจัดการ FOC ระหว่าง TICC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและ
แทนที่สัญญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการ FOC")”
ตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่
2 และ ครั้งที่ 3 กองทุนจะซื้อเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น กองทุนจะเป็นผู้รับผิด ชอบค่าเช่าที่ดิน
รวมถึงภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เกี่ยวข้องกับเสาโทรคมนาคมของ TUC
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (ตามวิธีการคานวณที่ระบุในสัญญา) โดยชาระ
เป็ น รายเดื อ นให้ แ ก่ TUC นอกเหนื อ จากนั้ น กองทุ น ยั ง จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายสาหรับกรมธรรม์ประกันภัย ต่างๆ สาหรับเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดย TUC ในฐานะผู้
เช่ า และบริ หารจั ดการหลัก ตาม สั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น การ และบริ หาร
จัดการหลักที่ได้มีการแก้ ไขและแทนที่ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับดาเนินงานและบารุงรักษาสาหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ
2.6.3(ข)(1) “สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ บารุงรักษา
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แทนที่ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก ครั้งที่ 2 จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับดาเนินงานและบารุงรักษาสาหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ 2.6.3(ข)(1) “สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ บารุงรักษา
และบริหารจัดการหลัก ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหาร
จัดการหลักเสาโทรคมนาคม")2.6.4(ข)(1) “สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ บารุงรักษา และบริหาร
จัดการหลัก ครั้งที่ 2 ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหาร
จัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2")”
ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 กองทุนจะซื้อกรรมสิทธิ์ใน FOC
ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด จาก เรียลมูฟ โดยเข้าทาสัญญากับ เรียลมูฟ ในฐานะ
ผู้ขาย และ TUC ในฐานะผู้ที่จะเข้ารับสิทธิและหน้าที่ของ เรียลมูฟ ในฐานะผู้ขายภายใต้สัญญาดังกล่าว เมื่อเกิด
เหตุการณ์ตามที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ TUC ตกลงจะเข้ารับสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ที่ เรียลมูฟ มีอยู่ต่อกองทุนภายใต้
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เมื่อการโอนกิจการทั้งหมดของ เรียลมูฟ ให้แก่
TUC เกิดขึ้นแล้วโดยเสร็จสมบูรณ์ โดย TUC ตกลงจะปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขาย ซึ่งยังคงมีอยู่ภายใต้สัญญาซื้อขาย
ทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ณ วันที่การโอนกิจการทั้งหมดของ เรียลมูฟ ให้แก่ TUC เสร็จ
สมบูรณ์แทนที่ เรียลมูฟ ทุกประการภายใต้หนังสือข้อตกลงร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโทรคมนาคม HSPA
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสาเร็จของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA บางส่วน ซึ่งทรัพย์สิน
ดั ง กล่ า วประกอบด้ วยเสาโทรคมนาคมของ 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 กองทุนจะรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวจาก BFKT และ AWC ภายหลังจากข้อตกลงเกี่ยวกับการโอนสิทธิรายได้ที่
แทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม")” เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าวสิ้ นผลลงตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่เกี่ยวข้องระหว่าง BFKT
และ AWC ทั้งนี้ ระยะเวลาเช่าของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA ที่เกี่ยวข้องจะสิ้นสุดในวันที่ 15
ภายใต้ ห นั ง สื อ ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ย์ สิ น
กันยายน 2576 ซึ่งคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะดาเนินการเจรจาและตกลงจานวนทรัพย์สินที่จะเช่ า ตลอดจนเงื่อนไข
โทรคมนาคม HSPA ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสาเร็จของธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
และข้อกาหนดในการเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จานวนเงินสุทธิที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่า
กับ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
จานวนที่กองทุนได้รับจาก BFKT และ AWC ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่เกี่ยวข้อง กับกองทุน
TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวข้อ 2.6.3(ข)(4) “หนังสื อ
HSPA บางส่วน ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมของ
ข้อตกลงร่วมกัน (Letter of Agreement) ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA ระหว่าง
BFKT ระบบ FOC ของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสา
TUC TICC และกองทุ น ("หนั ง สื อ ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคม
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และเสาโทรคมนาคม
HSPA")”
ของ AWC ที่ ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 2 โดยกองทุ น จะรั บ โอนทรั พ ย์ สิน
ดังกล่าวจาก BFKT และ AWC ภายหลังจากข้อตกลงเกี่ยวกับการโอน
โดยก่อนการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 นั้น กองทุน
สิทธิรายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าวสิ้นผลลงตามสัญญาโอน ได้จัดให้มีการสุ่มตรวจสอบทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 บางส่วน ทั้ง
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่เกี่ยวข้องระหว่าง BFKT และ AWC ทั้งนี้ ทางด้านเทคนิคและทางด้านกฎหมาย เช่น การวิเคราะห์ความแข็งแรงของเสาโทรคมนาคม ความสามารถในการ
ระยะเวลาเช่าของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA ที่ ใช้งาน การวิเคราะห์การทับซ้อนกันของเสาโทรคมนาคม รวมถึงประเด็นทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อ
เกี่ยวข้องจะสิ้นสุดในวันที่ 15 กันยายน 2576 ซึ่งคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะ ประโยชน์ในการเจรจาตกลงเพื่อกาหนดข้อตกลงต่าง ๆ ที่จาเป็นและเหมาะสมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องต่อไป โดย
ดาเนินการเจรจาและตกลงจานวนทรัพย์สินที่จะเช่า ตลอดจนเงื่อนไข ในส่วนของการวิเคราะห์การทับซ้อนนั้น หากพบว่ามีการทับซ้อนกันของเสาโทรคมนาคมก่อนการเข้าลงทุน
และข้อกาหนดในการเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จานวนเงินสุทธิที่เกิดขึ้นจาก กองทุนและคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะทาความตกลงกันเกี่ยวกับการดาเนินการที่จาเป็นและเหมาะสมและกาหนด
ทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าจานวนที่กองทุนได้รับจาก BFKT ระยะเวลาในการดาเนินการดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้ ภายหลังจากที่กองทุนได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
และ AWC ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่เกี่ยวข้อง กับ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 แล้วนั้น กองทุนจะจัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สิน
กองทุ น ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า ว โปรดพิ จ ารณา
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รายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวข้อ 2.6.3(ข)(4) “หนังสือข้อตกลงร่ว มกั น ดังกล่าวทั้งทางด้านเทคนิคและทางด้านกฎหมายอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยหากกองทุนพบประเด็นปัญหาใด ๆ
(Letter of Agreement) ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน กองทุนสามารถที่จะใช้สิทธิที่กองทุนมีตามที่กาหนดไว้ในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
โทรคมนาคม HSPA ระหว่าง TUC TICC และกองทุน ("หนังสือข้อตกลง
...
ร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA")”
โดยก่ อ นการเข้ า ลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมที่ ลงทุ นเพิ่ม เติม ครั้ ง ที่ 3 นั้ น กองทุ น ได้ จัดให้มี การสุ่ม
ตรวจสอบทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 บางส่ ว นทั้ ง ทางด้ า นเทคนิ ค และทางด้ า นกฎหมาย เช่ น การ
วิเคราะห์ความแข็งแรงของเสาโทรคมนาคม ความสามารถในการใช้
งาน การวิเคราะห์การทับซ้อนกันของเสาโทรคมนาคม รวมถึงประเด็น
ทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการเจรจาตกลง
เพื่ อ ก าหนดข้ อ ตกลงต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ น และเหมาะสมกั บ คู่ สั ญ ญาที่
เกี่ ย วข้ อ งต่ อ ไป นอกจากนี้ ภายหลั ง จากที่ ก องทุ น ได้ เ ป็ น เจ้ า ของ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 แล้วนั้น กองทุนจะจัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวทั้ง
ทางด้านเทคนิคและทางด้านกฎหมายอย่ างละเอียดอีกครั้ง โดยหาก
กองทุนพบประเด็นปัญหาใด ๆ กองทุนสามารถที่จะใช้สิทธิที่กองทุนมี
ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาต่าง ๆที่เกี่ยวข้องได้
...
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แก้ไขเพิ่มเติมตารางแสดงถึงทรัพย์สินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม และแผนภูมิแสดงโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบุคคลผู้โอน ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก และผู้ถือหน่ วยลงทุนรายอื่น หลังจากที่มีการ
ดาเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมที่กาหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ในหัวข้อ 2.2.2 “ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
โปรดพิจารณารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก ก ส่วนที่ 2

6

แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.2.3 “การลงทุนในทรัพย์สินหลัก – ทรัพย์สินทีก่ องทุนลงทุนเพิ่มเติม” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
2.2.3

การลงทุนในทรัพย์สินหลัก - ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
เพิ่มเติม

2.2.3

การลงทุนในทรัพย์สินหลัก - ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม

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

นอกเหนื อ จากการลงทุ นของกองทุน ในทรัพ ย์สิน โครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุ น เพิ่ มเติม ครั้ ง ที่ 2 บริ ษั ท จัด การอาจจัดการให้ กองทุน ลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่นโดยการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ให้กระทาได้และเป็นไปตามโครงการ
นอกจากนี้ บริ ษั ท จั ด การอาจจัด การให้ ก องทุ น ลงทุ น เพิ่ม เติ ม ในทรั พ ย์สิน ที่ เ ป็ น โครงสร้ างพื้ นฐาน
จัดการกองทุน เช่น ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
โทรคมนาคมอื่ น และ/หรื อ สิ ท ธิ ใ นการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ ที่ เ กิ ด จากทรั พ ย์ สิน ดั ง กล่ า ว นอกเหนื อ จาก
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ซึ่งการลงทุนเพิ่มเติมโดยกองทุนอาจรวมถึง การลงทุนใน ทรัพย์สิน
นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจจัดการให้กองทุนลงทุนเพิ่มเติม โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 และ การใช้สิทธิในการได้รับคาเสนอก่อน (right to
ในทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอื่น และ/หรือสิทธิใน receive first offers) ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เป็นต้น ทั้งนี้ ตามสัญญาโอนขาย
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การรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว นอกเหนือจาก
ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคม ซึ่ ง การลงทุ น เพิ่ ม เติ ม โดย
กองทุ น อาจรวมถึ ง การลงทุ น ใน ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ การใช้สิทธิในการได้รับคา
เสนอก่อน (right to receive first offers) ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เป็นต้น ทั้งนี้ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ มีข้อกาหนดว่า ในกรณีที่กลุ่มทรูจะขายทรัพย์สินที่เป็น
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอื่น ๆ ของกลุ่มทรูและ/หรือรายได้ที่เกิด
จากทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า วที่ น อกเหนื อ จากทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมเบื้องต้นให้แก่บุคคลภายนอกกลุ่มทรู นิติบุคคลผู้โอนตกลง
ให้สิทธิกองทุนในการได้รับคาเสนอก่อนในการซื้อทรัพย์สิน ดังกล่ า ว
และ/หรื อ รายได้ ที่ เ กิ ด จากทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ป็ น
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอื่นดังกล่าวอาจมี ทั้งส่วนที่เป็นทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นโครงการที่แล้วเสร็จและ/หรือทรัพย์สินซึ่งเป็นโครงการที่ไม่แล้ว
เสร็จ (แล้วแต่กรณี) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.1
(ก) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้น ” หัวข้อ 2.6.2(ก)
(1) “สัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 1” หั ว ข้ อ 2.6.3(ก) “สั ญ ญาที่ ท าให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2” และ
หั ว ข้ อ 2.6.4 “สาระส าคั ญ ของสั ญ ญาที่ ท าให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และสัญญา

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ มีข้อกาหนดว่า ในกรณีที่กลุ่มทรูจะขายทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอืน่
ๆ ของกลุ่ ม ทรู แ ละ/หรื อ รายได้ ที่ เ กิ ด จากทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า วที่ น อกเหนื อ จากทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่
3 ให้แก่บุคคลภายนอกกลุ่มทรู นิติบุคคลผู้โอนตกลงให้สิทธิกองทุนในการได้รับคาเสนอก่อนในการซื้อทรัพย์สิน
ดังกล่าว และ/หรือรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอื่น
ดังกล่าวอาจมีทั้งส่วนที่เป็นทรัพย์สินซึ่งเป็นโครงการที่แล้วเสร็จและ/หรือทรัพย์สินซึ่งเป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ
(แล้วแต่กรณี) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.1(ก) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
เบื้องต้น” หัวข้อ 2.6.2(ก)(1) “สัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1” หัวข้อ 2.6.3(ก) “สัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่
2 และครั้งที่ 3” และ หัวข้อ 2.6.4(ก) “สาระสาคัญของร่างสัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 34 และร่างสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 34”
การลงทุนหรือการได้มาเพิ่มเติมใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานใด ๆ อันมีมูลค่าเกินกว่า 100
ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้มาดังกล่าวจะต้องอยู่
ภายใต้ข้อกาหนดของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกากับตลาดทุน
เช่นเดียวกันกับเมื่อกองทุนเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น (เช่น ข้อกาหนดการสอบ
ทานธุรกิจ (due diligence) การประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นต้น) และจะต้องได้รับมติอนุมัติของผู้ถือหน่วยลงทุน
โปรดพิจารณาข้อกาหนดเกี่ยวกับการของมติผู้ถือหน่วยลงทุนในหัวข้อ 8.3 “การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้
ถือหน่วยลงทุน” หรือต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เป็นการได้มาเพิ่มเติม
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โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

เกี่ ย วกั บ การจั ด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่ได้รับยกเว้นภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต.
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3”
และ/หรือ คณะกรรมการกากับตลาดทุน ได้มีการระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนแล้วว่า กองทุนไม่ต้องขอมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยการคานวณมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
การลงทุ น หรื อ การได้ ม าเพิ่ ม เติ ม ใด ๆ ซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การ
พื้ น ฐานที่ ลงทุน หรือ ได้ม าเพิ่ม เติมดัง กล่ าวข้างต้น ให้ พิ จ ารณาจากมูลค่า การลงทุ น ทุ กรายการภายในรอบ
โครงสร้างพื้นฐานใด ๆ อันมีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อย
ระยะเวลาหกเดือน
ละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้มา
ดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ข้อ กาหนดเช่ นเดียวกั นกับเมื่อกองทุน เข้ า
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สิน กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีการลงทุนหรือได้มาเพิ่มเติม
ลงทุ น ในทรั พ ย์ สิน โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมเบื้ อ งต้ น (เช่ น ข้ อ โดยพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนภายในรอบระยะเวลาหกเดือน
กาหนดการสอบทานธุรกิจ (due diligence) การประเมินค่าทรัพย์สิน
อย่างไรก็ดี หากเป็นการได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้าน
เป็นต้น) และจะต้องได้รับมติอนุมัติของผู้ถือหน่วยลงทุน โปรดพิจารณา
บาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลาที่มีการได้มาดังกล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การของมติ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ในหั ว ข้ อ 8.3 “การ
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีเช่นนี้ไม่จาต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
ประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน ” หรือต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี)
ในกรณีที่การลงทุนหรือได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน จาเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติม
โดยการกู้ยืมและ/หรือการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน กองทุนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเกี่ยวกับการกู้ยืมตามที่
เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนแล้วว่า กองทุน
กาหนดไว้ในหัวข้อ 3“นโยบายการกู้ยืมเงิน” และ/หรือการเพิ่มทุน ตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ 6.2 “การเพิ่มเงินทุน
ไม่ ต้ อ งขอมติ จ ากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ความเห็ น ชอบจากผู้ ดู แ ล
จดทะเบียน” และการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน (หากต้องมี)
ผลประโยชน์ โดยการคานวณมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่
ลงทุ น หรื อ ได้ ม าเพิ่ ม เติ ม ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ให้ พิ จ ารณาจากมู ลค่ า ทุก
นอกจากนี้ ในกรณีที่การลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวกระทาโดยวิธีการในข้อ (ก) หรือ (ข) ของนิยามคาว่า
รายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับนิยามคาว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน” ในหัวข้อ “คาจากัดความ”) กองทุนจะต้องเข้าทาสัญญากับผู้ประกอบการบุคคลที่สามเพื่อให้เช่า หรือ
ให้ผู้ประกอบการบุคคลที่สามดาเนิน การบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าว หรือเพื่อมอบหมายให้บุคคลดังกล่าว
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง ดาเนินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. ตามที่ได้กาหนดไว้ในหัวข้อ
พื้ น ฐานที่มีก ารลงทุ นหรือ ได้มาเพิ่ มเติม โดยพิ จารณาจากมูลค่าการ “2.5 การบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของกองทุนรวมและการประกันรายได้”
ลงทุนภายในรอบระยะเวลาหกเดือน
อย่ า งไรก็ ดี หากเป็ น การได้ ม าเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ
30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลาที่มีการได้มาดังกล่าว ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีเช่นนี้ไม่จาต้องได้รับมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณี ที่ ก ารลงทุ น หรื อ ได้ ม าเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้างพื้นฐาน จาเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติมโดยการกู้ยืมและ/หรือ
การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน กองทุนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเกี่ยวกับ
การกู้ยืมตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ 3 “นโยบายการกู้ยืมเงิน ” และ/หรือ
การเพิ่มทุน ตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ 6.2 “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน”
และการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน (หากต้องมี)
นอกจากนี้ ในกรณี ที่ก ารลงทุ น เพิ่มเติมดังกล่า วกระทาโดย
วิธีการในข้อ (ก) หรือ (ข) ของนิยามคาว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน” (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับนิยามคาว่า “ทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ในหัวข้อ “คาจากัดความ”) กองทุนจะต้องเข้า
ท าสั ญ ญากั บ ผู้ ป ระกอบการบุ ค คลที่ ส ามเพื่ อ ให้ เ ช่ า หรื อ ให้
ผู้ประกอบการบุคคลที่สามดาเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าว
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หรือเพื่อมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวดาเนินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. ตามที่ได้กาหนดไว้
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
และรายใหญ่ ที่ สุ ด ในประเทศไทย และผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารระบบโครงสร้ า ง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่เป็นอิสระ กล่าวคือไม่ได้ประกอบธุรกิจให้บริการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่ด้วยตนเอง ซึ่งทาให้กองทุนมีความน่าสนใจมาก
ขึ้ น ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการบุ ค คลที่ ส ามที่ จ ะเช่ า ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า ง
พื้ น ฐานโทรคมนาคมจากกองทุ น นอกจากนี้ บริ ษั ท จั ด การเชื่ อ ว่ า
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนเป็นหนึ่งในกลุ่ม
ทรัพย์สิน (portfolio) ชั้นนาและมีความหลากหลายของทรัพย์สินมาก
ที่สุดในประเทศไทยในเชิงของการมีส่วนได้เสียในกิจการประเภทเสา
โทรคมนาคมและประเภทของโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม กองทุน
เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีหน่วยลงทุนซื้อขายอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุน
ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ในขณะนี้ กองทุนมี สิทธิใน

2.3.1

ความเป็นมา

กองทุนเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมรายแรกและรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และผู้
ให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่เป็นอิสระ กล่าวคือไม่ได้ประกอบธุรกิจให้บริการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่ด้วยตนเอง ซึ่งทาให้กองทุนมีความน่าสนใจมากขึ้นสาหรับผู้ประกอบการบุคคลที่สามที่จะเช่าทรัพย์สิน
โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมจากกองทุ น นอกจากนี้ บริ ษั ท จั ด การเชื่ อ ว่ า ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมของกองทุนเป็นหนึ่งในกลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) ชั้นนาและมีความหลากหลายของทรัพย์สินมาก
ที่สุดในประเทศไทยในเชิงของการมีส่วนได้เสียในกิจการประเภทเสาโทรคมนาคมและประเภทของโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคม กองทุนเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีหน่วยลงทุนซื้อขายอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ในขณะนี้
กองทุนมีสิทธิในการรับรายได้สุทธิจากเสาโทรคมนาคมจานวน 12,682 เสา และภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2561 ภายหลังการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 กองทุนจะมีสิทธิใน
การรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจากเสาโทรคมนาคมจานวน 15,271 เสา ที่กระจายตัวอยู่ใน 77 จังหวัดของ
ประเทศไทย โดยประมาณร้อยละ 16.5 ของเสาดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งมี
ประชากรหนาแน่น บริษัทจัดการเชื่อว่ากองทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมนี้จะทาให้กองทุนสามารถนาเสนอเสา

A38982405/0.8/31 May 2019

VIII - 39

เอกสารแนบ 8
โครงการจัดการกองทุนเดิม
การรับรายได้สุทธิจากเสาโทรคมนาคมจานวน 12,682 เสา และภายใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ภายหลังการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 กองทุนจะมีสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้สุทธิจากเสาโทรคมนาคมจานวน 15,271 เสา ที่
กระจายตัวอยู่ใน 77 จังหวัดของประเทศไทย โดยประมาณร้อยละ 16.5
ของเสาดั งกล่ าวอยู่ในเขตพื้ นที่ กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลซึ่งมี
ประชากรหนาแน่น บริษัทจัดการเชื่อว่ากองทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมนี้
จะทาให้กองทุนสามารถนาเสนอเสาโทรคมนาคมที่มีความครอบคลุม
ทั่วทั้งประเทศกว่าร้อยละ 98 ของประชากรในประเทศไทยแก่ผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลักของกองทุนได้ ทั้งนี้ เสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 จะทาให้จานวนเสาโทรคมนาคมที่แบ่งใช้ได้ของกองทุนเพิ่มขึ้น
อีกร้อยละ 41 จากที่มีอยู่ 6,350 เสา ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ เป็น
ประมาณ 8,939 เสา โดยทรั พ ย์ สิ น เสาโทรคมนาคมของกองทุ น ใน
ปัจจุบันมีอัตราการใช้งานเฉลี่ยจากกลุ่มทรูอยู่ที่ 2.51 พื้นที่ (slots) ต่อ
เสา เกิดเป็นรายได้เฉลี่ยสุทธิ (หักค่าเช่าที่ดินและภาษีที่ดิน) ประมาณ
17,000 บาท ต่อเสาต่อเดือน หลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 อัตราการใช้งานเฉลี่ยจาก
กลุ่มทรูจะกลายเป็น 2.36 พื้นที่ (slots) ต่อเสา ซึ่งคาดการณ์ว่าจะก่อ
รายได้เฉลี่ยสุทธิ (หักค่าเช่าที่ดินและภาษีที่ดิน) ประมาณ 21,000 บาท
ต่อเสาต่อเดือนในปี พ.ศ. 2561 โดย FOC ของกองทุนในขณะนี้มีความ

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
โทรคมนาคมที่มีความครอบคลุมทั่วทั้งประเทศกว่าร้อยละ 98 ของประชากรในประเทศไทยแก่ผู้เช่าและบริหาร
จั ด การหลั ก ของกองทุ น ได้ ทั้ ง นี้ เสาโทรคมนาคมเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของทรั พ ย์ สิน โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมที่ ลงทุน เพิ่ มเติม ครั้ ง ที่ 43 จะท าให้ จานวนเสาโทรคมนาคมที่แ บ่ง ใช้ได้ของกองทุ นเพิ่มขึ้นอีก
ประมาณร้อยละ 41 8.8 จากที่มีอยู่ 8,9396,350 เสา ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ เป็นประมาณ 9,727 เสา 8,939
เสา โดยทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของกองทุนในปัจจุบันมีอัตราการใช้งานเฉลี่ยจากกลุ่มทรูอยู่ที่ 2.51 พื้นที่
(slots) ต่อเสา เกิดเป็นรายได้เฉลี่ยสุทธิ (หักค่าเช่าที่ดินและภาษีที่ดิน) ประมาณ 17,000 บาท ต่อเสาต่อเดือน
หลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 อัตราการใช้งานเฉลี่ยจาก
กลุ่มทรูจะกลายเป็น 2.36 พื้นที่ (slots) ต่อเสา ซึ่งคาดการณ์ว่าจะก่อรายได้เฉลี่ยสุทธิ (หักค่าเช่าที่ดินและภาษี
ที่ดิน) ประมาณ 21,000 บาท ต่อเสาต่อเดือนในปี พ.ศ. 2561 โดย FOC ของกองทุนในขณะนี้มีความยาว
ประมาณ 62,66890,036 กิ โลเมตร และเป็ น ที่ ค าดหมายว่ า จะมี ค วามยาวของ FOC เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ประมาณ
90,03695,560 กิโลเมตร หลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 34
ซึ่งระยะทางรวมที่เพิ่มขึ้นมาทั้งหมดประมาณ 27,3685,524 กิโลเมตรของ FOC และ FOC รองรับระบบ FTTx จะ
ทาให้การกระจายทรัพย์สินของกองทุนทั่วทุก 77 จังหวัดของประเทศไทยโดยรวมเพิ่มขึ้นอีก บริษัทจัดการเชื่อว่า
FOC ที่จะได้มาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 จะทาให้
ความครอบคลุมของ FOC ของกองทุนทั่วประเทศในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสูงเพิ่มมากขึ้น โดย
มี FOC ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่ากับประมาณร้อยละ 44.549 ของ FOC ทั้งหมด ภายหลัง
จากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43
ทรูซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุน
โดยถือหน่วยลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมจานวนประมาณร้อยละ 28.1130.00 ของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
ณ วันที่ 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 จะทาให้การกระจายทรัพย์สินของกองทุน
ทั่วทุก 77 จังหวัดของประเทศไทยโดยรวมเพิ่มขึ้นอีก บริษัทจัดการเชื่อ
ว่ า FOC ที่ จ ะได้ ม าซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของทรั พ ย์ สิน โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จะทาให้ความครอบคลุมในเขต
พื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลสู ง ขึ้ น โดยมี FOC ในเขตพื้ นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่ากับร้อยละ 49 ของ FOC ทั้งหมด
ภายหลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
ทรูซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย เป็น
ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รายใหญ่ ข องกองทุ น โดยถื อ หน่ ว ยลงทุ น จ านวน
ประมาณร้อยละ 28.11 ของจานวนหน่วยลงทุนทั้ง หมด ณ วันที่ 15
กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2561 ในอนาคตกองทุ น อาจจะลงทุ น หรื อ ได้ ม า
เพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินที่เป็น โครงสร้างพื้ นฐานโทรคมนาคม และ/หรื อ
ได้มาซึ่งสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว
โดยอาจจะได้มาจากกลุ่มทรูและบุคคลอื่น บริษัทจัดการมุ่งหมายที่จะ
เป็นผู้บริหารกิจการของกองทุนต่อไป โดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้าง

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และ/หรือ ได้มาซึ่งสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สิน
ดังกล่าว โดยอาจจะได้มาจากกลุ่มทรูและบุคคลอื่น บริษัทจัดการมุ่งหมายที่จะเป็นผู้บริหารกิจการของกองทุน
ต่อไป โดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถจ่ายผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อสภาวะการแข่งขันในตลาดทุน
ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมของกองทุ น ณ วั น ที่ ข องเอกสารฉบั บ นี้ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่
1 ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก)

กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 6,000 เสา กล่าวคือ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคม และ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ซื้อจากทรู

(ข)

กรรมสิทธิ์ในระบบ FOC หลัก และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้อง และระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดที่ซื้อจาก TICC

(ค)

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นตั้งแต่และรวมถึงวันเริ่มคานวณรายได้จนถึง
วันครบกาหนดสัญญา HSPA ที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินดังต่อไปนี้ของ BFKT และ AWC
(1)
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เสาโทรคมนาคมและโครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่ น ที่
เกี่ยวข้องของ BFKT และ AWC และ
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โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

รายได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จ ะสามารถจ่ายผลตอบแทนในระยะยาว
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อสภาวะการ
แข่งขันในตลาดทุน

(2)

(รวมถึงเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง คาตัดสิน คาพิพากษา คดีความที่ตัดสิน
ให้แก่ BFKT และ AWC รวมทั้งการดาเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง BFKT และ AWC
มีสิทธิได้รับ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดงั กล่าว
(โดยไม่ ร วมถึ ง สิ ท ธิ แ ละเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากการใช้ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก หรื อ
เกี่ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวซึ่ง BFKT หรือ AWC มีสิทธิ
ได้รับก่อนหน้าวันเริ่มคานวนรายได้ ไม่ว่า BFKT หรือ AWC จะได้ดาเนินการใช้สิทธิ
เรียกร้องหรือได้รับชาระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวก่อนหน้าหรือ
ภายหลังวันเริ่มคานวณรายได้ก็ตาม)) รวมทั้ง สิทธิในการซื้อทรัพย์สินโทรคมนาคม
ของ BFKT จานวนหนึ่งโดยมีราคาใช้สิทธิเป็นเงินจานวน 10 ล้านบาท เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ในขณะที่ AWC มีหน้าที่ต้อง
โอนกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ AWC จานวนหนึ่งมาให้กองทุนเมื่อสิ้น สุด
ระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ด้วยเช่นกัน

ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประกอบด้วย
(ก) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 6,000 เสา กล่าวคือ ทรัพย์สิน
เสาโทรคมนาคม และโครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมประเภท
Passive อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การให้บ ริ การโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ ที่ ซื้ อ
จากทรู
(ข) กรรมสิทธิ์ในระบบ FOC หลัก และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่
เกี่ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ที่ซื้อจาก
TICC
(ค) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นตั้งแต่และรวมถึง
วันเริ่มคานวณรายได้จนถึงวันครบกาหนดสัญญา HSPA ที่เกิด
จากการให้เช่าทรัพย์สินดังต่อไปนี้ของ BFKT และ AWC

ระบบใยแก้วนาแสงของ BFKT และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ

(ง)

(1) เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท
Passive อื่นที่เกี่ยวข้องของ BFKT และ AWC และ
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สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ที่ AWC เป็นเจ้าของ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่และรวมถึงวันเริ่มคานวณรายได้
สาหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จนถึงวันครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (รวมถึงเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ เรียกร้อง คาตัดสิน คาพิพากษา คดีความ
ที่ตัดสินให้แก่ AWC รวมทั้งการดาเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับ ที่เกิดขึ้นจาก
หรือเกี่ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้รับ
จากการใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ย วกับรายได้หรือสัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้

เอกสารแนบ 8
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(2) ระบบใยแก้ ว น าแสงของ BFKT และอุ ป กรณ์ ร ะบบสื่ อ
สัญญาณ
(3) (รวมถึ ง เงิ น ที่ ได้ รั บ จากการใช้ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ ง ค าตั ด สิ น ค า
พิ พ ากษา คดี ค วามที่ ตัดสิ น ให้ แก่ BFKT และ AWC รวมทั้ง
การด าเนิ น การหรื อ สิ ท ธิ อื่ น ใดซึ่ ง BFKT และ AWC มี สิ ท ธิ
ได้ รั บ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก หรื อ เกี่ ย วกั บ รายได้ ห รื อ สั ญ ญาซึ่ ง
ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้รับ
จากการใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับรายได้หรือ
สัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวซึง่ BFKT หรือ AWC มีสิทธิ
ได้รับก่อนหน้าวันเริ่มคานวนรายได้ ไม่ว่า BFKT หรือ AWC
จะได้ดาเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับชาระตามสิทธิหรือ
การใช้ สิท ธิ เรี ย กร้ อ งดั งกล่ า วก่อ นหน้ าหรื อ ภายหลั ง วันเริ่ม
ค านวณรายได้ ก็ ต าม)) รวมทั้ ง สิ ท ธิ ใ นการซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น
โทรคมนาคมของ BFKT จานวนหนึ่งโดยมีราคาใช้สิทธิเป็น
เงินจานวน 10 ล้านบาท เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเช่า
เครื่องและอุปกรณ์ HSPA ในขณะที่ AWC มีหน้าที่ต้องโอน
กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ AWC จานวนหนึ่งมาให้
กองทุนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ด้วยเช่นกัน

ดังกล่าวซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวันเริ่มคานวณรายได้สาหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่
1 ไม่ ว่ า AWC จะได้ ด าเนิ น การใช้ สิท ธิ เ รี ย กร้ อ งหรื อ ได้ รั บ ช าระตามสิ ท ธิ ห รื อ การใช้ สิท ธิ
เรียกร้องดังกล่าวก่อนหน้าหรือภายหลังวันเริ่มคานวณรายได้สาหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่
1 ก็ตาม)) รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ภายหลัง
จากวันครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ซึ่งกองทุนจะรับ
โอนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
(จ)

สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2578 ใน
FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call option) FOC ของ AWC
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ดังกล่าว ภายหลังจากครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดย
กองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ AWC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบ
กาหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1

(ฉ)

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุ ทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ที่ AWC เป็นเจ้าของ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่และรวมถึงวันเริ่มคานวณรายได้
สาหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จนถึงวันครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (รวมถึงเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ เรียกร้อง คาตัดสิน คาพิพากษา คดีความ
ที่ตัดสินให้แก่ AWC รวมทั้งการดาเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับ ที่เกิดขึ้นจาก
หรือเกี่ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้รับ
จากการใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้
ดังกล่าวซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวันเริ่มคานวณรายได้สาหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่
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(ง) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 1 ที่ AWC เป็ น
เจ้าของ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่และรวมถึงวันเริ่มคานวณรายได้สาหรับการ
ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 1 จนถึ ง วั น ครบก าหนดสั ญ ญาเช่ า เสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (รวมถึงเงินที่ได้รับจาก
การใช้สิทธิ เรียกร้อง คาตัดสิน คาพิพากษา คดีความที่ตัดสินให้แก่
AWC รวมทั้งการดาเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับ ที่
เกิ ด ขึ้ น จาก หรื อ เกี่ ย วกั บ รายได้ ห รื อสั ญ ญาซึ่ งก่ อให้ เกิ ดรายได้
ดังกล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง
ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับรายได้หรือสั ญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้
ดั ง กล่ า วซึ่ ง AWC มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ก่ อ นหน้ า วั น เริ่ ม ค านวณรายได้
สาหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ไม่ว่า AWC จะได้ดาเนินการใช้
สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งหรื อ ได้ รั บ ชาระตามสิ ท ธิ ห รื อการใช้สิท ธิ เรี ย กร้อง
ดังกล่าวก่อนหน้าหรือภายหลังวันเริ่มคานวณรายได้สาหรับ การ
ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 1 ก็ ต าม)) รวมทั้ ง กรรมสิ ท ธิ์ ใ นเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ภายหลังจากวัน
ครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่
1 ซึ่ ง กองทุ น จะรั บ โอนตามสั ญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ
รายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
2 ไม่ ว่ า AWC จะได้ ด าเนิ น การใช้สิท ธิเ รี ยกร้อ งหรื อ ได้ รั บช าระตามสิ ท ธิห รื อ การใช้สิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวก่อนหน้าหรือภายหลังวันเริ่มคานวณรายได้สาหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่
2 ก็ตาม)) รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ภายหลัง
จากวันครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ซึ่งกองทุนจะรับ
โอนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
(ฉ)

กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 350 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท
Passive อื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ซื้อจาก TUC

(ช)

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

(ฌ)

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

(ญ)

สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx
ในธุ ร กิ จ ให้ บริ การอิ น เทอร์ เน็ ตและบรอดแบนด์ อิน เทอร์เ น็ต ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ 670 กิโลเมตร (หรือประมาณ 80,014 คอร์กิโลเมตร) ที่เช่า
จาก TICC รวมถึงสิทธิในการซื้อ FOC ดังกล่าว (call option) เมื่อครบกาหนดอายุการเช่า
ระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้า
กว่า 2 ปีก่อนครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาว
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(จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 5
มีนาคม พ.ศ. 2578 ใน FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
รวมทั้ ง สิ ท ธิ ใ นการซื้ อ (call option) FOC ของ AWC ที่ ล งทุ น
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ดังกล่าว ภายหลังจากครบกาหนดอายุการเช่า
ระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ
ดังกล่าวให้แก่ AWC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบกาหนดอายุการเช่า
ระยะยาวตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
(ฉ) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่ เกิดจากการให้เช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 2 ที่ AWC เป็ น
เจ้าของ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่และรวมถึงวันเริ่มคานวณรายได้สาหรับการ
ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 2 จนถึ ง วั น ครบก าหนดสั ญ ญาเช่ า เสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (รวมถึงเงินที่ได้รับจาก
การใช้สิทธิ เรียกร้อง คาตัดสิน คาพิพากษา คดีความที่ตัดสินให้แก่
AWC รวมทั้งการดาเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับ ที่
เกิ ด ขึ้ น จาก หรื อ เกี่ ย วกั บ รายได้ ห รื อสั ญ ญาซึ่ งก่ อให้ เกิ ดรายได้
ดังกล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง
ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้
ดั ง กล่ า วซึ่ ง AWC มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ก่ อ นหน้ า วั น เริ่ ม ค านวณรายได้
สาหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ไม่ว่า AWC จะได้ดาเนินการใช้

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

กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 2,589 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท
Passive อื่นที่เกี่ยวข้องสาหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ซื้อจาก TUC

(ฎ)

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

(ฏ)

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

(ฐ)

กรรมสิ ท ธิ์ ใ น FOC ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ใช้ ร องรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก าร
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 รวมทั้ ง สิ ท ธิ ใ นการซื้ อ (call option) FOC ซึ่ ง ใช้ ร องรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx
ดังกล่าว เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ กองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้
สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่กาหนด
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สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งหรื อ ได้ รั บ ชาระตามสิ ท ธิ ห รื อการใช้สิท ธิ เ รี ย กร้อง
ไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 โดยมีราคาใช้สิทธิ
ดังกล่าวก่อนหน้าหรือภายหลังวันเริ่มคานวณรายได้สาหรับการ
(Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้านบาท
ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 2 ก็ ต าม)) รวมทั้ ง กรรมสิ ท ธิ์ ใ นเสา
ทั้งนี้ กองทุนเป็นเจ้าของ มีสิทธิการเช่า หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากการให้เช่า
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ภายหลังจากวัน
เสาโทรคมนาคมรวมกว่า 12,68215,721 เสา FOC ที่มีความยาวประมาณกว่า 62,66890,036 กิโลเมตร และ
ครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่
ระบบบรอดแบนด์ ใ นเขตพื้ น ที่ ต่ า งจั ง หวั ด จ านวนประมาณ 1.2 ล้ า นพอร์ ต ที่ มี ค วามยาวประมาณ 6,114
2 ซึ่งกองทุนจะรับโอนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
กิโลเมตร
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ ซึ่ง
ประกอบด้วยทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
(ซ) ก ร ร ม สิ ท ธิ์ ใ น FOC ซึ่ ง ใ น ปั จ จุ บั น ใ ช้ ใ น ธุ ร กิ จ ใ ห้ บ ริ ก า ร เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และทรัพย์สินโครงสร้าง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทาง 1,113 กิโลเมตร พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
(หรือ 62,594 คอร์กิโลเมตร) ที่ซื้อจาก TUC
โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ตารางสรุ ป ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
(ฌ) กรรมสิ ท ธิ์ ใ น FOC หลั ก ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ใช้ ใ นธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก าร โทรคมนาคมของกองทุน ในภาคผนวก ก ส่วนที่ 3
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ ละอิ น เทอร์ เน็ ต ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
โดยทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนนาไปจัดหาผลประโยชน์โดยการให้ TUC และ
ปริมณฑล ระยะทาง 542 กิโลเมตร (หรือ 117,147 คอร์กิโลเมตร)
TICC ในฐานะผู้เช่า/เช่าช่วงและบริหารจัดการหลักเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่า/
ที่ซื้อจาก ทรูมูฟ และ
เช่าช่วง ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก ที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่นั้น กองทุนได้รับอัตราค่าเช่าจากทรัพย์สิน
(ญ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมภายใต้สัญญาดังกล่าวสาหรับปี 2561 2562 ดังนี้ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าสาหรับเสา
รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบ โทรคมนาคมจะมีการปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาที่
รอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม เกี่ยวข้อง
(ช) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 350 เสา ที่ซื้อจาก TUC

A38982405/0.8/31 May 2019

VIII - 46

เอกสารแนบ 8
โครงการจัดการกองทุนเดิม
ระยะทาง 670 กิโลเมตร (หรือ 80,014 คอร์กิโลเมตร) ที่เช่าจาก
TICC รวมถึงสิทธิในการซื้อ FOC ดังกล่าว (call option) เมื่อครบ
กาหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความ
ประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบ
กาหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC
ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 โดยมีราคาใช้สิทธิ
(Exercise Price) เพื่ อ ซื้ อ กรรมสิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า วเท่ า กั บ
200 ล้านบาท
ทั้งนี้ กองทุนเป็นเจ้าของ มีสิทธิการเช่า หรือมีสิทธิในการรับ
ประโยชน์ จากรายได้ที่ เกิด จากการให้ เช่า เสาโทรคมนาคมรวมกว่า
12,682 เสา FOC ที่มีความยาวกว่า 62,668 กิโลเมตร และ ระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด จานวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต
ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ของกองทุ น ณ วั น ที่ ข องเอกสารฉบั บ นี้ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนพื้นดิน (บาท ต่อเดือน
ต่อพื้นที่ (slot))
เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้า (บาท ต่อ
เดือน ต่อพื้นที่ (slot))
โครงข่าย IBC/DAS (บาท ต่อเดือน ต่อพื้นที่
(slot))
FOC (บาท ต่อเดือน ต่อคอร์กิโลเมตร)

อัตราค่าเช่า
มาตรฐาน

ส่วนลดสูงสุดสาหรับ
ผู้เช่ารายอื่น
(ร้อยละ)

อัตราค่าเช่า
สาหรับผู้เช่าและบริหารจัดการ
ดั้งเดิม

15,020.9014,626.00

12.5

11,265.6810,969.50

13,719.6913,359.00

12.5

10,289.7710,019.25

23,299.5522,687.00

12.5

17,474.6617,015.25

500.00

-

350.00

กองทุนได้รับรายได้ค่าเช่ารวมค่าเช่าล่วงหน้าตามสัญญาจากการให้เช่า ดาเนินการและบริหารจัดการ
ทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ไขและแทนที่ รวมทั้งสิ้น ประมาณ
7,319.0 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นอกจากนี้ กองทุนได้รับรายได้ค่าเช่า
สุทธิตามข้อกาหนดของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคม
ของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 รวมทั้งสิ้นประมาณ 3,120.2 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.1(ก) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้น” หัวข้อ 2.6.2(
ก) “สัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1” หัวข้อ 2.6.3(ก)
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โปรดพิจารณารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับตาราง “สัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3” และ หัวข้อ
สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ในภาคผนวก 2.6.3(ข) “สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
ก ส่วนที่ 3
ครัง้ ที่ 2 และครั้งที่ 3”
โดยทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนนาไป
จัดหาผลประโยชน์โดยการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่า/เช่าช่วง
และบริ ห ารจั ด การหลั ก เช่ า ด าเนิ น การและบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิน
ภายใต้สัญญาเช่า/เช่าช่วง ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก ที่ได้มี
การแก้ ไ ขและแทนที่ นั้ น กองทุ น ได้ รั บ อั ต ราค่ า เช่ า จากทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมภายใต้สัญญาดังกล่าวสาหรับปี 2561
ดังนี้ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าสาหรับเสาโทรคมนาคมจะมีการปรับอัตราค่าเช่า
เพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาที่
เกี่ยวข้อง

เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบน
พื้นดิน (บาท ต่อเดือน ต่อ
พื้นที่ (slot))
เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบน
ดาดฟ้า (บาท ต่อเดือน ต่อ
พื้นที่ (slot))

อัตราค่าเช่า
มาตรฐาน

ส่วนลดสูงสุด
สาหรับ
ผู้เช่ารายอื่น
(ร้อยละ)

อัตราค่าเช่า
สาหรับผู้เช่าและ
บริหารจัดการ
ดั้งเดิม

14,626.00

12.5

10,969.50

13,359.00

12.5

10,019.25

ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 ประกอบด้วย
(ก)

กรรมสิ ท ธิ์ ใ นเสาโทรคมนาคมจ านวนประมาณ 7882,589 เสา และโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ จ ะซื้ อ จาก TUC โดยรวมเรี ย กเป็ น 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)

กรรมสิ ท ธิ์ ใน FOC หลั ก ซึ่ ง ในปั จจุบั น ใช้ร องรับ เทคโนโลยีร ะบบ FTTx ในธุ ร กิ จให้บริการ
อิ น เทอร์ เ น็ ต และบรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ใช้ ใ นธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ ละ
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด รวมระยะทาง
ประมาณ 546315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,87140,823 คอร์กิโลเมตร) และประมาณ
617 กิโลเมตร (หรือประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร) ตามลาดับ ที่จะซื้อจาก ทรูมูฟ เรียลมูฟ
โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของเรียลมูฟหลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่
43 และ
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ต่อเดือน ต่อพื้นที่ (slot))
FOC (บาท ต่อเดือน ต่อคอร์
กิโลเมตร)

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

22,687.00

12.5

17,015.25

500.00

-

350.00

ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 ประกอบด้วย

(ง)

กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
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
กาหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าว
ให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
เช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 โดยมีราคาใช้สิทธิ (Exercise Price)
เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้านบาท

(ก) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวนประมาณ 2,589 เสา
ที่จะซื้อจาก TUC โดยรวมเรียกเป็น เสาโทรคมนาคมของ
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
(ข) กรรมสิ ท ธิ์ ใ น FOC ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ใช้ ใ นธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก าร
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ใ นเขตพื้ น ที่ ต่ า งจั ง หวั ด ระยะทาง
ประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอร์
กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก TUC โดยรวมเรียกเป็น FOC ของ
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3

หลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 กองทุนจะเป็น
เจ้าของ มีสิทธิการเช่า หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากค่าเช่าจากเสาโทรคมนาคมจานวน
(ค) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการ 16,05915,271 เสา FOC ระยะทางประมาณ 90,03695,560 กิ โลเมตร และ ระบบ บรอดแบนด์ในเขตพื้นที่
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด จานวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต ที่มีความยาวประมาณ 6,114 กิโลเมตร
และปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 117,871 คอร์ กิ โลเมตร) ที่ จ ะซื้ อ จาก ทรู มู ฟ
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โดยรวมเรียกเป็น FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ภายหลังการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
ครั้งที่ 3
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43
(ง) กรรมสิ ท ธิ์ ใ น FOC ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ใช้ ร องรั บ เทคโนโลยี
ระบบ FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต และบรอด
แบนด์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในเขตพื้ น ที่ ต่ า งจั ง หวั ด ระยะทาง
ประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร์
กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก ทรูมูฟ โดยรวมเรียกเป็น FOC
รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
และ
(จ) สิ ท ธิ ก ารเช่ า ระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่ ง ใน
ปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีร ะบบ FTTx ในธุรกิจให้ บ ริ
การอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล 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 เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้
โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าว
ให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบกาหนดอายุการเช่า

โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ตารางสรุ ป ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมของกองทุน ในภาคผนวก ก ส่วนที่ 3
ทรัพย์สินประเภทเสาโทรคมนาคมของกองทุนครอบคลุมทั่วประเทศไทย โดยพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของ
เสาโทรคมนาคมมากที่สุด ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริ ม ณฑล ซึ่ ง คิ ดเป็น สั ดส่ วนของเสาโทรคมนาคมในปั จจุ บัน ของกองทุ น ทั้งหมด ร้ อ ยละ 22.319.8 ร้ อ ยละ
18.219.3 และร้ อ ยละ 16.518.4 ตามล าดั บ โดยภายหลั ง จากการได้ ม าซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 จะมีสัดส่วนร้อยละ 22.324.7 ร้อยละ 18.217.3 และร้อยละ 16.515.9
ตามลาดับ ซึ่งกองทุนคาดว่าในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นและมี ความต้องการใช้
บริ ก ารโทรศั พท์ เคลื่ อ นที่แ บบใหม่ซึ่ งต้อ งอาศัยการใช้พื้ นที่ บ นเสาโทรคมนาคมอยู่ เป็ น จานวนมากแต่พื้นที่
ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีขีดจากัดในการเพิ่มเสาโทรคมนาคมใหม่ ซึ่งจะนาไปสู่โอกาสสาคัญในการจูงใจให้มีผู้มาเช่า
ดาเนินการและบริหารจัดการพื้นที่บนเสาโทรคมนาคมร่วมกัน ทั้งนี้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลักของกองทุนตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ จะเป็นผู้เช่า
และดาเนินการบริหารจัดการเสา และสาหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 และ FOC
ของ TUC ทรูมูฟ เรียลมูฟ และ TICC ที่กองทุนจะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลักของกองทุน ภายใต้สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่
จะเป็นผู้เช่าและดาเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กองทุนได้รับรายได้ค่าเช่าสุทธิตาม
ข้อกาหนดของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่
เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC และเสาโทรคมนาคมของ AWC
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ระยะยาวตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,560.6 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 โดยมีราคาใช้สิทธิ พ.ศ. 2559 และ ประมาณ 1549.1 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว
นอกจากนี้ กองทุนได้รับรายได้ค่าเช่ารวมค่าเช่าล่วงหน้าตามสัญญาจากการให้เช่า ดาเนินการและ
เท่ากับ 1,300 ล้านบาท
บริหารจัดการทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเดิม และ สัญญาเช่าช่วง ดาเนินการ
หลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ และบริหารจัดการ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้น 3,907.6 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีสิ้นสุดวันที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 กองทุนจะเป็นเจ้าของ มีสิทธิการเช่า หรือมีสิทธิ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ ประมาณ 4,002.2 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากค่าเช่าจากเสาโทรคมนาคม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.1(ก) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้น ” หัวข้อ
จานวน 15,271 เสา FOC ระยะทางประมาณ 90,036 กิโลเมตร และ 2.6.2(ก) “สัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1” หัวข้อ 2.6.3(
ระบบ บรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด จานวนประมาณ 1.2 ล้าน ก) “
พอร์ต
นโยบายการลงทุนของกองทุน คือการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในส่วนหนึ่งได้แก่ ทรัพย์สิน
ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม กองทุน ได้รับผลตอบแทนจากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมตาม
ของกองทุ น ภายหลั ง การได้ ม าซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน สัญญาโดยการรับประโยชน์จากรายได้ สุทธิที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว หรือการให้เช่า ดาเนินการและบริหาร
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
จัดการ ซึ่งในระยะแรกจะเป็นการให้เช่า ดาเนินการและบริหารจัดการกับผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก ตาม
สัญญาที่กองทุนได้เข้าทาข้อตกลงกับนิติบุคคลผู้โอนหรือผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก (แล้วแต่กรณี) และกองทุน
โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดที่ เ กี่ ย วกั บ ตารางสรุ ป ทรั พ ย์ สิ น
ได้มอบหมายให้ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็น ผู้ทาหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ และการตลาด
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน เดิม ในภาคผนวก ก ส่วนที่
ให้แก่กองทุน และตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ นั้น ผู้เช่าและ
3
บริหารจัดการหลักจะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานและการบารุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพย์สินประเภทเสาโทรคมนาคมของกองทุนครอบคลุมทั่ว โทรคมนาคม โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้อ 2.6.1(ก) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้น ”
ประเทศไทย โดยพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของเสาโทรคมนาคมมากที่สุด หัวข้อ 2.6.2(ก) “สัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1” หัวข้อ
2.6.3(ก) “สัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3”
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ได้ แ ก่ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคเหนื อ และ เขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของเสาโทรคมนาคม
ในปัจจุบันของกองทุนทั้งหมด ร้อยละ 19.8 ร้อยละ 19.3 และร้อยละ
18.4 ตามล าดั บ โดยภายหลั ง จากการได้ ม าซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า ง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จะมีสัดส่วนร้อยละ 22.3
ร้อยละ 18.2 และร้อยละ 16.5 ตามลาดับ ซึ่งกองทุนคาดว่า ในพื้น ที่
ดั ง กล่ า วเป็ น เขตพื้ น ที่ ที่ มี ป ระชากรอาศั ย อยู่ ห นาแน่ น และมี ค วาม
ต้องการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใหม่ซึ่งต้องอาศัยการใช้พื้นที่บน
เสาโทรคมนาคมอยู่ เ ป็ น จ านวนมากแต่ พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี
ขีดจากัดในการเพิ่มเสาโทรคมนาคมใหม่ ซึ่งจะนาไปสู่โอกาสสาคัญใน
การจู ง ใจให้ มี ผู้ ม าเช่ า ด าเนิ น การและบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ บ นเสา
โทรคมนาคมร่วมกัน ทั้งนี้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลักของกองทุนตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการ
หลั ก ที่ ได้ มี ก ารแก้ ไขและแทนที่ จะเป็ น ผู้ เ ช่ า และด าเนิ น การบริ ห าร
จัดการเสา และสาหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 และ FOC ของ TUC ทรูมูฟ และ TICC ที่กองทุนจะลงทุนเพิ่มเติม
ในครั้ ง นี้ TUC และ TICC ในฐานะผู้ เ ช่ า และบริ ห ารจั ด การหลั ก ของ
กองทุน ภายใต้สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการ
แก้ไขและแทนที่ จะเป็นผู้เช่าและดาเนินการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กองทุนได้รับรายได้ค่าเช่าสุทธิตามข้อกาหนด
ของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิในการ

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
และ หัวข้อ 2.6.3(ข) “สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3”
ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ นิติบุคคลผู้โอนให้สิทธิแก่กองทุนในการได้รับคาเสนอก่อน
(right to receive a first offer) เพื่อซื้อหรือเช่าทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและ/หรือ ซื้อสิทธิใน
การรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวเพิ่มเติมถ้ากลุ่มทรูพิจารณาจะขายหรือให้เช่าทรัพย์สิน
หรือขายสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินเหล่านั้นให้แก่บุคคลภายนอก
ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ กลุ่มทรูเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรทั่วประเทศ และผู้นา
ทางด้านคอนเวอเจนซ์ กลุ่มทรูเชื่อว่าด้วยยุทธศาสตร์คอนเวอเจนซ์ ที่มีข้อเสนอที่คุ้มค่า ด้วยการผสมผสาน
ผลิตภัณฑ์และบริการเข้าด้วยกัน จะเป็นข้อได้เปรียบหลักของกลุ่มทรูในการตอบสนองความต้องการและรูปแบบ
การดาเนินชีวิตของลูกค้าที่หลากหลาย ด้วยการผสมผสานบริการทางเสียง บริการไร้สาย และบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง เพย์ทีวี ทีวีดิจิตอล และ การให้บริการทางสื่อดิจิตอลอื่น ๆ ที่ครอบคลุม บริษัทจัดการจึงเชื่อว่ากลุ่มท
รูจึงอยู่ในฐานะที่เหมาะสมในการที่จะเร่งการเติบโตของความต้องการในการใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม และ
ทางด้ า นดิ จิต อลของผู้ บ ริ โภค ทั้ ง นี้ ในด้ า นของบริ ก ารโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ กลุ่ ม ทรู ด าเนิ น ธุร กิ จผ่ า น TUC ซึ่ ง
ประกอบด้วย (1) TUC ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในย่านความถี่ 2100
MHz 1800 MHz และ 900 MHz จาก กสทช. และ (2) เรี ย ลมู ฟ ผู้ ข ายต่ อ บริ ก าร 3G HSPA ของ กสท.
โทรคมนาคม บนคลื่นความถี่ในย่านความถี่ 850 MHz ภายใต้ชื่อทางการค้า True Move H ทั้งนี้ ณ วันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2560ไตรมาสสามของปี พ.ศ. 2561 TUC มีฐานผู้ใช้บริการจานวนประมาณ 26.728 ล้านราย
หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 29.731 ของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทยโดยคิดจากจานวนผู้ใช้บริการ (ไม่รวม
ผู้ใช้บริการของ กสท. โทรคมนาคม ทีโอที และ MVNO รายอื่น ๆ ของ กสท. โทรคมนาคม และทีโอที) ทรูก่อตั้งขึ้น
ใน พ.ศ. 2533 โดยเริ่มจากเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมแบบประจาที่ ทรูเติบโตขึ้นทั้งด้วยการเข้าซื้อ
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รับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคม
ของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC และเสาโทรคมนาคมของ AWC
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,560.6 ล้านบาท ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ ประมาณ
1549.1 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
นอกจากนี้ กองทุนได้รับรายได้ค่าเช่ารวมค่าเช่าล่วงหน้าตาม
สัญญาจากการให้เช่า ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินภายใต้
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเดิม และ สัญญาเช่าช่วง
ดาเนินการและบริหารจัดการ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้น
3,907.6 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2559 และ ประมาณ 4,002.2 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม2560 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ
2.6.1(ก) “สั ญ ญาโอนขายทรั พย์สิน และสิ ท ธิร ายได้เบื้อ งต้น ” หั วข้อ
2.6.2(ก) “สั ญ ญาที่ ท าให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1” หัวข้อ 2.6.3(ก) “สัญญาที่ทาให้
ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่
2” และ หัวข้อ 2.6.3(ข) “สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2”

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
กิจการและการเติบโตจากภายในบริษัทเอง จนกลายเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของ
ประเทศไทย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของทรูได้แก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร
รายใหญ่ของไทย และเป็นผู้ก่อตั้งทรู ทรูเป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ สาหรับ
ระยะเวลาหนึ่งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25610 กลุ่มทรูมีรายได้รวมประมาณ (consolidated revenues)
141,290162,773 ล้านบาท และกาไรจากการดาเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
(EBITDA) ประมาณ 56,001 39,912 ล้านบาท

นโยบายการลงทุ น ของกองทุ น คื อ การลงทุ น ในกิ จ การ
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน ซึ่ ง ในส่ ว นหนึ่ ง ได้ แก่ ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ า งพื้ นฐาน
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โทรคมนาคม กองทุนได้รับผลตอบแทนจากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมตามสัญญาโดยการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจาก
ทรัพย์สินดังกล่าว หรือการให้เช่า ดาเนินการและบริหารจัดการ ซึ่งใน
ระยะแรกจะเป็นการให้เช่า ดาเนินการและบริหารจัดการกับผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลัก ตามสัญญาที่กองทุนได้เข้าทาข้อตกลงกับนิติบุคคล
ผู้โอนหรือผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก (แล้วแต่กรณี) และกองทุน ได้
มอบหมายให้ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็ นผู้ทาหน้าที่ให้บริการ
เกี่ยวกับงานด้านธุรการ และการตลาดให้แก่กองทุน และตามสัญญา
เช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ นั้น ผู้
เช่าและบริหารจัดการหลักจะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงาน
และการบ ารุ ง รั ก ษาทรั พ ย์ สิน โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคม โปรด
พิจารณารายละเอียดในหัวข้อ 2.6.1(ก) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้เบื้องต้น” หัวข้อ 2.6.2(ก) “สัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1” หัวข้อ 2.6.3
(ก) “สัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2” และ หัวข้อ 2.6.3(ข) “สัญญาเกี่ยวกับการจัดหา
ผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมที่ ล งทุ น
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2”
ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ นิติบุคคลผู้โอน
ให้ สิท ธิ แ ก่ ก องทุ น ในการได้ รั บ ค าเสนอก่ อ น (right to receive a first
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offer) เพื่อซื้อหรือเช่า ทรัพย์สิน ที่เป็ นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
และ/หรื อ ซื้ อ สิ ท ธิ ใ นการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ ที่ เกิ ด จากทรั พ ย์สิน
ดังกล่าวเพิ่มเติมถ้ากลุ่มทรูพิจารณาจะขายหรือให้เช่าทรัพย์สินหรือขาย
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินเหล่านั้นให้แก่
บุคคลภายนอก
ณ วั น ที่ ข องเอกสารฉบั บ นี้ กลุ่ ม ทรู เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารสื่ อ สาร
โทรคมนาคมครบวงจรทั่ ว ประเทศ และผู้ น าทางด้ า นคอนเวอเจนซ์
กลุ่มทรูเชื่อว่าด้วยยุทธศาสตร์คอนเวอเจนซ์ ที่มีข้อเสนอที่คุ้มค่ า ด้วย
การผสมผสานผลิตภัณฑ์และบริการเข้าด้วยกัน จะเป็นข้อได้เปรียบ
หลักของกลุ่มทรูในการตอบสนองความต้องการและรูปแบบการดาเนิน
ชีวิตของลูกค้าที่หลากหลาย ด้วยการผสมผสานบริการทางเสียง บริการ
ไร้สาย และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพย์ทีวี ทีวีดิจิตอล และ การ
ให้บริการทางสื่อดิจิตอลอื่น ๆ ที่ครอบคลุม บริษัทจัดการจึงเชือ่ ว่ากลุม่ ท
รูจึงอยู่ในฐานะที่เหมาะสมในการที่จะเร่งการเติบโตของความต้องการ
ในการใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม และทางด้านดิจิตอลของผู้บริโภค
ทั้งนี้ ในด้านของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กลุ่มทรูดาเนินธุรกิจผ่าน TUC
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย (1) TUC ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ซึ่ ง ได้ รั บ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในย่านความถี่ 2100 MHz 1800 MHz และ
900 MHz จาก กสทช. และ (2) เรียลมูฟ ผู้ขายต่อบริการ 3G HSPA
ของ กสท. โทรคมนาคม บนคลื่ น ความถี่ ใ นย่ า นความถี่ 850 MHz
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ภายใต้ชื่อทางการค้า True Move H ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.
2560 TUC มีฐานผู้ใช้บริการจานวน 26.7 ล้านราย หรือเท่ากับร้อยละ
29.7 ของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทยโดยคิดจากจานวนผู้ใช้บริการ
(ไม่รวมผู้ใช้บริการของ กสท. โทรคมนาคม ทีโอที และ MVNO รายอื่น ๆ
ของ กสท. โทรคมนาคม และทีโอที) ทรูก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2533 โดยเริ่ม
จากเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมแบบประจาที่ ทรูเติบโตขึ้นทั้ง
ด้วยการเข้าซื้อกิจการและการเติบโตจากภายในบริษัทเอง จนกลายเป็น
หนึ่งในผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ที่สุดของทรูได้แก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจด้าน
อุตสาหกรรมเกษตรรายใหญ่ของไทย และเป็นผู้ก่อตั้งทรู ทรูเป็นบริษัทที่
มีหลักทรัพย์จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ สาหรับระยะเวลา
หนึ่ ง ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2560 กลุ่ ม ทรู มี ร ายได้ ร วม
(consolidated revenues) 141,290 ล้ า นบาท และก าไรจากการ
ด าเนิ น งานก่ อ นดอกเบี้ ย ภาษี ค่ า เสื่ อ มราคาและค่ า ใช้ จ่ ายตัดจ่าย
(EBITDA) 39,912 ล้านบาท
8

แก้ไขเพิ่มเติมแผนภูมิแสดงโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบุคคลผู้โอน ผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลัก และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หลังจากที่มี การจดทะเบียนเพิ่มทุนและการดาเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมที่กาหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.3.1. “ความเป็นมา” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
โปรดพิจารณารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก ก ส่วนที่ 4
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แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.3.2 “ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสาหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม” ของโครงการจัดการ
กองทุน ดังนี้
2.3.2

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมสาหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม
(ก)

บททั่วไป

บริษัทจัดการเชื่อว่ากลุ่มทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม (portfolio) ของกองทุนเป็นหนึ่งในกลุ่มทรัพย์สนิ
ชั้ น น าและมี ค วามหลากหลายของทรั พ ย์ สิ น มากที่ สุ ด ใน
ประเทศไทย โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมในหัวข้อ 2.2.1. “นโยบายการลงทุนใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนอยู่ใน
ปั จ จุ บั น ” ถึ ง หั ว ข้ อ 2.2.2 “ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 3” กลุ่ ม ทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคม (portfolio) ของกองทุ น
ประกอบด้วยเสาโทรคมนาคม FOC และระบบบรอดแบนด์ใน
เขตพื้นที่ต่างจังหวัด

2.3.2

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสาหรับทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
(ก)

บททั่วไป

บริษัทจัดการเชื่อว่ากลุ่มทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (portfolio) ของกองทุนเป็น
หนึ่ ง ในกลุ่ ม ทรั พ ย์ สิน ชั้ น น าและมี ค วามหลากหลายของทรั พ ย์ สิ น มากที่ สุด ในประเทศไทย โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพย์สินโทรคมนาคมในหัวข้อ 2.2.1. “นโยบายการลงทุนใน
ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมที่ กองทุ น ลงทุ น อยู่ ในปั จจุบั น ” ถึ ง หั ว ข้ อ 2.2.2 “ทรั พ ย์ สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 ” กลุ่มทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
(portfolio) ของกองทุ น ประกอบด้ ว ยเสาโทรคมนาคม FOC และระบบบรอดแบนด์ ใ นเขตพื้ น ที่
ต่างจังหวัด
(ข)

ธุรกิจเสาโทรคมนาคม

ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ กองทุนเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่
เกิดจากกลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) ซึ่งได้แก่เสาโทรคมนาคมจานวน 15,27112,682 เสา ประกอบด้วย
เสาที่กองทุนเป็นเจ้าของจานวน 6,3508,939 เสา และเสาที่กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้
สุทธิจานวน 6,332 เสา โดยประกอบด้วยเสาที่ตั้งอยู่บนพื้นดินจานวน 9,85212,193 เสา เสาที่ตั้งอยู่บน
ดาดฟ้าจานวน 2,2982,546 เสา และระบบ Distributed Antenna System จานวน 532 เสา หลังจาก
การได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 กองทุนจะเป็นเจ้าของ
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กองทุนเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์
จากรายได้สุทธิที่เกิดจากกลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) ซึ่งได้แก่
เสาโทรคมนาคมจ านวน 12,682 เสา ประกอบด้ ว ย เสาที่
กองทุนเป็นเจ้าของจานวน 6,350 เสา และเสาที่กองทุนมีสิทธิ
ในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจานวน 6,332 เสา โดย
ประกอบด้วยเสาที่ตั้งอยู่บนพื้นดินจานวน 9,852 เสา เสาที่ตั้ง
อยู่ บ นดาดฟ้ า จ านวน 2,298 เสา และระบบ Distributed
Antenna System จ านวน 532 เสา หลั ง จากการได้ ม าซึ่ ง
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 กองทุนจะเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้สุทธิที่เกิดจากกลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) ซึ่งได้แก่เสา
โทรคมนาคมจานวนประมาณ 15,271 เสา จากการรับโอน
กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 เพิ่มเติม
ภายหลั ง จากการลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 2 เสา
โทรคมนาคมของกองทุนตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย โดยมีเสาตั้งอยู่
ในแต่ ล ะจั ง หวั ด ทั้ ง 77 จั ง หวั ด ของประเทศ และคิ ด เป็ น
ประมาณร้อยละ 18.4 ของเสาโทรคมนาคมในปัจจุบันของ
กองทุนทั้งหมด หรือคิดเป็นจานวน 2,335 เสา ตั้งอยู่ในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีประชากรหนาแน่น

หรื อ มี สิ ท ธิ ใ นการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ สุ ท ธิ ที่ เ กิ ด จากกลุ่ ม ทรั พ ย์ สิ น (portfolio) ซึ่ ง ได้ แ ก่ เ สา
โทรคมนาคมจานวนประมาณ 15,27116,059 เสา จากการรับโอนกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 34 เพิ่มเติม
ภายหลังจากการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 32 เสาโทรคมนาคมของกองทุนตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย
โดยมีเสาตั้งอยู่ในแต่ละจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดของประเทศ และคิดเป็นประมาณร้อยละ 18.483.5 ของ
เสาโทรคมนาคมในปัจจุบันของกองทุนทั้งหมด หรือคิดเป็นจานวน 2,3352,516 เสา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีประชากรหนาแน่น เสาโทรคมนาคมส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นภายใน
ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดย BFKT และ TUC ได้ใช้หรือจะใช้เสาโทรคมนาคมเพื่อให้บริการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของกลุ่มทรูที่จะให้บริการโครงข่าย (multiple network offerings)
ทั่วประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการให้บริการผ่านเรียลมูฟ (โดยร่วมกับ กสท. โทรคมนาคม) ส่วน TUC ใน
ฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก จะใช้เสาโทรคมนาคมของกองทุนต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการ
โครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ในปัจจุบันของตน รวมทั้งเพื่อการพัฒนาโครงข่าย 3G และ 4G ของ
กลุ่มทรูซึ่งเป็นโครงข่ายใหม่และกาลังขยายตัว และระบบโทรคมนาคมเคลื่อนที่ระบบใหม่ในประเทศ
ไทย นอกจากนี้ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูที่กองทุนซื้อมาจากทรูจะยังมีพื้นที่ (slots) ที่สามารถ
รองรับผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ได้หลายราย ซึ่งทาให้สามารถเพิ่มผู้เช่าและบริหารจัดการพื้นที่
ร่วมได้ และบริษัทจัดการเชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกองทุน ในขณะที่ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของ
กองทุนตามสัญญาบริการหลักจะเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เล็กน้อยเท่านั้น โดย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.
2557 กองทุนได้ให้หนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทยเช่าทรัพย์ สิน เสา
โทรคมนาคมของทรูส่วนหนึ่งจากกองทุน
ทั้ ง นี้ ภายใต้ สัญ ญาเช่ า ด าเนิ น การ และบริ ห ารจั ด การหลั ก ที่ ได้ มี ก ารแก้ ไขและแทนที่ ที่
เกี่ยวข้องกับเสาโทรคมนาคม TUC ตกลงที่จะขยายระยะเวลาการเช่าเดิมของพื้นที่ (slots) บนทรัพย์สิน
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เสาโทรคมนาคมส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นภายในช่วง 5 ปีที่ผ่าน
มา โดย BFKT และ TUC ได้ใช้หรือจะใช้เสาโทรคมนาคมเพื่อ
ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์
ของกลุ่ ม ทรู ที่ จ ะให้ บ ริ ก ารโครงข่ า ย (multiple network
offerings) ทั่ ว ประเทศไทย ซึ่ ง รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารผ่ า น
เรียลมูฟ (โดยร่วมกับ กสท. โทรคมนาคม) ส่วน TUC ในฐานะ
ผู้ เ ช่ า และบริ ห ารจั ด การหลั ก จะใช้ เ สาโทรคมนาคมของ
กองทุ น ต่ อ ไปเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการโครงข่ า ย
โทรคมนาคมเคลื่ อ นที่ ใ นปั จ จุ บั น ของตน รวมทั้ ง เพื่ อ การ
พัฒนาโครงข่าย 3G และ 4G ของกลุ่มทรูซึ่งเป็นโครงข่ายใหม่
และกาลังขยายตัว และระบบโทรคมนาคมเคลื่อนที่ระบบใหม่
ในประเทศไทย นอกจากนี้ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูที่
กองทุนซื้อมาจากทรูจะยังมีพื้นที่ (slots) ที่สามารถรองรับผู้
ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ได้หลายราย ซึ่งทาให้สามารถ
เพิ่มผู้เช่าและบริหารจัดการพื้นที่ร่วมได้ และบริษัทจัดการเชื่อ
ว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกองทุน ในขณะที่ต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายของกองทุนตามสัญญาบริการหลักจะเพิ่มขึ้ น ใน
สัดส่วนที่เล็กน้อยเท่านั้น โดย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
กองทุนได้ให้หนึ่งในผู้ประกอบธุ รกิจโทรคมนาคมรายใหญ่

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
เสาโทรคมนาคมของทรูที่เกี่ยวข้อง จากเดิมที่จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 เป็นวันที่ 15
กันยายน พ.ศ. 2576 โดยขึ้นอยู่กับความสาเร็จของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
(1)

การให้เช่าเสาและพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม

เสาโทรคมนาคมในกองทรั พ ย์ สิน ของกองทุ น มี ค วามสามารถในการรองรั บ โครงข่ า ยได้
หลากหลายทั้งคลื่นความถี่ในย่านความถี่ 850 MHz 1800 MHz 2100 MHz และย่านความถี่อื่น ๆ เสา
โทรคมนาคมของกองทุนไม่ได้มีคุณลักษณะเฉพาะที่จะจากัดการให้บริการแก่ผู้ประกอบการในระบบ
2G 3G หรือ 4G เท่านั้น และกองทุนคาดว่าเสาโทรคมนาคมของกองทุนจะสามารถรองรับผู้ประกอบการ
ที่ใช้เทคโนโลยีเคลื่อนที่ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมในอนาคต ในเชิงโครงสร้างนั้น เสาโทรคมนาคมของ
กองทุนมีความสามารถที่จะรองรับคลื่นความถี่ในย่านความถี่ 2100 MHz 1800 MHz และ 900 MHz
ได้ ปั จ จุ บั น นี้ กลุ่ ม ทรู (โดยผ่ า น TUC) และผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมเคลื่ อ นที่ ร ายใหญ่
อื่น ๆ ในประเทศไทย ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในย่านความถี่ 2100 MHz 1800 MHz และ 900
MHz และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามซึ่งโครงข่าย 2100 MHz ต้องการเสาที่อยู่
ในระยะใกล้ กันมากขึ้น ดังนั้น โดยทั่วไปจะมีความต้องการเสาสาหรับการให้ บริการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สาหรับโครงข่าย 2100 MHz มากกว่าโครงข่ายที่ทางานบนคลื่นความถี่ในย่านความถี่ที่ต่ากว่า
กองทุนจึงเชื่อว่ากองทุนอยู่ในสถานะที่เอื้ออานวยต่อการตอบสนองความต้องการโครงสร้างพื้นฐานใหม่
ของผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก และผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่รายอื่น ๆ ในฐานะ
บุคคลที่อาจเข้ามาเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการพื้นที่ร่วม
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ของประเทศไทยเช่าทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ส่ว น
หนึ่งจากกองทุน
ภายใต้สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการ
หลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้องกับเสาโทรคมนาคม
TUC ตกลงที่จะขยายระยะเวลาการเช่าเดิมของพื้นที่ (slots)
บนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูที่เกี่ยวข้อง ที่จะหมดอายุ
ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 เป็นวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.
2576 โดยขึ้นอยู่กับความสาเร็จของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3
(1)

การให้เช่าเสาและพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม

เสาโทรคมนาคมในกองทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น มี
ความสามารถในการรองรับโครงข่ายได้หลากหลายทั้งคลื่น
ความถี่ในย่านความถี่ 850 MHz 1800 MHz 2100 MHz และ
ย่ า นความถี่ อื่ น ๆ เสาโทรคมนาคมของกองทุ น ไม่ ไ ด้ มี
คุณลักษณะเฉพาะที่จะจากัดการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ
ในระบบ 2G 3G หรื อ 4G เท่ า นั้ น และกองทุ น คาดว่ า เสา
โทรคมนาคมของกองทุนจะสามารถรองรับผู้ประกอบการที่ใช้
เทคโนโลยีเคลื่อนที่ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมในอนาคต ในเชิง

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
(2)

การกระจายทางภูมิศาสตร์

กลุ่มทรัพย์สินของกองทุนซึ่งประกอบด้วยเสาโทรคมนาคม 12,68215,271 เสา และโครงสร้าง
พื้นฐานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ในทุก 77 จังหวัด โดยในปัจจุบันก่อนการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 กลุ่มทรัพย์สินของกองทุนจะมีการ
กระจุกตัวของเสาโทรคมนาคมมากที่สุดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเมื่อคิดเป็นสัดส่วนของเสาโทรคมนาคมในปัจจุบันของกองทุน
ทั้งหมด อยู่ที่ร้อยละ 19.822.3 ร้อยละ 19.318.2 และร้อยละ 18.416.5 ตามลาดับ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กองทุน
คาดว่ายังมีความต้องการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อ นที่แบบใหม่ซึ่งต้องอาศัยการใช้พื้นที่บนเสาของ
โทรคมนาคมเป็นจานวนมากแต่พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีขีดจากัดในการเพิ่มเสาโทรคมนาคมใหม่มาก
ที่สุด ทาให้เกิดโอกาสอย่างมากที่จะดึงดูดผู้เช่าและบริหารจัดการพื้นที่ร่วม ในส่วนของเสาโทรคมนาคม
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 นั้น โดยมากจะ
กระจุกตัวอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กองทุนคาดว่าจะมีการขยายตัวของความ
ต้องการในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใหม่สู ง โดยคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 34.8[74.11] ของ
จานวนเสาทั้งหมดที่กองทุนจะเข้าลงทุนในครั้งนี้สาหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ทั้งนี้ ตารางดังต่อไปนี้
แสดงถึงการกระจายทางภูมิศาสตร์ในแต่ละภาค โดยคิดเป็นร้อยละของ (ก) จานวนเสาโทรคมนาคม
ทั้งหมดที่กองทุนเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคม
ดังกล่าวในปัจจุบัน (กล่าวคือ ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4) (ข) จานวนเสาโทรคมนาคมทั้งหมดที่
กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 และ (ค) จานวนเสาโทรคมนาคมทั้งหมดที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ
เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวภายหลังการเข้าลงทุนใน
ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 43 อย่ า งไรก็ ต าม จ านวนเสา
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โครงสร้างนั้น เสาโทรคมนาคมของกองทุนมีความสามารถที่
จะรองรับคลื่นความถี่ในย่านความถี่ 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 ลื่ อ น ที่ ร า ย ใ ห ญ่
อื่น ๆ ในประเทศไทย ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ใน
ย่ า นความถี่ 2100 MHz 1800 MHz และ 900 MHz และ
ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคมแบบที่ ส ามซึ่ ง
โครงข่าย 2100 MHz ต้องการเสาที่อยู่ในระยะใกล้กันมากขึ้น
ดังนั้น โดยทั่วไปจะมีความต้องการเสาสาหรับการให้บริการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สาหรับโครงข่าย 2100 MHz มากกว่า
โครงข่ า ยที่ ท างานบนคลื่ น ความถี่ ใ นย่ า นความถี่ ที่ ต่ ากว่า
กองทุ น จึ ง เชื่ อ ว่า กองทุ น อยู่ ในสถานะที่ เ อื้ อ อานวยต่อการ
ตอบสนองความต้องการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลัก และผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่
รายใหญ่รายอื่น ๆ ในฐานะบุคคลที่อาจเข้ามาเป็นผู้เช่าและ
บริหารจัดการพื้นที่ร่วม
(2)

การกระจายทางภูมิศาสตร์

กลุ่ ม ทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเสา
โทรคมนาคม 12,682 เสา และโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ในทุก 77 จังหวัด โดยในปัจจุบัน

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
โทรคมนาคมในแต่ละภูมิภาคอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงจานวนเสาโทรคมนาคมใน
แต่ละพื้นที่จะไม่กระทบจานวนรวมของเสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ และรายได้หรือค่าเช่าที่
กองทุนจะได้รับจากผู้เช่าและบริหารจัดการหลักตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่กองทุน
ทากับ BFKT และ AWC และสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่
รวมถึงตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 และสัญญาซื้อขาย
ทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และรายได้หรือค่าเช่าที่กองทุนจะได้รับจากผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลักตามสัญญาสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่
เกี่ยวกับเสาโทรคมนาคม (อ้างอิง ณ วันที่ที่กองทุนเข้าลงในการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประกอบกับ
ข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่กองทุนจะเข้าลงทุนข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561)
ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 43
จานวนเสารวม

ร้อยละของ
จานวนเสา
ทั้งหมด
(โดยประมาณ)

2,516

การลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43

ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 43

จานวนเสารวม

ร้อยละของ
จานวนเสา
ทั้งหมด
(โดยประมาณ)

จานวนเสารวม

ร้อยละของ
จานวนเสา
ทั้งหมด
(โดยประมาณ)

16.5

39

4.9

2,555

15.9

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

พื้นที่

เขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
ภาคกลางและภาค
ตะวันตก
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ก่อนการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 กลุ่มทรัพย์สินของกองทุนจะมีการ
กระจุ ก ตั ว ของเสาโทรคมนาคมมากที่ สุ ด ในเขตภาค
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 ตามลาดับ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่
กองทุนคาดว่ายังมีความต้องการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบใหม่ซึ่งต้องอาศัยการใช้พื้นที่บนเสาของโทรคมนาคม
เป็นจานวนมากแต่พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีขีดจากัดในการ
เพิ่มเสาโทรคมนาคมใหม่มากที่สุด ทาให้เกิดโอกาสอย่างมาก
ที่จะดึงดูดผู้เช่าและบริหารจัดการพื้นที่ร่วม ในส่วนของเสา
โทรคมนาคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 นั้น โดยมากจะกระจุก
ตัวอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กองทุน
คาดว่าจะมีการขยายตัวของความต้องการในการใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใหม่สูง โดยคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ
34.8 ของจ านวนเสาทั้ ง หมดที่ ก องทุ น จะเข้ า ลงทุ น ทั้ ง นี้
ตารางดังต่อไปนี้แสดงถึงการกระจายทางภูมิศาสตร์ในแต่ละ
ภาค โดยคิ ด เป็ น ร้ อ ยละของ (ก) จ านวนเสาโทรคมนาคม
ทั้งหมดที่กองทุนเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จาก

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
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

(3)

อายุเสาโทรคมนาคม

ทรู เ ป็ น หนึ่ ง ในสามผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมเคลื่ อ นที่ ร ายใหญ่ ข องประเทศไทยซึ่ ง ได้ เ ข้ า
ประกอบการในเชิงพาณิชย์ล่าสุด ดังนั้น กองทุนจึงเชื่อว่าเสาโทรคมนาคมที่กองทุนเป็นเจ้าของ หรือมี
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ใหม่ที่สุดใน
ประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับเสาโทรคมนาคมของคู่แข่ง ทั้งนี้ เสาโทรคมนาคมจานวนมากถูกสร้าง
ขึ้นในช่วงไม่เกิน 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทจัดการเชื่อว่าจะทาให้ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุนมี
ค่าใช้จ่ายการบารุงรักษาค่อนข้างต่ากว่าที่ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักนั้นจะมีหากทรัพย์สินเหล่านี้มี
อายุ ม ากกว่านี้ และอาจลดความจาเป็น ที่ต้ องเปลี่ ยนเสาโทรคมนาคมก่ อนกาหนด โดยทั่ ว ไปเสา
โทรคมนาคมมีอายุการใช้งานเกิน 30 ปี และอายุเฉลี่ยของเสาโทรคมนาคมของกองทุนจะขยายออกไป
ได้โดยไม่จากัดด้วยการดูแลและบารุงรักษาเป็นประจาซึ่งจะเป็นความรับผิดชอบของผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลัก ตารางดังต่อไปนี้แสดงอายุของ (ก) เสาโทรคมนาคมที่อยู่ในกองทรัพ ย์สิน (portfolio) ของ
กองทุนในปัจจุบัน (กล่าวคือ ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4) (ข) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเข้า
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 และ (ค) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์
จากรายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 34 (อ้างอิง ณ วันที่ที่กองทุนเข้าลงในการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3
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รายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวในปัจจุบัน (ข)
จานวนเสาโทรคมนาคมทั้งหมดที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 และ (ค) จานวนเสาโทรคมนาคมทั้งหมดที่กองทุนจะ
เป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิด
จากเสาโทรคมนาคมดั ง กล่ า วภายหลั ง การเข้ า ลงทุ น ใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 อย่างไรก็ตาม จานวนเสาโทรคมนาคมในแต่ละภูมิภาค
อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลง ทั้ ง นี้ การเปลี่ ย นแปลงจ านวนเสา
โทรคมนาคมในแต่ละพื้นที่จะไม่กระทบจานวนรวมของเสา
โทรคมนาคมที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ และรายได้หรือค่าเช่าที่
กองทุนจะได้รับจากผู้เช่าและบริหารจัดการหลักตามสัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่กองทุนทากับ BFKT และ
AWC และสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้
มีการแก้ไขและแทนที่ รวมถึงตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 และรายได้หรือค่า
เช่าที่กองทุนจะได้รับจากผู้เช่าและบริหารจัดการหลักตาม
สัญญาสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มี
การแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวกับเสาโทรคมนาคม (ข้อมูล ณ
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561)

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ประกอบกับข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่กองทุนจะเข้าลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.
2561)
เสาโทรคมนาคมจาแนกตาม
อายุ

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 43

การลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 34

ต่ากว่า 1 ปี

-

788

ภายหลังการเข้าลงทุน
เพิ่มเติม
ครั้งที่ 34
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

ตารางดังต่อไปนี้สรุปจานวนและอัตราส่วนการกระจายตัวของ (ก) เสาโทรคมนาคมที่อยู่ใน
กองทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทุนในปัจจุบัน (กล่าวคือ ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4) (ข) เสา
โทรคมนาคมที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 และ (ค) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ
เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวภายหลังการเข้าลงทุนใน
ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมที่ ลงทุ น เพิ่ ม เติม ครั้ ง ที่ 43 โดยแยกตามประเภทของเสา
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พื้นที่

เขตพื้นที่
กรุงเทพ
มหานคร
และ
ปริมณฑล
ภาคกลาง
และภาค
ตะวันตก
ภาค
ตะวันออก
ภาค
ตะวันออกเ
ฉียงเหนือ

ก่อนการเข้าลงทุน
เพิ่มเติม
ครั้งที่ 43
ร้อยละ
ของ
จานวน
จานวน
เสา
เสารวม
ทั้งหมด
(โดยปร
ะมาณ)

2,335

18.4

การลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 43

จานวน
เสารวม

181

ร้อยละ
ของ
จานวน
เสา
ทั้งหมด
(โดยปร
ะมาณ)

6.90

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ภายหลังการเข้า
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่
43
ร้อยละ
ของ
จานวน
จานวน
เสา
เสารวม
ทั้งหมด
(โดยปร
ะมาณ)

2,516

16.5

1,895

15.0

385

14.9

2,280

15.0

1,409

11.1

390

15.1

1,799

11.8

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 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561)
ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้ง
ที่ 43

ประเภ
ทของ
เสา

ความสูง

ตั้งอยู่
บน
พื้นดิน
ตั้งอยู่
บน
พื้นดิน
ตั้งอยู่
บน
พื้นดิน
ตั้งอยู่
บน
ดาดฟ้า
DAS

การลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43

ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้ง
ที่ 43

จานวน

อัตรา

จานวน

อัตรา

จานวน

อัตรา

เสารวม

ร้อยละ

เสารวม

ร้อยละ

เสารวม

ร้อยละ

>50
เมตร

4,084

26.7

16

2.0

4,100

25.5

32-50
เมตร

7,634

50.0

675

85.7

8,309

51.8

<32
เมตร

475

3.1

58

7.4

533

3.3

<32
เมตร

2,546

16.7

39

4.9

2,585

16.1

-

532

3.5

-

-

532

3.3

15,271

100.0

788

100.0

16,059

100.0

รวม

นอกจากเสาโทรคมนาคมที่ตั้งอยู่บนพื้นดินและบนดาดฟ้า กองทุน มีสิทธิในการรับประโยชน์
จากรายได้ สุ ท ธิ ที่ เ กิ ด จากระบบ Distributed Antenna System หรื อ DAS ภายในอาคารจ านวน
ประมาณ 532 แห่ง โดยทั่วไป DAS ของกองทุนจะตั้งอยู่ในศูนย์การค้าและอาคารสานักงาน ซึ่งทาให้
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(3)

อายุเสาโทรคมนาคม

ทรูเป็นหนึ่งในสามผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
รายใหญ่ของประเทศไทยซึ่งได้เข้าประกอบการในเชิงพาณิชย์
ล่าสุด ดังนั้น กองทุนจึงเชื่อว่าเสาโทรคมนาคมที่กองทุนเป็น
เจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิด
จากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ใหม่ที่สุดใน
ประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับเสาโทรคมนาคมของคู่แข่ง
ทั้งนี้ เสาโทรคมนาคมจานวนมากถูกสร้างขึ้นในช่วงไม่เกิน 5
ปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทจัดการเชื่อว่าจะทาให้ผู้เ ช่าและบริหาร
จัดการหลักของกองทุนมีค่าใช้จ่ายการบารุงรักษาค่อนข้างต่า
กว่ า ที่ ผู้ เ ช่ า และบริ ห ารจั ด การหลั ก นั้ น จะมี ห ากทรั พ ย์ สิ น
เหล่านี้มีอายุมากกว่านี้ และอาจลดความจาเป็นที่ต้องเปลี่ยน
เสาโทรคมนาคมก่อนกาหนด โดยทั่วไปเสาโทรคมนาคมมี
อายุการใช้งานเกิน 30 ปี และอายุเฉลี่ยของเสาโทรคมนาคม
ของกองทุนจะขยายออกไปได้โดยไม่จากัดด้วยการดูแลและ
บารุงรักษาเป็นประจาซึ่งจะเป็นความรับผิดชอบของผู้เ ช่ า
และบริหารจัดการหลัก ตารางดังต่อไปนี้แสดงอายุของ (ก)
เสาโทรคมนาคมที่อยู่ในกองทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทุน
ในปัจจุบัน (ข) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 และ (ค) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ เช่า

BFKT สามารถเพิ่มความครอบคลุมของโครงข่ายเข้าไปภายในอาคารได้ ทั้งนี้ สิทธิที่จะติดตั้งและ
ดาเนินการ DAS ตามข้อกาหนดของสัญญาเช่าที่ทากับเจ้าของตึกอันเป็นที่ตั้งของ DAS ดังกล่าวอยู่ใน
ชื่อของ BFKT อย่างไรก็ตาม จานวนเสาโทรคมนาคมแต่ละประเภทอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การ
เปลี่ ย นแปลงจ านวนเสาโทรคมนาคมแต่ ล ะประเภทดั ง กล่ า วจะไม่ ก ระทบจ านวนรวมของเสา
โทรคมนาคมที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ และข้อกาหนดในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 34
...
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โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

หรื อ มี สิ ท ธิ รั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ สุ ท ธิ ที่ เ กิ ด จากเสา
โทรคมนาคมดั ง กล่ า วภายหลั ง การเข้ า ลงทุ น ในทรั พ ย์ สิน
โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 3
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561)
เสาโทรคมนาคม
จาแนกตามอายุ

ก่อนการเข้า
ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 3

การลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 3

ภายหลังการเข้า
ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 3

ต่ากว่า 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

ตารางดั ง ต่ อ ไปนี้ ส รุ ป จ านวนและอั ต ราส่ ว นการ
กระจายตัวของ (ก) เสาโทรคมนาคมที่อยู่ในกองทรัพย์สิน
(portfolio) ของกองทุ น ในปั จ จุ บั น (ข) เสาโทรคมนาคมที่
กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 และ (ค) เสาโทรคมนาคม
ที่ ก องทุ น จะเป็ น เจ้ า ของ เช่ า หรื อ มี สิท ธิ รั บ ประโยชน์ จ าก
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โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

รายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวภายหลังการ
เข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดยแยกตามประเภทของเสาโทรคมนาคม
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561)

ประเภท
ของเสา

ควา
มสูง

ก่อนการเข้าลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 3

การลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 3

ภายหลังการเข้า
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่
3

จานวน

อัตรา

จานวน

อัตรา

จานวน

เสา
รวม

ร้อยละ

เสารวม

ร้อยละ

เสารวม

59

2.3

4,084

ร้อย
ละ
26.7

2,085

80.5

7,634

50.0

197

7.6

475

3.1

248

9.6

2,546

16.7

อัตรา

ตั้งอยู่บน
พื้นดิน

>50
เมตร

4,025

31.7

ตั้งอยู่บน
พื้นดิน

3250
เมตร

5,549

43.8

ตั้งอยู่บน
พื้นดิน

<32
เมตร

278

2.2

ตั้งอยู่บน
ดาดฟ้า

<32
เมตร

2,298

18.1

DAS

-

532

4.2

-

-

532

3.5

12,682

100.0

2,589

100.0

15,271

100.0

รวม
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นอกจากเสาโทรคมนาคมที่ตั้งอยู่บนพื้นดินและบน
ดาดฟ้า กองทุน มีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สุทธิที่
เกิ ด จากระบบ Distributed Antenna System หรื อ DAS
ภายในอาคารจานวนประมาณ 532 แห่ง โดยทั่วไป DAS ของ
กองทุนจะตั้งอยู่ในศูนย์การค้าและอาคารสานักงาน ซึ่งทาให้
BFKT สามารถเพิ่ ม ความครอบคลุ ม ของโครงข่ า ยเข้ า ไป
ภายในอาคารได้ ทั้งนี้ สิทธิที่จะติดตั้งและดาเนินการ DAS
ตามข้อกาหนดของสัญญาเช่าที่ทากับเจ้าของตึกอันเป็นที่ตั้ง
ของ DAS ดังกล่าวอยู่ในชื่อของ BFKT อย่างไรก็ตาม จานวน
เสาโทรคมนาคมแต่ละประเภทอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้
การเปลี่ ย นแปลงจ านวนเสาโทรคมนาคมแต่ ล ะประเภท
ดั ง กล่ า วจะไม่ ก ระทบจ านวนรวมของเสาโทรคมนาคมที่
กองทุ น จะเป็ น เจ้ า ของ และข้ อ ก าหนดในสั ญ ญาซื้ อ ขาย
ทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
...
10

แก้ไขเพิ่มเติมข้อ (7) จานวนพื้นที่รองรับและอัตราการเช่าใช้ ในหัวข้อ 2.3.2(ข) “ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสาหรับ
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม - ธุรกิจเสาโทรคมนาคม” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
โปรดพิจารณารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก ก ส่วนที่ 5
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11

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ข้อ 2.3.2(ข) “ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสาหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม – ธุรกิจเสา
โทรคมนาคม” ของโครงการจัดการกองทุน (ต่อ) ดังนี้
2.3.2

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้าง
พื้ น ฐานโทรคมนาคมส าหรั บ ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า ง
พื้นฐานโทรคมนาคม
(ก)

2.3.2

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสาหรับทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
(ก)

บททั่วไป
...

(ข)

ธุรกิจเสาโทรคมนาคม

(8)

การขยายจานวนเสาโทรคมนาคม

...
(ข)

ธุรกิจเสาโทรคมนาคม
...

(8)

การขยายจานวนเสาโทรคมนาคม
...

...
นอกจากการจัดหาเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติม ผู้เช่า
และบริหารจัดการหลักของกองทุนมีห น้าที่ตามสัญ ญาเช่ า
ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนทีท่ ี่
เกี่ยวข้องที่จะต้องปรับปรุงเสาโทรคมนาคมที่เป็นของกองทุน
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงด้านโครงสร้างและเพิ่มความสามารถใน
การรองรับของเสาโทรคมนาคมดังกล่าวเมื่อมีการบอกกล่าว

บททั่วไป

นอกจากการจัดหาเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติม ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุนมีหน้าที่
ตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้ องที่จ ะต้ อ ง
ปรับปรุงเสาโทรคมนาคมที่เป็นของกองทุน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงด้านโครงสร้างและเพิ่มความสามารถ
ในการรองรับของเสาโทรคมนาคมดังกล่าวเมื่อมีการบอกกล่าวโดยกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุน และ
ส่วนเพิ่ม (margin) ในอัตราที่เหมาะสม กองทุนคาดว่าจะส่งคาบอกกล่าวนั้นต่อเมื่อผู้เช่าและบริหาร
จัดการพื้นที่ร่วมกันได้ตกลงล่วงหน้าที่จะเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการส่วนที่เพิ่มขึ้นมานั้น โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.3(ข)(1)2.6.4(ข)(1) “สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า
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โดยกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุน และส่วนเพิ่ม (margin) ใน
อัตราที่เหมาะสม กองทุนคาดว่าจะส่งคาบอกกล่าวนั้นต่อเมื่อ
ผู้เช่าและบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันได้ตกลงล่วงหน้าที่จะเช่า
ด าเนิ น การและบริ ห ารจั ด การส่ ว นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มานั้ น โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.3(ข)(1) “สัญญา
แก้ ไ ขและแทนที่ สั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น การ บ ารุ ง รั ก ษา และ
บริหารจัดการหลัก ระหว่าง TUC และ กองทุน”
...
(9)

ผู้ เ ช่ า และบริ ห ารจั ด การหลั ก และผู้ เ ช่ า และบริ ห าร
จัดการพื้นที่ร่วม

ตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก
ที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง TUC จะยังคงใช้พื้นที่
(slots) บนเสาโทรคมนาคมของกองทุ น ในฐานะผู้ เ ช่ า และ
บริหารจัดการหลัก ค่าเช่าจากผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก
รวมทั้งสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นจาก
เสาโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 1 และเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เป็นแหล่ง
รายได้จากธุรกิจเสาโทรคมนาคมของเกือบกองทุนทั้ง หมด

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ดาเนินการ บารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ครั้งที่ 2 ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและ
แทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2")”
...
(9)

ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักและผู้เช่าและบริหารจัดการพื้นที่ร่วม

ตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง TUC
จะยังคงใช้พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมของกองทุนในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก ค่าเช่าจาก
ผู้ เ ช่ า และบริ ห ารจั ด การหลั ก รวมทั้ ง สิ ท ธิ ใ นการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ สุ ท ธิ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากเสา
โทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่
1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เป็นแหล่งรายได้จากธุรกิจเสาโทรคมนาคม
ของเกือบกองทุนทั้งหมด โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.3(ข)(1) “สัญญาแก้ไขและ
แทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ บารุงรักษา 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 ครั้งที่ 1”
กองทุนมีแผนการที่จะหาผู้เช่าพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมร่วมที่เป็นบุคคลภายนอก
สาหรับทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมที่กองทุ นมีอยู่ในปัจจุ บันและเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 43 (ภายหลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้ ง ที่ 43) และ เสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ ลงทุ น เพิ่ ม เติม ครั้ ง ที่ 2 เสา
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โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในหั ว ข้ อ 2.6.3(ข)(1)
“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ บารุงรักษา
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 ครั้งที่ 1”
กองทุนมีแผนการที่จะหาผู้เช่าพื้นที่ (slots) บนเสา
โทรคมนาคมร่วมที่เป็นบุคคลภายนอก สาหรับทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมที่กองทุนมีอยู่ในปัจจุบันและเสาโทรคมนาคม
ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 (ภายหลังจากการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่
3) และ เสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 2 เสาโทรคมนาคมของ BFKT เสา
โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้ ง ที่ 2 (ในกรณี ที่ เ สาโทรคมนาคมดั ง กล่ า วถู ก โอนมาให้
กองทุนเมื่อครบกาหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเครื่องและ
อุปกรณ์ HSPA สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญา
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หรือ สัญญา

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เสาโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC
เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่
2 (ในกรณีที่เสาโทรคมนาคมดังกล่าวถูกโอนมาให้กองทุนเมื่อครบกาหนดระยะเวลาของสัญญาเช่า
เครื่องและอุปกรณ์ HSPA สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หรือ สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (แล้วแต่กรณี)) ซึ่งการมีผู้
เช่าที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดของกองทุนเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการมีผู้เช่าและบริหาร
จัดการรายใหม่สาหรับเสาที่มีอยู่แล้วมีอัตราค่อนข้างต่า บริษัทจัดการเชื่อว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่รายอื่น ๆ ที่กาลังพัฒนาบริการใหม่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการ 3G และ 4G บนคลื่นความถี่
ในย่านความถี่ 2100 MHz และ 1,800 MHz ซึ่งจาเป็นต้องมีเสามากกว่าการให้บริการสาหรับโครงข่าย
ซึ่งทาบนคลื่นความถี่ที่ต่ากว่าเพื่อให้มีพื้นที่บริการของโครงข่ายในระดับเดียวกัน ) จะจาเป็นต้องติดตั้ง
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Active บนเสาจานวนมากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนด
เกี่ยวกับพื้นที่บริการของโครงข่ายภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ เพื่อที่จะควบคุม
รายจ่ายลงทุนสาหรับกิจกรรมที่มิใช่กิจกรรมหลัก (non-core activities) กองทุนคาดว่าผู้ให้บริการจะ
หาโอกาสในการร่วมใช้เสาโทรคมนาคม ซึ่งจะเป็นโอกาสของกองทุนในการให้เช่าพื้นที่บนเสาแก่ผู้เช่า
และบริหารจัดการพื้นที่ร่วม ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมมีหน้าที่ภายใต้สัญญาบริการหลักในการ
จัดหาผลประโยชน์และการตลาดสาหรับพื้นที่ให้เช่าที่ยังว่าง
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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เช่ า เสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 2 (แล้ ว แต่
กรณี)) ซึ่งการมีผู้เช่าที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดของ
กองทุนเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการมีผู้เช่าและบริหาร
จั ด การรายใหม่ ส าหรั บ เสาที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว มี อั ต ราค่ อ นข้ า งต่ า
บริษัทจัดการเชื่อว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่รายอื่นๆ
ที่ ก าลั ง พัฒ นาบริ การใหม่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง บริ ก าร 3G
และ 4G บนคลื่ น ความถี่ ใ นย่ า นความถี่ 2100 MHz และ
1,800 MHz ซึ่งจาเป็นต้องมีเสามากกว่าการให้บริการสาหรับ
โครงข่ายซึ่งทาบนคลื่นความถี่ที่ต่ากว่าเพื่อให้มีพื้นที่บริการ
ของโครงข่ายในระดับเดียวกัน) จะจาเป็นต้องติดตั้งโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Active บนเสาจานวนมากขึ้น
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดเกี่ยวกับพื้นที่บริการของโครงข่าย
ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ เพื่อที่จะ
ควบคุ ม รายจ่ า ยลงทุ น สาหรั บ กิ จ กรรมที่ มิ ใ ช่ กิ จ กรรมหลั ก
(non-core activities) กองทุนคาดว่าผู้ให้บริการจะหาโอกาส
ในการร่วมใช้เสาโทรคมนาคม ซึ่งจะเป็นโอกาสของกองทุนใน
การให้เช่าพื้นที่บนเสาแก่ผู้เช่าและบริ หารจั ดการพื้น ที่ ร่ ว ม
ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมมีหน้าที่ภายใต้สัญญาบริการ
หลักในการจัดหาผลประโยชน์และการตลาดสาหรับพื้นที่ให้
เช่าที่ยังว่าง

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
เพี ย งผู้ เ ดียวซึ่ง BFKT ให้ กั บ กสท. โทรคมนาคม ตามความตกลงนี้ BFKT จึ ง อาจต้ องได้รับความ
ยินยอมจาก กสท. โทรคมนาคม ก่อนที่จะมีการให้เช่าพื้นที่ว่างบนเสาที่เหลือให้กับบุคคลอื่นได้
โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive บางชนิ ด อย่ า งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เสา
โทรคมนาคมของกองทุน ซึ่งรวมถึงอาคารสิ่งปลูกสร้าง (shelter) หรือตู้คอนเทนเนอร์ แบตเตอรี่สารอง
เครื่องปรับอากาศและเครื่องกาเนิดไฟฟ้าพลังงานดีเซล (ถ้ามี) ได้ถูกสงวนไว้ตามสัญญาเช่า ดาเนินการ
และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการใช้โดยผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก
เท่ า นั้ น และโครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive เหล่ า นี้ ไ ม่ ส ามารถน าออกให้ เ ช่ า
ดาเนินการและบริหารจัดการ แก่ผู้เช่าและบริหารจัดการพื้นที่ร่วมรายอื่น ๆ บนเสาของกองทุนได้ โดยผู้
เช่าและบริหารจัดการเหล่านี้ต้องรับผิดชอบในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เอง
...
(14)

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมจานวน
ประมาณ 2,589 เสาของ TUC โดย กองทุนจะจัดหาประโยชน์จากเสาโทรคมนาคมดังกล่าว ด้วยวิธีการ
ตามที่กฎหมายอนุญาต อันรวมถึง การนาพื้นที่บนเสาโทรคมนาคมออกให้เช่าแก่บุคคลอื่น ซึ่งรวมถึง
การน าพื้ น ที่ บ นเสาโทรคมนาคมบางส่ ว นออกให้ เ ช่ า แก่ TUC ด้ ว ย ทั้ ง นี้ TUC จะใช้ พื้ น ที่ บ นเสา
โทรคมนาคมเพื่อให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 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
รวมถึ ง เสาโทรคมนาคมของ 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 จึ ง อาจต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมจาก กสท.
โทรคมนาคม ก่อนที่จะมีการให้เช่าพื้นที่ว่างบนเสาที่ เ หลื อ
ให้กับบุคคลอื่นได้
โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive
บางอย่างที่เสาโทรคมนาคมของกองทุน ซึ่งรวมถึงอาคารสิ่ง
ปลู ก สร้ า ง (shelter) หรื อ ตู้ ค อนเทนเนอร์ แบตเตอรี่ สารอง
เครื่องปรับอากาศและเครื่องกาเนิดไฟฟ้าพลังงานดีเซล (ถ้ามี)
ได้ถูกสงวนไว้ตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการ
หลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการใช้โดยผู้เช่า
และบริ ห ารจั ด การหลั ก เท่ า นั้ น และโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive เหล่านี้ไม่สามารถนาออกให้
เช่า ดาเนินการและบริหารจัดการ แก่ผู้เช่าและบริหารจัดการ
พื้นที่ร่วมรายอื่น ๆ บนเสาของกองทุนได้ โดยผู้เช่าและบริหาร

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
MHz เป็นหลัก โดยเสาโทรคมนาคมดังกล่าวส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นในช่วงไม่เกิน 5 ปีที่ผ่านมา และ
โดยทั่วไปเสาโทรคมนาคมที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30 ปี
(15)

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมจานวน
788 เสาของ TUC โดย กองทุนจะจัดหาประโยชน์จากเสาโทรคมนาคมดังกล่าว ด้วยวิธีการตามที่
กฎหมายอนุญาต อันรวมถึง การนาพื้นที่บนเสาโทรคมนาคมออกให้เช่าแก่บุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงการนา
พื้นที่บนเสาโทรคมนาคมบางส่วนออกให้เช่าแก่ TUC ด้วย ทั้งนี้ TUC จะใช้พื้นที่บนเสาโทรคมนาคม
เพื่อให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 นี้
ประกอบด้วยเสาที่ตั้งอยู่บนพื้นดิน เสาที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้า และใช้รองรับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ประเภท Active ที่ใช้ในการให้บริการในย่านความถี่ 900 MHz และ 1800 MHz และ 2100 MHz เป็น
หลัก โดยเสาโทรคมนาคมดังกล่าวส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นในช่วงไม่เกิน 5 ปีที่ผ่านมา และโดยทั่วไปเสา
โทรคมนาคมที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30 ปี
(156) การดาเนินงานและบารุงรักษา
ตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้เช่า
และบริหารจัดการหลักจะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานและการบารุงรักษาเสาโทรคมนาคมที่
ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักรายนั้นเช่า โดย BFKT จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานและการ
บารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ 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 ประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมจานวนประมาณ 2,589 เสา
ของ TUC โดย กองทุนจะจัดหาประโยชน์จากเสาโทรคมนาคม
ดังกล่าว ด้วยวิธีการตามที่กฎหมายอนุญาต อันรวมถึง การ
นาพื้นที่บนเสาโทรคมนาคมออกให้เช่าแก่บุคคลอื่น ซึ่งรวมถึง
การนาพื้นที่บนเสาโทรคมนาคมบางส่วนออกให้เช่าแก่ TUC
ด้วย ทั้งนี้ TUC จะใช้พื้นที่บนเสาโทรคมนาคมเพื่อให้บริการ
ในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 นี้ประกอบด้วยเสาที่ตั้งอยู่บนพื้นดิน
เสาที่ ตั้ ง อยู่ บ นดาดฟ้ า และใช้ ร องรั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมประเภท Active ที่ ใ ช้ ใ นการให้ บ ริ ก ารในย่ า น
ความถี่ 900 MHz และ 1800 MHz และ 2100 MHz เป็นหลัก
โดยเสาโทรคมนาคมดังกล่าวส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นในช่วงไม่

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ TUC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักจะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงาน
และการบารุงรักษาเสาโทรคมนาคมสาหรับ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ
TUC ที่ ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 2 และ เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 3 และเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 การดาเนินการเหล่านี้จะรวมถึงการดูแลและบารุงรักษา
เสาโดยทั่วไป การตรวจสอบความมั่นคงของเสาเป็นระยะ การจัดหาและบารุงรักษาระบบแจ้งเตือน
อัคคีภัยและบริการรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักต้องรับผิดชอบการ
ดาเนินงานและบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive บางอย่างที่เป็นของกองทุน
และกองทุนได้ให้ เช่าแก่ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักนั้น และผู้เช่าและบริหารจัดการรายอื่นๆ ของ
กองทุนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบการดาเนินงานและบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท
Passive ที่เป็นของผู้เช่านั้นเอง เช่น อาคารสิ่งปลูกสร้าง (shelter) และ/หรือตู้คอนเทนเนอร์ แบตเตอรี่
สารอง เครื่องปรับอากาศและเครื่องกาเนิดไฟฟ้าดีเซล (ถ้ามี) เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก
ต้องปฎิบัติตามมาตรฐานบางอย่างที่กาหนดในสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการ
แก้ไขและแทนที่ซึ่งบริษัทจัดการเชื่อว่าจะทาให้มีการดาเนินงานและบารุงรักษาสาหรับเสาโทรคมนาคม
และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนได้
เข้าทาสัญญาบริการหลักกับผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมซึ่งผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะต้อง
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)
“สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติ ม
ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3”
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เกิน 5 ปีที่ผ่านมา และโดยทั่วไปเสาโทรคมนาคมที่ ได้รับการ
ดูแลรักษาอย่างเหมาะสมมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30 ปี
(15)

การดาเนินงานและบารุงรักษา

ตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก
ที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้เช่าและบริหารจัดการ
หลั ก จะเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานและการ
บารุงรักษาเสาโทรคมนาคมที่ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักราย
นั้นเช่า โดย BFKT จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงาน
และการบ ารุ ง รั ก ษาเสาโทรคมนาคมของ BFKT เสา
โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 1และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ ลงทุ น
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
ทั้งนี้ TUC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักจะ
เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานและการบารุงรักษา
เสาโทรคมนาคมสาหรับ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู เสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 2 และ เสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 3 การ
ด าเนิ น การเหล่ า นี้ จ ะรวมถึ ง การดู แ ลและบ ารุ ง รั ก ษาเสา
โดยทั่วไป การตรวจสอบความมั่นคงของเสาเป็นระยะ การ

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
...
(178) การประกันภัย
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยภายในชื่อ
ของกองทุ น ซึ่ง กองทุ น เชื่อ ว่า เหมาะสม และภายหลั ง จากการได้ม าซึ่งทรั พ ย์สิน โครงสร้ างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 4 เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 จะได้รับ
ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยภายในชื่อของกองทุนซึ่งกองทุนเชื่อว่าเหมาะสมเช่นเดียวกัน
ในส่วนของ BFKT และ AWC นั้น BFKT และ AWC จะยังคงเป็นผู้จัดหากรมธรรม์ประกันภัยสาหรับเสา
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
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ
AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หรือ สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ
AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (แล้วแต่กรณี) อนึ่ง กรมธรรม์ประกันภัยที่ BFKT และ AWC จัดหาให้ในชื่อของ
กองทุ น คุ้ ม ครองสิ น ค้ า คงคลั ง ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงั ก ความเสี ย หายของทรั พ ย์ สิ น และความรั บ ผิ ด ต่ อ
สาธารณะ กองทุนพิจารณาว่าความคุ้มครองประกันภัยดังกล่าวมีความเพียงพอ และเป็นไปตามหลัก
ปฏิบัติในอุตสาหกรรม
...
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โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

จัดหาและบารุงรักษาระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยและบริการรักษา
ความปลอดภัย นอกจากนี้ ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักต้อง
รับผิดชอบการดาเนินงานและบารุงรักษาโครงสร้างพื้ นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive บางอย่างที่เป็นของกองทุ น
และกองทุนได้ให้เช่าแก่ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักนั้น และผู้
เช่ า และบริ ห ารจั ด การรายอื่ น ๆ ของกองทุ น มี ห น้ า ที่ ต้ อ ง
รับผิดชอบการดาเนินงานและบารุงรักษาโครงสร้างพื้ นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive ที่ เ ป็ น ของผู้ เ ช่ า นั้ น เอง เช่ น
อาคารสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง (shelter) และ/หรื อ ตู้ ค อนเทนเนอร์
แบตเตอรี่สารอง เครื่องปรับอากาศและเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ดีเซล (ถ้ามี) เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักต้อง
ปฎิ บั ติ ต ามมาตรฐานบางอย่ า งที่ ก าหนดในสั ญ ญาเช่ า
ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่
ซึ่ ง บริ ษั ท จั ด การเชื่ อ ว่ า จะท าให้ มี ก ารด าเนิ น งานและ
บ ารุ ง รั ก ษาสาหรั บเสาโทรคมนาคมและโครงสร้ างพื้นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ เ หมาะสม
นอกจากนี้ กองทุนได้เข้าทาสัญญาบริการหลักกับผู้จัดการ
ทรั พ ย์ สิ น โทรคมนาคมซึ่ ง ผู้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น โทรคมนาคม
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
(“สัญญาโอนขายทรั พย์ สิน และสิ ทธิ รายได้ BFKT”)” หัวข้อ
2.6.3(ข) “สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การจั ด หาผลประโยชน์ จ าก
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การจั ด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2”
...
(17)

การประกันภัย

ทรั พ ย์ สิ น เสาโทรคมนาคมของทรู ไ ด้ รั บ ความ
คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยภายในชื่อของกองทุนซึ่ง
กองทุ น เชื่ อ ว่ า เหมาะสม และภายหลั ง จากการได้ ม าซึ่ ง
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จะ
ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยภายในชื่อของ
กองทุนซึ่งกองทุนเชื่อว่าเหมาะสมเช่นเดียวกัน ในส่วนของ
BFKT และ AWC นั้น BFKT และ AWC จะยังคงเป็นผู้จัดหา
กรมธรรม์ประกันภัยสาหรับเสาโทรคมนาคมของ BFKT เสา
โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ ลงทุ น
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เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จนกระทั่งกองทุนใช้สิทธิซื้อ (call option)
เสาโทรคมนาคมของ BFKT หรื อ AWC ได้ ส่ ง มอบเสา
โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 1 หรื อ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ ลงทุ น
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ให้แก่กองทุน เมื่อครบกาหนดระยะเวลาของ
สั ญ ญาเช่ า เครื่ อ งและอุ ป กรณ์ HSPA สั ญ ญาเช่ า เสา
โทรคมนาคมของ AWC สั ญ ญาเช่ า เสาโทรคมนาคมของ
AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หรือ สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ
AWC เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 2 (แล้ ว แต่ ก รณี ) อนึ่ ง กรมธรรม์
ประกั น ภั ย ที่ BFKT และ AWC จั ด หาให้ ใ นชื่ อ ของกองทุ น
คุ้ ม ครองสิ น ค้า คงคลั ง ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงัก ความเสี ยหายของ
ทรัพย์สิน และความรับผิดต่อสาธารณะ กองทุนพิจารณาว่า
ความคุ้มครองประกันภัยดังกล่าวมีความเพียงพอ และเป็นไป
ตามหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรม
...
12

แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ข้อ 2.3.2(ค) “ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสาหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม – ธุรกิจเคเบิล
ใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
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(ค)

ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัด

ธุ ร กิ จ FOC และระบบบรอดแบนด์ ใ นเขตพื้ น ที่
ต่างจังหวัดของกองทุนประกอบด้วย (1) กรรมสิทธิ์ในระบบ
FOC หลั ก และอุ ป กรณ์ ร ะบบสื่ อ สั ญ ญาณที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งได้มาจาก TICC
(2) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่า
FOC (ซึ่ ง รวมถึ ง FOC และอุ ป กรณ์ ร ะบบสื่ อ สั ญ ญาณที่
เกี่ ย วข้ อ ง) ของ BFKT ซึ่ ง รวมเป็ น ระบบ FOC ของ BFKT
รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว หากกองทุนใช้สิทธิใน
การซื้ อ (call option) ภายหลั ง จากวั น ครบก าหนดสั ญ ญา
HSPA และ (3) สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี
ใน FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิทธิในการ
ซื้ อ (call option) FOC ของ AWC ที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 1
ภายหลั งจากที่ สัญญาเช่าระยะยาวดังกล่ าวสิ้ นสุ ดลง ทั้งนี้
TICC ซึ่ งเป็ นผู้ เช่ าและบริ หารจั ดการหลั กของกองทุ น จะใช้
ระบบ FOC หลักและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด
และ สิทธิการเช่าช่วงใน FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 เพื่อให้บริการเสียง ข้อมูล ภาพ และการรับส่งข้อมูลวิดีโอ
แก่ผู้ใช้บริการของ TICC ส่วน BFKT ให้เช่าและให้บริการแก่

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
(ค)

ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด

ธุ ร กิ จ FOC และระบบบรอดแบนด์ ใ นเขตพื้ น ที่ ต่ า งจั ง หวั ด ของกองทุ น ประกอบด้ ว ย (1)
กรรมสิทธิ์ในระบบ FOC หลักและอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งได้มาจาก TICC (2) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่า FOC
(ซึ่งรวมถึง FOC และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้อง) ของ BFKT ซึ่งรวมเป็น ระบบ FOC ของ
BFKT รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว หากกองทุนใช้สิทธิในการซื้อ (call option) ภายหลังจากวัน
ครบกาหนดสัญญา HSPA และ (3) สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ใน FOC ของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call option) FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ภายหลังจากที่สัญญาเช่าระยะยาวดังกล่าวสิ้นสุดลง ทั้งนี้ TICC ซึ่งเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของ
กองทุนจะใช้ระบบ FOC หลักและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด และ สิทธิการเช่าช่วงใน FOC
ของ AWC ที่ ลงทุ นเพิ่ มเติ ม ครั้ งที่ 1 เพื่ อให้ บริ การเสี ยง ข้ อมู ล ภาพ และการรั บส่ งข้ อมู ลวิ ดี โ อแก่
ผู้ใช้บริการของ TICC ส่วน BFKT ให้เช่าและให้บริการแก่ กสท. โทรคมนาคม ในส่วนที่เกี่ยวกับ ระบบ
FOC ของ BFKT เพื่อใช้เชื่อมต่อกับเสาโทรคมนาคมเพื่อรองรับโครงข่าย 3G HSPA 850 MHz ของ กสท.
โทรคมนาคม ทั้ งนี้ TICC และ BFKT จะยั งคงดู แลระบบเหล่ านี้ โดยผ่ านระบบฐานข้ อมูลและระบบ
สนับสนุนของตนซึ่งอานวยความสะดวกต่อการบารุงรักษาระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด โดย ระบบ FOC ของ BFKT ประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้วระยะทาง 47,250 กิโลเมตร ส่วน
ระบบ FOC หลักซึ่งได้มาจาก TICC ประกอบด้วย FOC ความยาว 5,112 กิโลเมตร และอุปกรณ์ระบบสื่อ
สัญญาณ DWDM และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณอื่น ซึ่งอยู่ใน 69 จังหวัดทั่วประเทศไทย ระบบบรอด
แบนด์ ในเขตพื้ นที่ ต่ างจั งหวั ดประกอบด้ วยโครงสร้ างโทรคมนาคมประเภท Active และโครงสร้ า ง
โทรคมนาคมประเภท Passive หลายประการ รวมถึง อุปกรณ์สื่อสัญญาณ อุปกรณ์ IP หลัก และสายนา
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กสท. โทรคมนาคม ในส่วนที่เกี่ยวกับ ระบบ FOC ของ BFKT
เพื่อใช้เชื่อมต่อกับเสาโทรคมนาคมเพื่อรองรั บโครงข่าย 3G
HSPA 850 MHz ของ กสท. โทรคมนาคม ทั้ ง นี้ TICC และ
BFKT จะยังคงดูแลระบบเหล่านี้โดยผ่านระบบฐานข้อมูลและ
ระบบสนั บ สนุ น ของตนซึ่ ง อ านวยความสะดวกต่ อ การ
บ ารุ ง รั ก ษาระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ ใ นเขตพื้ นที่
ต่ างจั งหวั ด โดย ระบบ FOC ของ BFKT ประกอบด้ วยสาย
เคเบิลใยแก้วระยะทาง 47,250 กิโลเมตร ส่วนระบบ FOC หลัก
ซึ่ ง ได้ ม าจาก TICC ประกอบด้ ว ย FOC ความยาว 5,112
กิโลเมตร และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ DWDM และอุปกรณ์
ระบบสื่ อ สั ญ ญาณอื่ น ซึ่ ง อยู่ ใน 69 จั ง หวั ด ทั่ วประเทศไทย
ระบบบรอดแบนด์ ใ นเขตพื้ น ที่ ต่ า งจั ง หวั ด ประกอบด้ ว ย
โครงสร้ า งโทรคมนาคมประเภท Active และโครงสร้ า ง
โทรคมนาคมประเภท Passive หลายประการ รวมถึง อุปกรณ์
สื่อสัญญาณ อุปกรณ์ IP หลัก และสายนาสัญญาณเครือข่าย
ส่งตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile) รวมทั้ง FOC สายทองแดง
(copper cable) และสายโคแอคเชี ย ล (coaxial cable) ซึ่ ง
สามารถรองรับผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ได้จานวนประมาณ 1.2
ล้านพอร์ต ส่วนสิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 20 ปี ใน FOC
ของ AWC มี ระยะทาง 7,981 กิ โลเมตร (หรื อ 303,453 คอร์
กิโลเมตร) ซึ่งรวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call option) FOC เมื่อครบ

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาณเครือข่ายส่งตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile) รวมทั้ง FOC สายทองแดง (copper cable) และ
สายโคแอคเชียล (coaxial cable) ซึ่งสามารถรองรับผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ได้จานวนประมาณ 1.2 ล้าน
พอร์ต ส่วนสิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 20 ปี ใน FOC ของ AWC มีระยะทาง 7,981 กิโลเมตร (หรือ
303,453 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งรวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call option) FOC เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะ
ยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ AWC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบ
กาหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยมีราคาในการใช้สิทธิ
(Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 500 ล้านบาท
กองทุนยังได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ในส่วนของ
FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้ นที่ ต่างจังหวัด ประกอบด้ วย (1) กรรมสิ ทธิ์ ใน 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 เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้ง
ความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว
ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว 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 าหนดอายุ การเช่ าระยะยาว ทั้ งนี้ โดยกองทุ นจะต้ องแจ้ ง
ความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ AWC ไม่ช้ากว่า 2 ปี
ก่ อ นครบก าหนดอายุ ก ารเช่ าระยะยาวตามที่ ก าหนดไว้ ใน
สั ญ ญาเช่ า ทรั พ ย์ สิ น ระยะยาว โดยมี ร าคาในการใช้ สิ ท ธิ
(Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ
500 ล้านบาท
กองทุ น ยั ง ได้ ม าซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 2 ประกอบด้ ว ย (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
เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ของ TICC ระยะทาง 670 กิ โลเมตร
(หรื อ 80,014 คอร์ กิ โลเมตร) ซึ่ งรวมทั้ งสิ ทธิ ในการซื้ อ (call
option) FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกล่าว เมื่อ
ครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้ง
ความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปี
ก่ อ นครบก าหนดอายุ ก ารเช่ าระยะยาวตามที่ ก าหนดไว้ ใน
สั ญ ญาเช่ า ทรั พ ย์ สิ น ระยะยาว โดยมี ร าคาในการใช้ สิ ท ธิ
(Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
TUC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ
8,017 กิโลเมตร (หรือ ประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร) (2) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ของ ทรูมูฟ ซึ่งใน
ปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือ ประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) (3) กรรมสิทธิ์ใน FOC ของท
รู มู ฟ ซึ่ งในปั จจุบั นใช้รองรับเทคโนโลยี ระบบ FTTx ในธุ รกิ จให้ บริ การอิ นเทอร์เน็ ตและบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร์
กิโลเมตร) และ (4) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ
FTTx ในธุ รกิ จให้บริ การอิ นเทอร์เน็ ตและบรอดแบนด์ อินเทอร์ เน็ตในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร) ที่เช่าจาก TICC
รวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call option) FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกล่าว เมื่อครบกาหนด
อายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ กองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2
ปีก่อนครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่า 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 ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่กองทุนทากับ
TUC และ TICC ในเบื้องต้น กองทุนให้ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเช่า (1) ใยแก้วนาแสง
ที่ยังไม่มีการใช้งาน (dark fiber) จานวน 73,275 คอร์กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 60 ของใยแก้วนาแสงที่ยัง
ไม่มีการใช้งานทั้งหมดบนระบบ FOC หลัก นับแต่วันที่กองทุนลงทุนครั้งแรกถึงปี พ.ศ. 2569 ทั้งนี้ TICC
ตกลงที่จะเช่าใช้เพิ่มเติมให้ถึงจานวน 88,472 คอร์กิโลเมตรหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 72 ของระบบ
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200 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปัจจุบัน FOC ที่กองทุนลงทุนเพิ่ มเติม
ครั้งที่ 2 ได้ผ่านการใช้งานมาไม่เกิน 1-2 ปี โดยทางเทคนิค
FOC มีอายุการใช้งานสูงถึง 50 ปี
ตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่
ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่กองทุนทากับ TUC และ TICC ใน
เบื้องต้น กองทุนให้ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก
เช่า (1) ใยแก้วนาแสงที่ยังไม่มีการใช้งาน (dark fiber) จานวน
73,275 คอร์กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 60 ของใยแก้วนาแสงที่ยงั
ไม่มีการใช้งานทั้งหมดบนระบบ FOC หลัก นับแต่วันที่กองทุน
ลงทุ นครั้ งแรกถึ งปี พ.ศ. 2569 ทั้ งนี้ TICC ตกลงที่ จะเช่ าใช้
เพิ่ ม เติ ม ให้ ถึ ง จ านวน 88,472 คอร์ กิ โ ลเมตรหรื อ คิ ด เป็ น
ประมาณร้อยละ 72 ของระบบ FOC หลัก ภายในปี พ.ศ. 2569
(2) อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก
แต่ เพี ยงผู้ เดียว นั บแต่วั นที่กองทุ นลงทุ นครั้ งแรกถึงปี พ.ศ.
2561 (3) โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Active ใน
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดแต่เพียงผู้เดียวนับ
จากวั นที่ กองทุ นลงทุ นครั้ งแรกจนถึ งปี พ.ศ. 2561 และ (4)
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ในระบบบ
รอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดแต่เพียงผู้เดียวนับจากวันที่
กองทุนลงทุนครั้งแรกจนถึงปี พ.ศ. 2569 เว้นแต่ TICC ตกลงที่

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
FOC หลัก ภายในปี พ.ศ. 2569 (2) อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลักแต่เพียงผู้
เดียว นับแต่วันที่กองทุนลงทุนครั้งแรกถึงปี พ.ศ. 2561 (3) โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Active
ในระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัดแต่เพียงผู้เดียวนับจากวันที่กองทุนลงทุนครั้งแรกจนถึงปี พ.ศ.
2561 และ (4) โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ในระบบบรอดแบนด์ ในเขตพื้ นที่
ต่างจังหวัดแต่เพียงผู้เดียวนับจากวันที่กองทุนลงทุนครั้งแรกจนถึงปี พ.ศ. 2569 เว้นแต่ TICC ตกลงที่จะ
สละสิทธิในการเช่าแต่เพียงผู้เดียวดังกล่าวหลังจากปี พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่า
ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่
ภายใต้สัญญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ที่ได้มีการ
แก้ไขและแทนที่) ระหว่างกองทุนและ TICC ในเบื้องต้น กองทุนได้นา FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 บางส่วน 197,240 คอร์กิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 65 ของ FOC ของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 1 ออกให้ เ ช่ า แก่ TICC นั บ แต่ วั น ที่ กองทุ น เข้ า ลงทุ นในทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื้ นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ถึงปี พ.ศ. 2569 ภายใต้สัญญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริหาร
จัดการ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่) ทั้งนี้ TICC ตกลงที่จะเช่าใช้เพิ่มเติมให้
ถึงจานวนประมาณ 213,818 คอร์กิโลเมตร หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 70.5 ของ FOC ของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ภายในปี พ.ศ. 2569 นอกจากนี้ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่าเริ่มแรกในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2569 แล้ว หากเป็นไปตามเงื่อนไขการต่อระยะเวลาการเช่าทั้งหมดตามที่กาหนดใน
สัญญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่)
TICC ตกลงที่ จ ะเช่ า (หรื อ ก าหนดให้ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ในกลุ่ ม ทรู ต ามที่ จ ะได้ ต กลงกั บ กองทุ น เป็ น
ผู้เช่า) FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 บางส่วนดังกล่าว อย่างน้อยประมาณ 197,240 คอร์
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จะสละสิทธิในการเช่าแต่เพียงผู้เดียวดังกล่าวหลังจากปี พ.ศ.
2561 ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่า ดาเนินการ และ
บริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่
ภายใต้สัญญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการ
FOC ที่ ลงทุ นเพิ่ มเติ ม ครั้ งที่ 1 (ที่ ได้ มี การแก้ ไขและแทนที่ )
ระหว่างกองทุนและ TICC ในเบื้องต้น กองทุนได้นา FOC ของ
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 บางส่วน 197,240 คอร์กิโลเมตร
ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 65 ของ FOC ของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ออกให้เช่าแก่ TICC นับแต่วันที่กองทุนเข้า
ลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมที่ ล งทุ น
เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 1 ถึ ง ปี พ.ศ. 2569 ภายใต้ สั ญ ญาเช่ า ช่ ว ง
ดาเนินการและบริหารจัดการ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ที่
ได้มีการแก้ไขและแทนที่) ทั้งนี้ TICC ตกลงที่จะเช่าใช้เพิ่มเติม
ให้ ถึ งจ านวนประมาณ 213,818 คอร์ กิ โลเมตร หรื อคิ ดเป็ น
ประมาณร้อยละ 70.5 ของ FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้ ง ที่ 1 ภายในปี พ.ศ. 2569 นอกจากนี้ เมื่ อ ครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่าเริ่มแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2569 แล้ว
หากเป็นไปตามเงื่อนไขการต่อระยะเวลาการเช่าทั้งหมดตามที่
กาหนดในสัญญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการ FOC
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่) TICC ตก

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
กิโลเมตร ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี หรือเท่าอายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภท
ธุรกิจบรอดแบนด์ของผู้เช่าช่วงและบริหารจัดการที่เหลืออยู่ (แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะสั้นกว่า)
ภายใต้สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อ ง
ระหว่ างกองทุ น TUC และ TICC ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับทรั พย์สินโครงสร้ างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ ลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 นั้น กองทุนจะได้นา FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 บางส่วนและ FOC ของ
ทรูมูฟที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 บางส่วนออกให้เช่าแก่ TUC และ จะได้นา FOC รองรับระบบ FTTx ของ
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 บางส่วน ออกให้เช่าแก่ TICC โดย TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลักของกองทุน จะใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ และธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ ตามลาดับ TUC ในฐานะผู้เช่า จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานและการบารุงรักษา FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และ FOC ของ ทรูมูฟ ที่ลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 และ TICC ในฐานะผู้เช่า หรือ ผู้เช่าช่วง จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานและ
การบารุงรักษา FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และ FOC รองรับระบบ FTTx
ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ทั้งนี้ TUC และ TICC จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กาหนดในสัญญา
เช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างกองทุน TUC และ TICC นั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 นั้น กองทุนจะได้นา FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 บางส่วน และ FOC หลัก
ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 บางส่วนออกให้เช่าแก่ TUC และ จะได้นา FOC รองรับระบบ FTTx
ของทรูมูฟที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 บางส่วน และ FOC รองรับ ระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 บางส่วน ออกให้เช่าแก่ TICC โดย TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุน
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โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

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

จะใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ และธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอด
แบนด์ ตามลาดับ TUC ในฐานะผู้เช่า จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานและการบารุงรักษา
FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ FOC ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ TICC ใน
ฐานะผู้เช่า หรือผู้เช่าช่วง จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานและการบารุงรักษา FOC รองรับ
ระบบ FTTTx ของทรู มู ฟ ที่ ลงทุ นเพิ่ มเติ ม ครั้ งที่ 3 และ FOC รองรั บระบบ FTTx ของ TICC ที่ ลงทุ น
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ทั้งนี้ TUC และ TICC จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กาหนดในสัญญาเช่า ดาเนินการ
และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้ สัญญาเช่ า ด าเนิ นการ และบริ หารจั ดการ
หลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้องระหว่างกองทุน TUC
และ TICC ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 นั้น กองทุนจะนา FOC
ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และ FOC ของทรูมูฟที่ลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 บางส่วนออกให้เช่าแก่ TUC และ จะนา FOC
รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 บางส่วน
ออกให้เช่าแก่ TICC โดย TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและ
บริ ห ารจั ด การหลั ก ของกองทุ น จะใช้ ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า เพื่ อ
ให้ บ ริ ก ารในธุ ร กิ จ โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ และธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก าร
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ ตามลาดับ TUC ในฐานะผู้เช่า
จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานและการบารุงรักษา
FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และ FOC ของ ทรูมูฟ

ทั้งนี้ หลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
กองทุนจะนา FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 บางส่วนออกให้เช่าแก่ TUC และจะนา FOC
รองรับระบบ FTTx ของเรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 บางส่วน และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 บางส่วนออกให้เช่าแก่ TICC ภายใต้สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหาร
จัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการ
หลั ก ครั้ ง ที่ 2 ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ระหว่ า งกองทุ น TUC และ TICC ที่ เ กี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดย TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของ
กองทุน จะใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ และธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบ
รอดแบนด์ ตามลาดับ โดย TUC ในฐานะผู้เช่ า จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกั บการดาเนินงานและการ
บ ารุ งรั กษา FOC ของ TUC ที่ ลงทุ นเพิ่ มเติ ม ครั้ งที่ 4 และ TICC ในฐานะผู้ เช่ า จะเป็ นผู้ รั บผิ ดชอบ
เกี่ยวกับการดาเนินงานและการบารุงรักษา 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
เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานและการบารุงรักษา
FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2
และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่
2 ทั้งนี้ TUC และ TICC จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กาหนด
ในสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการ
แก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้ สัญญาเช่ า ด าเนิ นการ และบริ หารจั ดการ
หลั กที่ ได้ มี การแก้ไขและแทนที่ที่ เกี่ยวข้อง ระหว่ างกองทุน
TUC และ TICC นั้ น ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า ง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 นั้น กองทุนจะนา
FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ FOC หลักของท
รูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 บางส่วนออกให้เช่าแก่ TUC และ
จะนา FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 และ FOC รองรับ ระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 บางส่วน ออกให้เช่าแก่ TICC โดย TUC และ TICC ใน
ฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุน จะใช้ทรัพย์สินที่
เช่าเพื่อให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ และธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ ตามลาดับ TUC ในฐานะผู้เช่า
จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานและการบารุงรักษา

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ตามมาตรฐานที่กาหนดในสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ตาม
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก ครั้งที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเข้าทาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่เกี่ยวข้อง
กับ FOC กับ TICC และ TUC ซึ่งเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก ในส่วนของ FOC ที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง โดย
ขึ้นอยู่กับหลังจากความสาเร็จของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 สาเร็จ 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 และขยายระยะเวลาการเช่าเดิมของอุปกรณ์ระบบสื่อ
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
สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA และ กองทุนยังมีสิทธิให้เช่าใยแก้วนาแสงที่ยังไม่มีการใช้งาน (dark
fiber) ที่เหลือบน FOC หลักของ TICC FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 FOC ของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และภายหลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จะรวมถึง FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 FOC หลักของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม
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FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ FOC ของทรูมูฟ
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 TICC ในฐานะผู้เช่า หรือผู้เช่าช่วง จะ
เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานและการบารุง รักษา
FOC รองรับระบบ FTTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 ทั้ ง นี้ TUC และ TICC จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานที่
กาหนดในสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มี
การแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง
กองทุ น เข้ า ท าสั ญ ญาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม สั ญ ญาเช่ า
ด าเนิ นการ และบริ หารจั ดการหลั กที่ เกี่ยวข้ องกั บ FOC กั บ
TICC และ TUC ซึ่ ง เป็ น คู่ สั ญ ญาในฐานะผู้ เ ช่ า และบริ ห าร
จัดการหลัก ในส่วนของ FOC ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สัญญาเช่า
ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่
เกี่ยวข้อง โดยขึ้นอยู่กับความสาเร็จของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่
3 TICC ตกลงที่จะขยายระยะเวลาการเช่า เดิมของระบบ FOC
หลั ก และระบบบรอดแบนด์ ในเขตพื้นที่ ต่ างจั งหวั ด ซึ่ งเป็ น
โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive และ
ระยะเวลาการเช่าช่วงเดิมของ FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1เป็นวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576 และขยายระยะเวลา

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ FOC รองรับระบบ FTTx
ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 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) “สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญา
เช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักระหว่าง TICC TUC และกองทุน (“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญา
เช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC”)” และ 2.6.3(ข)(3) “สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง
ดาเนินการ บารุงรักษา และบริหารจัดการ FOC ระหว่าง TICC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการ FOC")” 2.6.4(ข)(2) “สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า
ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก ครั้งที่ 2 ระหว่าง TUC TICC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2")”
...
(2)

รายละเอียดและความครอบคลุมของระบบ FOC หลัก

ระบบ FOC หลักของกองทุนซึ่งได้มาจาก TICC โดยหลักประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้วขนาด
12 ถึง 60 แกน (core) ซึ่งสามารถสื่อสัญญาณดิจิตอลแบบหลายช่อง (dense wave digital multiplex
หรือ DWDM) ด้วยความเร็วที่อัตรา 1600 GB/s อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณในระบบ FOC หลัก (รวมถึง
อุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างการติดตั้ง) จะประกอบด้วยอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ DWDM และอุปกรณ์ระบบ
สื่อสัญญาณ SDH ซึ่งติดตั้งอยู่ในประมาณ 69 จังหวัดของประเทศไทย ระบบ FOC หลักประกอบด้วย
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การเช่ า เดิ ม ของอุ ป กรณ์ ร ะบบสื่ อ สั ญ ญาณและโครงสร้ าง
พื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Active ในระบบบรอดแบนด์ใน
เขตพื้นที่ต่างจังหวัด (ยกเว้น Wifi และ DSLAM) เป็นวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2564
นอกจากนี้ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิ
รายได้ที่เกี่ยวข้อง กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้
สุ ทธิ ที่ เกิ ดจากการให้ เช่ า ระบบ FOC ของ BFKT แก่ กสท.
โทรคมนาคม ภายใต้สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA และ
กองทุนยังมีสิทธิให้เช่าใยแก้วนาแสงที่ยังไม่มีการใช้งาน (dark
fiber) ที่เหลือบน FOC หลักของ TICC FOC ของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 FOC
หลั กของ ทรู มู ฟ ที่ ลงทุ นเพิ่ มเติม ครั้ งที่ 2 และ FOC รองรั บ
ระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และภายหลัง
จากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 3 จะรวมถึ ง FOC ของ TUC ที่ ลงทุ น
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 FOC หลักของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
และ FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่
3 และ FOC รองรั บระบบ FTTx ของ TICC ที่ ลงทุ นเพิ่ มเติ ม
ครั้งที่ 3 แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมซึ่งเป็นบุคคลภายนอกราย
อื่น ๆ ทั้งนี้ โดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่จะเช่าเพิ่มเติมของ TUC กับ

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
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 ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่กองทุนทากับ
TUC และ TICC นั้น TICC จะเช่า dark fiber ของระบบ FOC หลักในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก
โดยค่าเช่าจาก TICC จะเป็นแหล่งรายได้ทั้งหมดที่มาจากระบบ FOC หลักจนกว่าจะมีผู้เช่ารายอื่น ผู้
ประกอบกิจการสายเคเบิล และผู้ให้บริการข้อมูลและเสียงรายอื่น ๆ มาเช่าเส้นใยแก้วนาแสงที่ยังไม่มีการ
ใช้งาน หลักส่วนที่เหลือของกองทุนเพิ่มเติม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.3(ข)(2)
“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักระหว่าง TICC TUC และกองทุน
(“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC”) และ 2.6.3(ข)(3) “สัญญา
แก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ดาเนินการ บารุงรักษา และบริหารจัดการ FOCและบริหารจัดการหลัก
ระหว่าง TUC TICC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการ
หลัก FOC") 2.6.4(ข)(2) “สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก ครั้งที่ 2
ระหว่าง TICC TUC และกองทุน (“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก
FOC ครั้งที่ 2”)” และหัวข้อ 2.3.2 (ค)(9) “เส้นใยแก้วนาแสงที่ยังไม่มีการใช้งาน (dark fiber capacity)”
...
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TICC โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.3(ข)(2)
“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหาร
จัดการหลักระหว่าง TICC TUC และกองทุน (“สัญญาแก้ ไข
และแทนที่ สั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น การ และบริ ห ารจั ด การหลั ก
FOC”)” และ 2.6.3(ข)(3) “สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า
ช่วง ดาเนินการ บารุงรักษา และบริหารจัดการ FOC ระหว่าง
TICC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง
ดาเนินการและบริหารจัดการ FOC")”
...
(2)

รายละเอียดและความครอบคลุมของระบบ FOC หลัก

ระบบ FOC หลักของกองทุนซึ่งได้มาจาก TICC โดย
หลั ก ประกอบด้ ว ยสายเคเบิ ลใยแก้ ว ขนาด 12 ถึ ง 60 แกน
(core) ซึ่งสามารถสื่อสัญญาณดิจิตอลแบบหลายช่อง (dense
wave digital multiplex หรื อ DWDM) ด้ ว ยความเร็ ว ที่ อั ต รา
1600 GB/s อุ ป กรณ์ ร ะบบสื่ อ สั ญ ญาณในระบบ FOC หลั ก
(รวมถึ ง อุ ป กรณ์ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการติ ด ตั้ ง ) จะประกอบด้ ว ย
อุ ป กรณ์ ร ะบบสื่ อ สั ญ ญาณ DWDM และอุ ป กรณ์ ร ะบบสื่ อ
สั ญ ญาณ SDH ซึ่ ง ติ ด ตั้ ง อยู่ ใ นประมาณ 69 จั ง หวั ด ของ
ประเทศไทย ระบบ FOC หลักประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้ว

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
(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 ครั้งที่ 2 นี้ผ่านการใช้งานมาไม่เกิน 1-2 ปี โดยทางเทคนิค สายเคเบิลใยแก้วมีอายุการใช้
งานสูงถึง 50 ปี สายเคเบิลใยแก้วบางส่วนวางอยู่ในท่อใต้พื้นดิน เพื่อการป้องกันเพิ่มเติม ทั้งนี้ FOC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ไม่รวมเครือข่ายส่งตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile)
ภายใต้สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง
ของ FOC สาหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ระหว่าง TUC และ
TICC นั้น กองทุนจะได้นา FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 บางส่วนและ FOC หลักของ ทรูมูฟ
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 บางส่วนออกให้เช่าแก่ TUC และ จะได้นา FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC
ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 บางส่วน ออกให้เช่าแก่ TICC โดย TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลักของกองทุน จะใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ และธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ ตามลาดับ TUC ในฐานะผู้เช่า จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงาน
และการบารุงรักษา FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และ FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 และ TICC ในฐานะผู้เช่า จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานและการบารุงรักษา FOC
รองรั บ ระบบ FTTx ของ TICC ที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 2 ทั้ ง นี้ TUC และ TICC จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานที่ กาหนดในสั ญ ญาเช่า ด าเนิ นการ และบริ ห ารจัดการหลั กที่ ได้มีก ารแก้ไขและแทนที่ที่
เกี่ยวข้อง
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โครงการจัดการกองทุนเดิม
ความยาว 5,112 กิโลเมตร สายเคเบิลใยแก้วในระบบ FOC
หลักได้ผ่านการใช้งานมาอยู่ในช่วง 1 ถึง 7 ปี โดยทางเทคนิค
สายเคเบิลใยแก้วมีอายุการใช้งานสูงถึง 50 ปี ระบบ FOC หลัก
ส่วนใหญ่เป็นแบบพาดเหนือพื้นดิน สายเคเบิลใยแก้วบางส่วน
วางอยู่ในท่อใต้พื้นดิน เพื่อเป็นการป้องกันเพิ่มเติม ทั้งนี้ ระบบ
FOC หลักของกองทุนที่ได้มาจาก TICC ไม่รวมเครือข่ายส่งตรง
ถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
ตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่
ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่กองทุนทากับ TUC และ TICC นั้น
TICC จะเช่ า dark fiber ของระบบ FOC หลั กในฐานะผู้ เ ช่ า
และบริ หารจั ดการหลั ก โดยค่ าเช่ าจาก TICC จะเป็ นแหล่ ง
รายได้ทั้งหมดที่มาจากระบบ FOC หลักจนกว่าจะมีผู้เช่าราย
อื่น ผู้ประกอบกิจการสายเคเบิล และผู้ให้บริการข้ อมู ลและ
เสียงรายอื่น ๆ มาเช่าเส้นใยแก้วนาแสงที่ยังไม่มีการใช้งาน
หลั ก ส่ ว นที่ เ หลื อ ของกองทุ น เพิ่ ม เติ ม โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.3(ข)(2) “สัญญาแก้ไขและ
แทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักระหว่าง
TICC TUC และกองทุน (“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า
ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC”) และ 2.6.3(ข)(3)

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ภายใต้สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 TICC ให้สิทธิกองทุน
ในการซื้อ (call option) FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โดยมีราคาใช้สิทธิ
จานวน 200 ล้านบาท โดยสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดย
กองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบกาหนดอายุการ
เช่าระยะยาว
(5)

รายละเอียดและความครอบคลุมของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3

FOC ทีจ่ ะมีการลงทุนเพิ่มเติม 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 ทา
ให้เข้าถึงและบารุงรักษาได้ง่าย รวมทั้งสามารถก่อสร้างและเดินสายเคเบิลใหม่ได้รวดเร็วสายเคเบิลใย
แก้วบางส่วนวางอยู่ในท่อใต้พื้นดิน เพื่อการป้องกันเพิ่มเติม ทั้งนี้ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จะไม่
รวมเครือข่ายส่งตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile)
ภายใต้สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง
ของ FOC สาหรับ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ระหว่าง กองทุน
TUC และ TICC นั้น กองทุนจะได้นา FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 บางส่วนและ FOC หลัก
ของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 บางส่วนออกให้เช่าแก่ TUC และได้จะนา 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 ดาเนินการ บารุงรักษา
และบริหารจัดการ FOCและบริหารจัดการหลัก ระหว่าง TICC
และ กองทุ น ("สั ญ ญาแก้ ไ ขและแทนที่ สั ญ ญาเช่ า ช่ ว ง
ดาเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC") และหัวข้อ 2.3.2 (ค)
(8) “เส้ น ใยแก้ ว น าแสงที่ ยั ง ไม่ มี ก ารใช้ ง าน (dark fiber
capacity)”
...
(4)

รายละเอียดและความครอบคลุมของ FOC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

FOC ที่ ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 2 ประกอบด้ ว ยสาย
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
สายเคเบิ ลใยแก้ ว บางส่ ว นวางอยู่ ในท่ อ ใต้ พื้ น ดิน เพื่ อ การ
ป้องกันเพิ่มเติม ทั้งนี้ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ไม่รวม
เครือข่ายส่งตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile)

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
กองทุน จะใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ และธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์ ตามลาดับ TUC ในฐานะผู้เช่า จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานและการ
บารุงรักษา FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 และ FOC หลักของ ทรูมูฟที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
และ TICC ในฐานะผู้เช่า จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานและการบารุงรักษา FOC รองรับ
ระบบ FTTx ของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ทั้งนี้ TUC และ TICC จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กาหนดในสัญญาเช่า ดาเนินการ
และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 TICC ให้สิทธิกองทุน
ในการซื้อ (call option) FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดยมีราคาใช้สิทธิ
จานวน 1,300 ล้านบาท โดยสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดย
กองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบกาหนดอายุการ
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 นี้ส่วนใหญ่ได้ผ่านการใช้งานมาและถูกสร้างขึ้น มาประมาณ 2-3 ปีโดยทาง
เทคนิค สายเคเบิลใยแก้วมีอายุการใช้งานสูงถึง 50 ปี โดยที่ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ส่วนใหญ่
เป็นแบบพาดเหนือพื้นดิน ทาให้เข้าถึงและบารุงรักษาได้ง่าย รวมทั้งสามารถก่อสร้างและเดินสายเคเบิล
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ภายใต้สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการ
หลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง ของ FOC สาหรับ
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 ระหว่ า ง TUC และ TICC นั้ น กองทุ น จะน า FOC ของ
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และ FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 บางส่วนออกให้เช่าแก่ TUC และ จะ
นา FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่
2 ออกให้เช่าแก่ TICC โดย TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่า
และบริหารจัดการหลักของกองทุน จะใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อ
ให้ บ ริ ก ารในธุ ร กิ จ โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ และธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก าร
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ ตามลาดับ TUC ในฐานะผู้เช่า
จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานและการบารุงรักษา
FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และ FOC หลักของ
ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ TICC ในฐานะผู้เช่า จะ
เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานและการบารุงรักษา
FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
ทั้งนี้ TUC และ TICC จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กาหนด
ในสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มี การ
แก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ใหม่ได้รวดเร็วสายเคเบิลใยแก้วบางส่วนวางอยู่ในท่อใต้พื้นดิน เพื่อการป้องกันเพิ่มเติม ทั้งนี้ FOC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จะไม่รวมเครือข่ายส่งตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile)
ภายใต้สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ตามสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก ครั้งที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง ของ FOC สาหรับ
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ระหว่าง กองทุน TUC และ TICC นั้น
กองทุนจะนา FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 บางส่วนออกให้เช่าแก่ TUC และจะนา 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 จะใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ และธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ ตามลาดับ TUC ในฐานะผู้เช่า จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานและการบารุงรักษา FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และ TICC ในฐานะผู้เช่าหรือผู้
เช่าช่วง จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานและการบารุงรักษา FOC รองรับระบบ FTTTx ของ
เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
ทั้งนี้ TUC และ TICC จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กาหนดในสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหาร
จัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง
...
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ภายใต้สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้ ง ที่ 2 และ ครั้ ง ที่ 3 TICC ให้ สิท ธิ ก องทุ น ในการซื้ อ (call
option) FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 โดยมีราคาใช้สิทธิจานวน 200 ล้านบาท โดยสามารถ
ใช้สิทธิดังกล่าวได้เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้
โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่
TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว
(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 ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น แบบพาดเหนื อ พื้ น ดิ น ท าให้ เ ข้ า ถึ ง และ
บารุงรักษาได้ง่าย รวมทั้งสามารถก่อสร้างและเดินสายเคเบิล
ใหม่ ไ ด้ ร วดเร็ ว สายเคเบิ ล ใยแก้ ว บางส่ ว นวางอยู่ ใ นท่ อ ใต้
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พื้นดิน เพื่อการป้องกันเพิ่มเติม ทั้งนี้ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 จะไม่รวมเครือข่ายส่งตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile)
ภายใต้สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการ
หลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง ของ FOC สาหรับ
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 ระหว่าง กองทุน TUC และ TICC นั้น กองทุนจะนา FOC
ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 และ FOC หลัก ของ ทรูมูฟ
ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 บางส่วนออกให้เช่าแก่ TUC และจะ
นา 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
ในฐานะผู้ เ ช่ า และบริ ห ารจั ด การหลั ก ของกองทุ น จะใช้
ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ ตามลาดับ TUC
ในฐานะผู้เช่า จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานและ
การบารุงรักษา FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 และ
FOC หลักของ ทรูมูฟที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 TICC ในฐานะ
ผู้ เ ช่ า จะเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานและการ
บ ารุ ง รั ก ษา FOC รองรั บ ระบบ FTTx ของ ทรู มู ฟ ที่ ล งทุ น
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่
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ลงทุ น เพิ่ มเติมครั้ งที่ 3 ทั้ ง นี้ TUC และ TICC จะต้ อ งปฏิบัติ
ตามมาตรฐานที่กาหนดในสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหาร
จัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้ ง ที่ 2 และ ครั้ ง ที่ 3 TICC ให้ สิท ธิ ก องทุ น ในการซื้อ (call
option) FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้ ง ที่ 3 โดยมี ร าคาใช้ สิ ท ธิ จ านวน 1,300 ล้ า นบาท โดย
สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะ
ยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้ สิ ทธิ
ดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบกาหนดอายุการ
เช่าระยะยาว
...
13

แก้ไขเพิ่มเติมข้อ (8) เส้นใยแก้วนาแสงที่ยังไม่มีการใช้งาน (Dark Fiber Capacity) ในหัวข้อ 2.3.2(ค) “ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมสาหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม – ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
โปรดพิจารณารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก ก ส่วนที่ 6
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โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

แก้ไขเพิ่มเติมข้อ (9) การกระจายทางภูมิศาสตร์ ในหัวข้อ 2.3.2(ค) “ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสาหรับทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคม – ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
โปรดพิจารณารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก ก ส่วนที่ 7

15

แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.3.2(ค) “ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสาหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม –ธุรกิจเคเบิลใย
แก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด” ของโครงการจัดการกองทุน (ต่อ) ดังนี้
2.3.2

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมสาหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม
(ก)

(ก)

บททั่วไป
...

(ข)

ธุรกิจเสาโทรคมนาคม
...

(ค)

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสาหรับทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

บททั่วไป
...

(ข)

2.3.2

ธุรกิจเสาโทรคมนาคม
...

(ค)

ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัด

ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด
...

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

ระบบ FOC หลักเกือบทั้งหมดและ เครือข่ายส่งตรง
ไปถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile) ของระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัดที่กองทุนเข้าลงทุนกับ TICC และ FOC ของ
AWC ที่ ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 1 ที่ ก องทุ น เช่ า มาจาก AWC
FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ที่เข้าลงทุนกับ TICC TUC และ
ทรูมูฟ และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ที่จะเข้าทารายการ
กั บ TICC TUC และทรู มู ฟ หลั ง จากการได้ ม าซึ่ ง ทรั พ ย์ สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จะใช้
สิ ทธิ แ ห่ ง ทา ง โด ย นิ ติ ก รรม สั ญญา ที่ ห น่ ว ย ง า นด้ าน
สาธารณูปโภคได้ให้สิทธิไว้ในชื่อของ TICC และ TUC ส่วน
ระบบ FOC ของ BFKT ใช้สิทธิแห่งทางโดยนิติกรรมสัญญา
ของ กสท. โทรคมนาคม อุ ป กรณ์ ร ะบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัดและอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ FOC หลักที่
กองทุนซื้อจาก TICC ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนสถานที่ซึ่งเป็นของ
หรือเช่าในนามของกลุ่มทรูรวมถึง TICC ทั้งนี้ ตามสัญญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับ TICC TICC จะให้หรือจัดหา
มาให้แก่กองทุนหรือผู้เช่าของกองทุนซึ่งสิทธิในการเข้าถึงและ
ใช้สิทธิแห่งทางที่ TICC หรือบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มทรูถืออยู่ใน
ส่ ว นของระบบ FOC หลั ก ในส่ ว นของ FOC ของ AWC ที่

(112) สิทธิแห่งทางและการติดตั้งอุปกรณ์ (Rights of Way and Equipment Access)
ระบบ FOC หลั ก เกื อ บทั้ ง หมดและ เครื อ ข่ า ยส่ ง ตรงไปถึ ง ผู้ ใช้ ป ลายทาง (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 ทีจ่ ะเข้าทารายการกับ TICC TUC และทรูมูฟ และ FOC
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่จะเข้า ลงทุนกับ TICC TUC และเรียลมูฟ หลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 34 จะใช้สิทธิแห่งทางโดยนิติ กรรมสัญญาที่
หน่วยงานด้านสาธารณูปโภคได้ให้สิทธิไว้ในชื่อของ [TICC และ TUC] ส่วน ระบบ FOC ของ BFKT ใช้
สิ ท ธิ แ ห่ ง ทางโดยนิ ติกรรมสั ญญาของ กสท. โทรคมนาคม อุ ป กรณ์ ร ะบบบรอดแบนด์ ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัดและอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ FOC หลักที่กองทุนซื้อจาก TICC ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนสถานที่
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 ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการ FOC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่) นอกจากนี้ ตามสัญญาเช่า ดาเนินการ 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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ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 1 เมื่ อ กองทุ น ใช้ สิ ท ธิ ใ นการซื้ อ (call
option) FOC ดังกล่าว กองทุนจะมีสิทธิในการเข้าถึงและใช้
สิทธิแห่งทางที่ TICC หรือบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มทรูถืออยู่ในส่วน
ของ FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ตามที่กาหนด
ไว้ในสัญญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการ FOC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่) นอกจากนี้
ตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการ
แก้ ไขและแทนที่ TUC และ TICC จะให้ ห รื อ จั ดหามาให้แก่
กองทุนหรือผู้เช่าของกองทุนซึ่งสิทธิในการเข้าถึงและใช้สิทธิ
แห่ ง ทางที่ TUC TICC หรื อ บริ ษั ท อื่ น ๆ ในกลุ่ ม ทรู ถื อ อยู่ ใน
ส่วนของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้ ง ที่ 3 นอกเหนื อ จากนั้ น ในส่ ว นของ FOC รองรั บ ระบบ
FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC รองรับ
ระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เมื่อกองทุน
ใช้ สิท ธิ ใ นการซื้ อ (call option) FOC ดั ง กล่ า ว กองทุ น จะมี
สิทธิในการเข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทางที่ TICC หรือบริษัทอื่น ๆ
ในกลุ่ ม ทรู ถื อ อยู่ ใ นส่ ว นของ FOC รองรั บ ระบบ FTTx ของ
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC รองรับระบบ FTTx
ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
เช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและ
แทนที่ที่เกี่ยวข้อง สิทธิแห่งทางในส่วนของ ระบบ FOC ของ

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
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 ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการ
หลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง สิทธิแห่งทางในส่วนของ ระบบ FOC ของ BFKT อยู่ในชื่อของ
กสท. โทรคมนาคม และหากกองทุนใช้สิทธิในการซื้อ ระบบ FOC ของ BFKT ในอนาคต ผู้จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมจะจัดหาหรือดาเนินการให้มีการจัดหามาให้แก่กองทุนหรือผู้เช่าของกองทุนซึ่ง
สิทธิในการเข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทาง ทั้งนี้ กฟภ. ได้มีหนังสือถึงกลุ่มทรูยืนยันว่าการวางพาดทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับระบบ FOC หลัก และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดบางส่วนของ TICC และ ระบบ
FOC ของ BFKT เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับ และ กฟภ. ได้ทยอยออกเอกสารเพื่อ
เรียกชาระค่าพาดสายสาหรับสิทธิแห่ งทางสาหรับทรัพย์สินดังกล่าว ในส่วนของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 นั้น เอกสารเกี่ยวกับ
สิทธิแห่งทางเป็นการให้สิทธิโดยนิติกรรมสัญญาที่หน่วยงานด้านสาธารณูปโภคได้ให้ไว้ในชื่อของ TUC
(สาหรับ FOC และ FOC หลัก) และ TICC (สาหรับ FOC รองรับระบบ FTTx) อย่างไรก็ดี FOC บางส่วน
ที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 2 และครั้งที่ 34 ยังอยู่ในระหว่างดาเนินการเพื่อให้หน่วยงาน
ด้านสาธารณูปโภคออกเอกสารเกี่ยวกับสิทธิแห่งทางซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมที่เกี่ยวกับใยแก้วนาแสง อนึ่ง ตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการ
แก้ไขและแทนที่ กองทุนตกลงที่จะเป็นผู้รั บผิดชอบในค่าสิท ธิแห่งทางในจานวนและวิธีการตามที่
กองทุนและ TICC และ TUC ได้ตกลงกัน อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีความจาเป็น ในการย้าย FOC (รวมถึง
กรณีการย้าย FOC ลงใต้ดิน) TUC และ TICC ตกลงที่จะรับผิดชอบราคาและค่าใช้จ่ายในการย้าย
FOC อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ FOC จากทรั พ ย์ สิน โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมเบื้ อ งต้ น FOC ที่ ลงทุ น
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BFKT อยู่ในชื่อของ กสท. โทรคมนาคม และหากกองทุนใช้
สิทธิในการซื้อ ระบบ FOC ของ BFKT ในอนาคต ผู้จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมจะจัดหาหรือดาเนินการให้มีการจัดหา
มาให้แก่กองทุนหรือผู้เช่าของกองทุนซึ่งสิทธิในการเข้าถึงและ
ใช้สิทธิแห่งทาง ทั้งนี้ กฟภ. ได้มีหนังสือถึงกลุ่มทรูยืนยันว่า
การวางพาดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับระบบ FOC หลัก และระบบบ
รอดแบนด์ ใ นเขตพื้ น ที่ ต่ า งจั งหวั ด บางส่ วนของ TICC และ
ระบบ FOC ของ BFKT เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
ใช้บังคับ และ กฟภ. ได้ทยอยออกเอกสารเพื่อเรียกชาระค่า
พาดสายสาหรับสิทธิ แห่ง ทางสาหรับ ทรั พย์ สินดังกล่าว ใน
ส่วนของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC ที่ลงทุ น
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 นั้น เอกสารเกี่ยวกับสิทธิแห่งทางเป็นการให้
สิทธิโดยนิติกรรมสัญญาที่หน่วยงานด้านสาธารณูปโภคได้ให้
ไว้ในชื่อของ TUC (สาหรับ FOC และ FOC หลัก) และ TICC
(สาหรับ FOC รองรับระบบ FTTx) อย่างไรก็ดี FOC บางส่วน
ที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ยังอยู่
ในระหว่างดาเนินการเพื่อให้หน่วยงานด้านสาธารณูปโภค
ออกเอกสารเกี่ยวกับสิทธิแห่งทางซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติใน
ภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่เกี่ยวกับใยแก้วนาแสง อนึ่ง
ตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการ
แก้ไขและแทนที่ กองทุนตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าสิทธิ

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ดังกล่าว (โดย
ที่ TUC จะต้องได้รับค่าตอบแทนสาหรับการย้ายทรัพย์สินจากกองทุน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของ
สั ญ ญาเช่ า ช่ ว ง ด าเนิ น การและบริ ห ารจั ด การหลั ก ที่ ไ ด้ มี ก ารแก้ ไ ขและแทนที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เสา
โทรคมนาคม) นอกจากนี้ TUC และ TICC ตกลงที่จะรับผิดชอบสาหรับส่วนต่างระหว่างค่าสิทธิแห่งทาง
ที่เรียกเก็บจากการวางสายพาดผ่านเสาไฟฟ้าและค่าสิทธิแห่งทางของท่อใต้ดินสาหรับส่วนของ FOC
ซึ่งจะถูกย้ายลงใต้ดิน
(123) การดาเนินงานและการบารุงรักษา
ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ และสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการ
หลั ก ที่ ไ ด้ มี ก ารแก้ ไ ขและแทนที่ BFKT และ TICC จะเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น การและการ
บารุงรักษา ระบบ FOC ของ BFKT และระบบ FOC หลักและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด
ตามลาดับ ทั้งนี้ TICC มีหน้าที่ตามสัญญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 (ที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่) ในการดาเนินการและการบารุงรักษา FOC ของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
สาหรับ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 และ FOC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 TUC ในฐานะผู้เช่าจะเป็นผู้มีหน้าที่ดาเนินการและบารุงรักษา FOC ของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 FOC หลักของทรูมูฟที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 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) เป็นผู้มีหน้าที่ดาเนินการและบารุงรักษา FOC รองรับ
ระบบ FTTx ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ
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แห่งทางในจานวนและวิธีการตามที่กองทุนและ TICC และ
TUC ได้ตกลงกัน อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีความจาเป็น ในการ
ย้ า ย FOC (รวมถึ ง กรณี การย้าย FOC ลงใต้ ดิ น ) TUC และ
TICC ตกลงที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบราคาและค่า ใช้ จ่ายในการย้าย
FOC อันเกี่ยวเนื่องกับ FOC จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมเบื้ อ งต้ น FOC ที่ ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 2 และ
FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ดังกล่าว (โดยที่ TUC จะต้อง
ได้รับค่าตอบแทนสาหรับการย้ายทรัพย์สินจากกองทุน โดย
เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริหาร
จั ด การหลั ก ที่ ไ ด้ มี ก ารแก้ ไ ขและแทนที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เสา
โทรคมนาคม) นอกจากนี้ TUC และ TICC ตกลงที่ จ ะ
รับผิดชอบสาหรับส่วนต่างระหว่างค่าสิทธิแห่งทางที่เรียกเก็บ
จากการวางสายพาดผ่านเสาไฟฟ้าและค่าสิทธิแห่ งทางของ
ท่อใต้ดินสาหรับส่วนของ FOC ซึ่งจะถูกย้ายลงใต้ดิน
(12)

การดาเนินงานและการบารุงรักษา

ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ และ
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไข
และแทนที่ BFKT และ TICC จะเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ดาเนินการและการบารุงรักษา ระบบ FOC ของ BFKT และ
ระบบ FOC หลักและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของเรียลมูฟ
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่จะลงทุน
เพิ่มเติมโดยกองทุน
TUC และ TICC จะต้ อ งปฏิ บั ติ ตามมาตรฐานที่ กาหนดไว้ ในสั ญ ญาเช่า ด าเนิ น การ และ
บริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง การให้บริการเหล่านี้รวมถึงการเฝ้าติดตาม
โครงข่ายและระบบแบบเรียลไทม์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโครงข่ายของ BFKT และ TICC ในกรุงเทพมหานคร
ศูนย์นี้จะมีบุคลากรประจาการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สาคัญ
ของ BFKT TUC TICC และ ทรูมูฟ และ[เรียลมูฟ] ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการเฝ้าติดตามการทางานของ
อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการขัดข้องทางเทคนิคได้อย่าง
รวดเร็ ว ทั้ ง นี้ TUC และ TICC ในฐานะผู้ เช่าและบริ ห ารจัด การหลั กจะต้องปฎิ บัติ ตามมาตรฐานที่
กาหนดในสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ ซึ่งบริษัทจัดการเชื่อ
ว่าจะทาให้มีการดาเนินงานและบารุงรักษาสาหรับระบบ FOC หลัก ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด และ FOC ที่เหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนได้เข้าทาสัญญาบริการหลักกับบริษัท เทเลคอม
แอสเซท แมเนจเมนท์ จากัด 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) “สัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1” หัวข้อ 2.6.2(ข) “สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จาก
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ตามลาดับ ทั้งนี้ TICC มีหน้าที่ตามสัญญาเช่าช่วง ดาเนินการ
และบริหารจัดการ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ที่ได้มีการ
แก้ไขและแทนที่) ในการดาเนินการและการบารุงรักษา FOC
ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

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

สาหรับ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และ FOC ที่
ลงทุ น เพิ่ม เติมครั้ งที่ 3 TUC ในฐานะผู้ เช่าจะเป็น ผู้มีหน้าที่
ดาเนินการและบารุงรักษา 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
ช่ ว งเป็ น ผู้ มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การและบ ารุ ง รั ก ษา FOC รองรั บ
ระบบ FTTx ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 FOC รองรับระบบ FTTx
ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ FOC รองรับระบบ
FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
โดยกองทุน

(134) การจัดหาผลประโยชน์และการตลาด

TUC และ TICC จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานที่
กาหนดไว้ในสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่
ได้ มี ก ารแก้ ไ ขและแทนที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การให้ บ ริ ก ารเหล่ า นี้
รวมถึงการเฝ้าติดตามโครงข่ายและระบบแบบเรียลไทม์ ณ
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า ร โ ค ร ง ข่ า ย ข อ ง BFKT แ ล ะ TICC ใ น

ผู้ จั ด การทรั พย์ สิน โทรคมนาคมเป็ นผู้ รั บผิ ด ชอบในการจัดหาผลประโยชน์แ ละการตลาด
สาหรับ FOC หลัก FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 FOC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสิทธิการ
เช่าแต่เพียงผู้เดียว และ หลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 43 ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาผลประโยชน์และการตลาด
สาหรับ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 ด้วย
(145) การประกันภัย
กองทุ น ได้ จั ดให้ มีก รมธรรม์ ประกัน ภั ยสาหรั บ ทรัพ ย์สิน โครงสร้ างพื้ นฐานโทรคมนาคมที่
กองทุนได้ลงทุน และจะจัดให้มีสาหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่
43 ซึ่งครอบคลุมถึง กรมธรรม์ประกันภัยสาหรับความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงัก ความเสียหายของ
ทรัพย์สิน และความรับผิดต่อสาธารณะ ยกเว้น (ก) อุปกรณ์โทรคมนาคมของ FOC ประเภท Passive ที่
กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ยที่ ก องทุ นมี อ ยู่ไม่ ครอบคลุ ม ถึง ซึ่ ง บริ ษั ท จั ด การเชื่อ ว่า เป็ น แนวปฏิ บั ติ ปกติใน
อุ ต สาหกรรมนี้ และ (ข) ทรั พ ย์ สิ น ภายใต้ สั ญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ร ายได้ ซึ่ ง กรมธรรม์
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กรุงเทพมหานคร ศูนย์นี้จะมีบุคลากรประจาการทุกวันตลอด
24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สาคัญของ
BFKT TUC TICC และ ทรูมูฟ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการเฝ้า
ติ ด ตามการท างานของอุ ป กรณ์ ร ะบบสื่ อ สั ญ ญาณแบบ
เรียลไทม์เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการขัดข้องทางเทคนิค
ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง นี้ TUC และ TICC ในฐานะผู้ เ ช่ า และ
บริหารจัดการหลักจะต้องปฎิบัติตามมาตรฐานที่กาหนดใน
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไข
และแทนที่ ซึ่งบริษัทจัดการเชื่อว่าจะทาให้มีการดาเนิ นงาน
และบารุงรักษาสาหรับระบบ FOC หลัก ระบบบรอดแบนด์ใน
เขตพื้นที่ต่างจังหวัด และ FOC ที่เหมาะสม นอกจากนี้ กองทุน
ได้ เ ข้ า ท าสั ญ ญาบริ ก ารหลั ก กั บ บริ ษั ท เทเลคอม แอสเซท
แมเนจเมนท์ จากัด ในฐานะผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมซึ่ง
ผู้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น โทรคมนาคมจะต้ อ งให้ บ ริ ก ารงานด้ า น
ธุรการและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่กองทุน โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.1(ค) “สัญญาบริการหลัก
ฉบั บ ลงวั น ที่ 24 ธั น วาคม พ.ศ. 2556 ระหว่ า งผู้ จั ด การ
ทรั พ ย์ สิ น โทรคมนาคมและกองทุ น (ตามที่ ไ ด้ มี ก ารแก้ ไ ข
เพิ่มเติม รวมถึงตามข้อตกลงเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ 5 มีนาคม
พ.ศ. 2558 และข้อตกลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ระหว่างผู้จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมและกองทุน) (“สัญญาบริการหลัก”)”

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ประกันภัยครอบคลุมเพียง ความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงัก และความรับผิดต่อสาธารณะ เท่านั้น
โดยกองทุนจะจัดหากรมธรรม์ประกันภัยสาหรับความเสียหายของทรัพย์สิน ภายใต้สัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เมื่อทรัพย์สินเหล่านั้นได้โอนมายังกองทุน
...
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หัวข้อ 2.6.2(ก) “สัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1” หัวข้อ 2.6.2
(ข) “สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การจั ด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิน
โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 1”
หัวข้อ 2.6.3(ก) “สัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ ลงทุ นเพิ่มเติ ม ครั้งที่ 2” และ หัวข้อ
2.6.3(ข) “สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การจั ด หาผลประโยชน์ จ าก
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2”
(13)

การจัดหาผลประโยชน์และการตลาด

ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็นผู้รับผิดชอบใน
การจัดหาผลประโยชน์และการตลาดสาหรับ FOC หลัก FOC
ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 ระบบบรอดแบนด์ ใ นเขตพื้ น ที่ ต่ า งจั ง หวั ด เมื่ อ สิ้ น สุ ด
ระยะเวลาของสิทธิการเช่าแต่เพียงผู้เดียว และ หลังจากการ
ได้ ม าซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมที่ ล งทุ น
เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 3 ผู้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น โทรคมนาคมจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการจัดหาผลประโยชน์และการตลาดสาหรับ
FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ด้วย
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(14)

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

การประกันภัย

กองทุ น ได้ จั ด ให้ มี ก รมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ส าหรั บ
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุน ได้ ลงทุ น
และจะจัดให้มีสาหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ซึ่งครอบคลุมถึง กรมธรรม์ประกันภัย
สาหรับความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงัก 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
กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ส าหรั บ ความเสี ย หายของทรั พ ย์ สิ น
ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เมื่อทรัพย์สิน
เหล่านั้นได้โอนมายังกองทุน
...
16

แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ 2.4 “การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
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2.4.

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
(ก)

ราคาประเมินทรัพย์สิน

2.4

การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 34
(ก)

กองทุ น ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ป ระเมิ น มู ลค่ า อิ สระ 2 รายเพื่ อ ท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิน กิ จ การ
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 43 ได้แก่ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี่ ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์
จากัด และ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด และจัดทารายงานประเมินราคาโดยราคาประเมินทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43แยกตามผู้ประเมินและประเภททรัพย์สิน ได้
ดังนี้

กองทุนได้แต่งตั้งผู้ประเมินมูลค่าอิสระ 2 รายเพื่อ
ท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ได้แก่ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
และ บริ ษั ท สี ล ม แอ๊ ด ไวเซอรี่ จ ากั ด และจั ด ท ารายงาน
ประเมินราคาโดยราคาประเมินทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 แยกตามผู้ประเมิน
และประเภททรัพย์สิน ได้ดังนี้

บริษัท

TUC

ประเภท
ทรัพย์สิน
ที่กองทุน
ลงทุน
เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3
เสา
โทรคมนาค
ม(7)

ราคาประเมินตามโครงสร้างของ
กองทุน
(ล้านบาท)1
บริษัท
ดิสคัฟเวอร์
แมเนจเม้นท์
จากัด(2)(3)
ขั้นต่า
4,884.
06

บริษัท สีลม
แอ๊ดไวเซอรี่
จากัด(4)(5)

ขั้นสูง ขั้นต่า ขั้นสูง
6,152.7 7,92 8,810.
7
1.60
62

มูลค่าที่
กองทุน
เข้า
ลงทุน
(ล้าน
บาท) (6)

ราคาประเมินทรัพย์สิน

บริษัท

ประเภททรัพย์สิน
ที่กองทุนลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 43

ราคาประเมินตามโครงสร้างของกองทุน
(ล้านบาท)1
บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอด
ไวเซอรี่ ดิสคัฟเวอร์ แมเนจ
เม้นท์ จากัด(2)(3)

บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่
จากัด(4)(5)

TUC

เสาโทรคมนาคม(7)

ขั้นต่า
1,917.66

ขั้นสูง
2,928.98

ขั้นต่า
2,498.97

ขั้นสูง
2,789.56

TUC TICC
ทรูเรียลมูฟ

FOC(7)

ขั้นต่า
12,411.38

ขั้นสูง
13,094.77

ขั้นต่า
12,352.13

ขั้นสูง
13,384.36
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เข้าลงทุน
(ล้านบาท) (6)

เอกสารแนบ 8
TUC
TICC
ทรูมูฟ
TUC
TICC
ทรูมู
ฟ

FOC(7)

ขั้นต่า
ขั้นต่า ขั้นสูง
46,4
49,257 52,754.
48.3
.59
16
9
ขั้นต่า

ขั้นสูง

ขั้น
ต่า

เสา
โทรคมนาค 54,141 58,906. 54,3
ม และ FOC
69.9
.65
93
9

TUC TICC
ทรูเรียลมูฟ

ขั้นสูง
50,20
4.17

ขั้นสูง
59,01
4.79

ขั้นต่า

ขั้นสูง

ขั้นต่า

ขั้นสูง

14,329.04

16,023.75

14,851.10

16,173.92

ไม่เกิน
15,800.00

หมายเหตุ:
ไม่เกิน
58,000.
00

หมายเหตุ:

1.

ผู้ ป ระเมิ น ทั้ ง สองรายประเมิ น มู ลค่ า ตามวิธี ร ายได้ (income approach) ตามโครงสร้ า งการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุน

2.

วันที่ประเมินราคา คือ 30 เมษายน19 กันยายน พ.ศ. 25620 โดยมีวันกาหนดราคาประเมินวันที่ 1
ตุลาคม16 มิถุนายน พ.ศ. 25621

3.

ผู้ประเมินใช้อัตราคิดลดต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (WACC) ร้อยละ 6.98 – 7.287.03 ต่อปี
สาหรับตลอดระยะเวลาประมาณการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 25621 - ปี พ.ศ. 25877 ทั้งนี้ ผู้ประเมินได้ทาการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยเปลี่ยนแปลงจานวนพื้นที่บนเสาโทรคมนาคมที่เช่าโดยกลุ่มทรูสาหรับ
ระยะเวลาประมาณการหลั ง สิ้ น สุ ด สั ญ ญาเช่ า และประมาณการมู ลค่ า สุ ด ท้ า ย (Terminal Value)
ระหว่าง 1.00 – 2.00 พื้นที่ (slot) และอัตราการเช่า FOC ที่เช่าโดยกลุ่มทรูสาหรับระยะเวลาประมาณ
การหลังสิ้นสุดสัญญาเช่าและประมาณการมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) ระหว่างร้อยละ 70.00 –
80.00การปรับขึ้นและลดลงต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (WACC) ร้อยละ 0.25 ต่อปี ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ

1.

ผู้ประเมินทั้งสองรายประเมินมูลค่าตามวิธีรายได้ (income
approach) ตามโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน

2.

วั น ที่ ป ระเมิ น ราคา คื อ 19 กั น ยายน พ.ศ. 2560 โดยมี วั น
กาหนดราคาประเมินวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561

3.

ผู้ ป ระเมิ น ใช้ อั ต ราคิ ด ลดต้ น ทุ น ทางการเงิ น ถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว ง
น้ าหนั ก (WACC) ร้ อ ยละ 6.98 – 7.28 ต่ อ ปี ส าหรั บ ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 - ปี พ.ศ. 2587 4.
ทั้งนี้ ผู้ประเมินได้ทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการปรับ
ขึ้นและลดลงต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (WACC)
5.
ร้อยละ 0.25 ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ

4.

เสาโทรคมนาคม และ
FOC

วั น ที่ ป ระเมิ น ราคา คื อ 19 กั น ยายน พ.ศ. 2560 โดยมี วั น
กาหนดราคาประเมินวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 25615. ผู้

วันที่ประเมินราคา คือ 30 เมษายน19 กันยายน พ.ศ. 25620 โดยมีวันกาหนดราคาประเมินวันที่ 1
มกราคม 1 กรกฎาคม พ.ศ. 25631
ผู้ประเมินใช้อัตราคิดลดต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (WACC) ร้อยละ 7.127 ต่อปี โดยได้ทา
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลดระหว่างร้อยละ 7.026.62 – 7.6252 และ
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โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

ประเมินใช้อัตราคิดลดต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
(WACC) ร้ อ ยละ 7.27 ต่ อ ปี โดยได้ ท าการวิ เ คราะห์ ค วาม
อ่ อ นไหวโดยการเปลี่ ย นแปลงอั ต ราคิ ด ลดระหว่ า งร้ อ ยละ 6.
7.02 – 7.52 และ อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดภายหลัง
ระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth Rate) ระหว่าง
7.
ร้อยละ -0.25 – 0.25
6.

7.
17

อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดภายหลังระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth Rate) ระหว่าง
ร้อยละ -0.25 – 0.25
ราคาซื้อขายสุดท้ายซึ่งจะชาระโดยกองทุนสาหรับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม ครั้งที่ 34
จะขึ้นกับราคาเสนอขายสุดท้ายสาหรับหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน
ตามข้อมูลที่ได้รับการชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้ประเมินทั้งสองราย

ราคาซื้อขายสุดท้ายซึ่งจะชาระโดยกองทุนสาหรับทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จะขึ้นกับราคาเสนอ
ขายสุดท้ายสาหรับหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน
ตามข้อมูลที่ได้รับการชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้ประเมินทั้งสองราย

แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ 2.5 “การบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของกองทุนรวมและการประกันรายได้” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
2.5

การบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของกองทุนรวมและ 2.5
การประกันรายได้

เนื่องจาก ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมจะมีผู้เช่า
และบริหารจัดการหลักเป็นผู้ทาหน้าที่การบริหารจัดการตามธุรกิจปกติ
(day-to-day) ตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มี
การแก้ไขและแทนที่ โดยในส่วนของทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT
เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ผู้เช่า
และบริหารจัดการหลักเป็นผู้ทาหน้าที่การบริหารจัดการตามธุรกิจปกติ

การบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของกองทุนรวมและการประกันรายได้

เนื่องจาก ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมจะมีผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเป็นผู้ทาหน้าที่การ
บริหารจัดการตามธุรกิจปกติ (day-to-day) ตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไข
และแทนที่ โดยในส่วนของทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ผู้เช่าและบริหารจัดการ
หลักเป็นผู้ทาหน้าที่การบริหารจัดการตามธุรกิจปกติ (day-to-day) ภายใต้สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA
และ ในส่วนของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 43 ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเป็นผู้ทาหน้าที่การบริหารจัดการตามธุรกิจปกติ (day-to-day)
ภายใต้สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ โดยในส่วนเสาโทรคมนาคมของ
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(day-to-day) ภายใต้สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA และ ในส่วน
ของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ผู้เช่าและบริหารจัดการ
หลั ก เป็ น ผู้ ท าหน้ า ที่ ก ารบริ ห ารจัด การตามธุร กิ จ ปกติ (day-to-day)
ภายใต้สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไข
และแทนที่ โดยในส่วนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 ภายใต้ สัญ ญาเช่าเครื่ อ งและอุป กรณ์ HSPA ท าให้ ก องทุ นไม่มี
ความจาเป็นที่จะต้องมอบหมายให้ผู้ประกอบการภายนอกรายอื่นๆ
ดาเนินกิจการเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม หรือ
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ งที่ 3 แต่
อย่ า งใด อย่ า งไรก็ ต าม กองทุ น จะมอบหมายให้ ผู้จั ด การทรั พ ย์ สิ น
โทรคมนาคมเป็นผู้ทาหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ การจัดหา
ผลประโยชน์และการตลาดในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม และทรั พ ย์ สิน โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมที่ ลงทุน
เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 3 (แล้ ว แต่ ก รณี ) ทั้ ง นี้ หลั ง จากที่ ก องทุ น ลงทุ น ใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 แล้ว
กองทุ น ต้ อ งรั บ ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เอง โดยไม่มีการประกันรายได้ที่
เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่
3

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ภายใต้สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ทาให้กองทุนไม่มีความจาเป็นที่
จะต้ อ งมอบหมายให้ ผู้ป ระกอบการภายนอกรายอื่ น ๆ ด าเนิ น กิ จ การเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคม หรือทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม
กองทุนจะมอบหมายให้ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็นผู้ทาหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ การ
จั ด หาผลประโยชน์แ ละการตลาดในส่ วนที่ เกี่ย วกับทรั พย์ สิน โครงสร้า งพื้น ฐานโทรคมนาคม และทรั พ ย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ หลังจากที่กองทุนลงทุนในทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุ นเพิ่มเติม ครั้งที่ 34 แล้ว กองทุนต้องรับความเสี่ยงเกี่ยวกับทรัพ ย์ สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 เอง โดยไม่มีการประกันรายได้ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติมอันเข้าลักษณะเป็นทรัพย์สินภายใต้
ข้ อ (ก) หรื อ (ข) ของนิ ย ามค าว่ า “ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ า งพื้ น ฐาน” กองทุ น จะต้ อ งเข้ า ท าสั ญ ญากั บ
ผู้ประกอบการบุคคลที่สามเพื่อให้เช่า ดาเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวแก่ผู้ประกอบการ
บุคคลที่สามเพื่อการดาเนินงานและบารุงรักษา หรือเพื่อมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวดาเนินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน ทั้งนี้ เนื่องจากข้อจากัดตามประกาศ ทน. 1/255438/2562 ซึ่งห้ามมิให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานเอง ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในหัวข้อ 2.6.5 “การบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต”
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โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติมอัน
เข้ า ลั ก ษณะเป็ น ทรั พ ย์ สิ น ภายใต้ ข้ อ (ก) หรื อ (ข) ของนิ ย ามค าว่ า
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” กองทุนจะต้องเข้าทาสัญญากับ
ผู้ประกอบการบุคคลที่สามเพื่อให้เช่า ดาเนินการและบริหารจัดการ
เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า วแก่ ผู้ ป ระกอบการบุ ค คลที่ ส ามเพื่ อ การ
ดาเนินงานและบารุงรักษา หรือเพื่อมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวดาเนิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ เนื่องจากข้อจากั ดตามประกาศ ทน.
1/2554 ซึ่ ง ห้ า มมิ ใ ห้ ก องทุ น รวมโครงสร้ า งพื้ น ฐานประกอบกิ จ การ
โครงสร้างพื้นฐานเอง ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตาม
ข้ อ ก าหนดและหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ นหั ว ข้ อ 2.6.5 “การบริ ห าร
จั ด การหรื อ การจัด หาผลประโยชน์ จากกิ จการโครงสร้ า งพื้ นฐานใน
อนาคต”
18

แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ 2.6 “สัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
2.6.

สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การหรื อ การจั ด หา 2.6
ผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

สาระส าคั ญ ของสัญ ญาเกี่ย วกับ การบริ หารจั ดการหรื อการจัด หาผลประโยชน์จ ากกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน

2.6.1 สาระสาคัญของสัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน
โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมเบื้ อ งต้ น และ
สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การจั ด หาผลประโยชน์ จ าก

2.6.1 สาระสาคัญของสัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
เบื้องต้นและสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมเบื้องต้น
กองทุนได้เข้าทาสัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและ
สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดังที่ระบุไว้ในหัวข้อ
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ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
เบื้องต้น
กองทุ น ได้ เ ข้ า ท าสั ญ ญาที่ ท าให้ ได้ ม าซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและสัญญาเกี่ยวกับการจัดหา
ผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิน โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคม
ดังที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2.6.1 นี้ และเอกสารอื่นใดที่จาเป็นเพือ่ ให้
การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์ สินดังกล่าวสาเร็จ ลุ ล่วง ทั้งนี้
สาระสาคัญของสัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้ น ฐานโทรคมนาคมและร่ า งสั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การจั ด หา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
...
(ข)
เดิม

สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก

สัญญาเช่า ดาเนินการ บารุงรักษา และบริหารจัดการ
หลั ก ระหว่ า ง TUC (ชื่ อ เดิ ม Real Future)
และ
กองทุน ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ("
สัญญา
เช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก
ของ
TUC")
(1)

2.6.1 นี้ และเอกสารอื่นใดที่จาเป็นเพื่อให้การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวสาเร็จลุล่วง ทั้งนี้ สาระสาคัญของสัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและร่างสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
...
(ข)

สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเดิม

(1)

สัญญาเช่า ดาเนินการ บารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ระหว่าง TUC (ชื่อเดิม Real Future)
และ กองทุน ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ("สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการ
หลักของ TUC")

กองทุนได้เข้าทาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักกับ TUC
เพื่อแก้ไขและปรับปรุง สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักของ TUC ให้รวมถึงการเช่า
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 ที่เกี่ยวข้อง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ 2.6.43 (ข)(1) สาหรับสรุปสาระสาคัญของ
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม
(2)

สัญญาเช่า ดาเนินการ บารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ระหว่าง TICC (ชื่อเดิม คือ บริษัท
ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์ จากัด) และ กองทุน ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ("สัญญา
เช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักของ TICC")
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เอกสารแนบ 8
โครงการจัดการกองทุนเดิม
กองทุ น ได้ เ ข้ า ท าสั ญ ญาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักกับ TUC เพื่อ
แก้ไขและปรับปรุง สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการ
หลักของ TUC ให้รวมถึงการเช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ 2.6.3 (ข)(1) สาหรับ
สรุปสาระสาคัญของสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการ
หลักเสาโทรคมนาคม
สัญญาเช่า ดาเนินการ บารุงรักษา และบริหารจัดการ
หลัก ระหว่าง TICC (ชื่อเดิม คือ บริษัท ทรู
ยู นิ เ วอร์ แ ซล คอนเวอร์ เ จนซ์ จ ากั ด ) และ
กองทุน ลง
วั น ที่ 24 ธั น วาคม พ.ศ. 2556 ("
สัญญาเช่า
ดาเนินการ และบริหาร
จัดการหลักของ TICC")

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
กองทุนได้เข้าทาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักกับ TICC
และ TUC เพื่อแก้ไขและแทนที่ สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักของ TICC ให้รวมถึงการ
เช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 ที่เกี่ยวข้อง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ 2.6.43 (ข)(2) สาหรับสรุปสาระสาคัญของ
สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC
...
(ง)

(2)

สั ญ ญารั ก ษาสั ด ส่ ว นการถื อ หน่ ว ยลงทุ น ฉบั บ ลงวั น ที่ 24 ธั น วาคม พ.ศ. 2556
ระหว่างทรูและกองทุน (ตามที่ได้มีการแก้ไขโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมระหว่างทรูและ
กองทุน) (“สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน”)

โปรดพิจารณารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก ก ส่วนที่ 8
...

กองทุ น ได้ เ ข้ า ท าสั ญ ญาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักกับ TICC และ
TUC เพื่อแก้ไขและแทนที่ สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหาร
จัดการหลักของ TICC ให้รวมถึงการเช่าทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ทรัพย์สิน
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เอกสารแนบ 8
โครงการจัดการกองทุนเดิม

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมที่ ลงทุน เพิ่ มเติม ครั้ ง ที่ 3 ที่
เกี่ยวข้อง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ 2.6.3(
ข)(2) สาหรั บ สรุ ป สาระสาคั ญ ของสั ญ ญาแก้ ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC
...
2.6.3. สาระส าคั ญ ของสั ญ ญาที่ ท าให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมที่ ล งทุ น
เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 2 และครั้ ง ที่ 3 และสั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การจั ด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
กองทุนได้เข้าทาสัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
และ ครั้งที่ 3 และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 2 และครั้ ง ที่ 3 ดั ง ที่ ร ะบุไว้ใ นหั วข้อ 2. 6. 3 นี้ และเอกสารอื่ นใดที่จ าเป็น เพื่ อ ให้ก ารลงทุนใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 และการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า วส าเร็ จ ลุ ล่ ว ง ทั้ ง นี้ สาระส าคั ญ ของสั ญ ญาที่ ท าให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 และร่างสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก)

A38982405/0.8/31 May 2019

VIII - 111

สัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่
2 และ ครั้งที่ 3

เอกสารแนบ 8
โครงการจัดการกองทุนเดิม

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
...
(1)

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

(2)

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

(3)

สัญญาซื้อขายทรัพย์สินระหว่างทรูมูฟและกองทุน (“สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของทรูมูฟ ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3”)
...

(4)

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

19

แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.6.3.(ข) “สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
โปรดพิจารณารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก ก ส่วนที่ 9
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เอกสารแนบ 8
โครงการจัดการกองทุนเดิม
20

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

แก้ ไ ขเพิ่ ม เติม ข้อ 2.6.4. “สาระส าคั ญ ของสั ญญาที่ทาให้ได้ ม าซึ่ ง ทรั พย์ สิ นโครงสร้ า งพื้นฐานโทรคมนาคมที่ล งทุนเพิ่ม เติ ม ครั้ ง ที่ 3 และสั ญ ญาเกี่ ย วกั บการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
2.6.4. สาระส าคั ญ ของสั ญ ญาที่ ท าให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น 2.6.4. สาระสาคัญของร่างสัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
เพิ่มเติม ครั้งที่ 43 และร่างสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ า ง
และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
พื้นฐาน โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
กองทุนจะเข้าทาสัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่
กองทุนได้เข้าทาสัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้า ง 4 และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ทรัพย์สินโครงสร้าง 4 ดั ง ที่ ร ะบุ ไว้ ใ นหั ว ข้ อ 2.6.4 นี้ และเอกสารอื่ น ใดที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้ ก ารลงทุ น ในทรั พ ย์ สิน โครงสร้ า งพื้ นฐาน
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ สัญญาเกี่ยวกับการ โทรคมนาคมที่ลงทุ นเพิ่ มเติ ม ครั้ ง ที่ 4 และการจั ด หาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สิน ดังกล่ าวสาเร็ จลุ ล่ว ง ทั้ งนี้
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน สาระสาคัญของร่างสัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน ร่างสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ดังที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2.6.3(ก) “สัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ สัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2” และ ครั้งที่ 4 และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
2.6.3(ข) “สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การจั ด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ครั้งที่ 4 ฉบับลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปสาระสาคัญนี้ แต่จะไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2” นี้ ข้อกาหนดที่
(ก)
สั ญ ญาที่ ท าให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม
เกี่ ย วข้ อ งซึ่ ง เกี่ ย วกั บ การได้ ม าซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ครั้งที่ 4
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ที่เกี่ยวข้อง และ สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุน
(1)
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินระหว่าง TUC และกองทุน (“สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4”)
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ภายใต้สัญญา
โปรดพิจารณารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก ข ส่วนที่ 1
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เอกสารแนบ 8
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักจะมีผลใช้
บังคับ ทั้งนี้ สาระสาคัญของสัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ที่กาหนดอยู่ใน สัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 และ
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ 2.6.3

(2)

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

(3)

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

(ข)

สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4

(1)

สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ บารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ครั้งที่ 2
ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหาร
จัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2")
โปรดพิจารณารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก ข ส่วนที่ 4

(2)

1.1.

สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการหลัก ครั้งที่ 2 ระหว่าง TUC
TICC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการ
หลัก FOC ครั้งที่ 2")

โปรดพิจารณารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก ข ส่วนที่ 5 กองทุนได้เข้า
ทาสัญญาที่ทาให้ได้มาซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และ
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ สัญญาเกี่ยวกับการจัดหา
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โครงการจัดการกองทุนเดิม

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ดังที่ระบุไว้ในหัวข้อ 0 “
(ก)

สัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่
2” และ 0 “
สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การจั ด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิน โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2” นี้ ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องซึ่งเกีย่ วกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่เกี่ยวข้อง และ สัญญา
เช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหาร
จัดการหลักจะมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ สาระสาคัญของสัญญาที่ทาให้ได้มาซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ที่กาหนดอยู่ใน สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ
ครั้งที่ 3 สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 และ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า
ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ 0
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แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4.4 “นโยบายเกี่ยวกับการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
4.4

นโยบายเกี่ยวกับการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4.4

นโยบายเกี่ยวกับการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ณ วั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2561 ทรู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ของ
ณ วั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 25621 ทรู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ทั้ ง ทางตรงและ
กองทุนในจานวนร้อยละ 28.11 ของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ทรูจึง ทางอ้อมในจานวนประมาณร้อยละ 28.1130.00 ของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ทรูจึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของ
เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน
กองทุน
การท าธุ ร กรรมเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
การทาธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานระหว่างกองทุน และทรูหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างกองทุน และทรูหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว หรือ ของบุคคลดังกล่าว หรือระหว่างกองทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น จะต้องกระทาภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและ
ระหว่างกองทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น จะต้องกระทาภายใต้เงื่อนไขที่ เหมาะสม และเป็ น ไปตามเงื่ อ นไขและข้ อ ก าหนดตามประกาศ ทน. 1/255438/2562 และประกาศอื่ น ๆ ที่
เป็ น ธรรมและเหมาะสม และเป็ น ไปตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดตาม เกี่ยวข้องซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น
ประกาศ ทน. 38/2562 และประกาศอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง ใช้ บั ง คั บ ใน
กองทุนจะทาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งใน
ขณะนั้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของกองทุนและในรายงานประจาปีของ
กองทุนจะทาการเปิดเผยข้อมู ลเกี่ยวกั บธุ รกรรมกั บบุ ค คลที่ กองทุน
เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของกองทุนและในรายงานประจาปี
ของกองทุน
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แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อดังต่อไปนี้ใน ข้อ 9 “การจัดการกองทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
9.5

ผูป้ ระเมินค่าของกองทุน

9.5.1 การแต่งตั้งผู้ประเมินค่า

9.5

ผูป้ ระเมินค่าของกองทุน

9.5.1 การแต่งตั้งผู้ประเมินค่า

ในการลงทุ น ใน ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมที่
ในการลงทุนใน ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 บริษัทจัดการได้
ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 3 บริ ษั ท จั ด การได้ แ ต่ ง ตั้ ง บริ ษั ท ประเมิ น ค่ า แต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินต่อไปนี้ให้ทาหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สิน ตามที่กาหนดไว้ในโครงการจัดการ
ทรัพย์สินต่อไปนี้ให้ทาหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สิน ตามที่กาหนดไว้ใน กองทุน และข้อกาหนดในการประเมินค่าทรัพย์สินตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
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ชื่อ

บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี่ ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

ที่อยู่

เลขที่ 888/151 ชั้น 15 ตึก มหาทุน พลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330เลขที่ 170/30 อาคารโอเชี่ยน

เอกสารแนบ 8
โครงการจัดการกองทุน และข้อกาหนดในการประเมินค่าทรัพย์สินตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์

ทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 11 ซอยสุขมุ วิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ชื่อ

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

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

ที่อยู่

เลขที่ 888/151 ชั้น 15 ตึก มหาทุน พลาซ่า
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ชื่อ

บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด

ที่อยู่

เลขที่ 138 อาคาร บุญมิตร ชั้น 2 ห้อง C2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 72 CAT Tower 3 ซอยวัดม่วงแค ถนน
เจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หมายเลขโทรศัพท์ 02-651-4447
ชื่อ

บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด

หมายเลขโทรศัพท์ 02-105-4668354-3377-8

ที่อยู่

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

หมายเลขโทรสาร 02-024-9940235-3379

ในการแต่งตั้งผู้ประเมินค่าสาหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการจะต้องแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าซึง่ มี
คุณสมบัติและความเชี่ยวชาญครบถ้วนในการปฏิบัติหน้าที่ประเมินค่าหรือตรวจสอบการประเมินค่าทรัพย์สิน
หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-3377-8
กิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนหรือประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมที่กองทุนจะลงทุน
ตามที่กาหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อกาหนดในการประเมินค่าทรัพย์สินตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
หมายเลขโทรสาร 02-235-3379
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่แต่งตั้งผู้ประเมินค่ารายเดียวกันเพื่อประเมินค่าหรือตรวจสอบการประเมินค่า
ในการแต่งตั้งผู้ประเมินค่า สาหรับการลงทุนในอนาคต บริษัท ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานติดต่อกันเกินสองครั้ง
จั ด การจะต้ อ งแต่ ง ตั้ ง บริ ษั ท ประเมิ น ค่ า ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละความ
เชี่ยวชาญครบถ้วนในการปฏิบัติหน้าที่ประเมินค่าหรือตรวจสอบการ
ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนหรือประเมินค่า
ทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพิ่ ม เติ ม ที่ ก องทุ น จะลงทุ น ตามที่
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กาหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อกาหนดในการประเมินค่า
ทรัพย์สินตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
ไม่แต่งตั้งผู้ประเมินค่ารายเดียวกันเพื่อประเมินค่าหรือตรวจสอบการ
ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานติดต่อกันเกินสองครั้ง
9.6.3 ที่ปรึกษาทางการเงินสาหรับการเสนอขาย การลงทุนใน 9.6.3 ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ส าหรั บ การเสนอขาย การลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และทรัพย์สินโครงสร้าง
โทรคมนาคม และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
บริษัทจัดการได้แต่งตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน รายละเอียด
บริษัทจัดการได้แต่งตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ติดต่อของที่ปรึกษาทางการเงินมีดังนี้
เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน รายละเอียดติดต่อของที่ปรึกษาทางการเงินมี
ชื่อ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ดังนี้
ชื่อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

ที่อยู่

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2544-7097
หมายเลขโทรสาร 0-2544-2185

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2544-7097
หมายเลขโทรสาร 0-2544-2185
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ตารางที่ 2
ร่างรายละเอียดโครงการจัดการ ที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของกองทุน และ/หรือปรับปรุงข้อมูลอืน่ ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน และเป็นปัจจุบัน
โครงการจัดการกองทุนเดิม
1

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

แก้ไขเพิ่มเติมคาจากัดความดังต่อไปนี้ ในหัวข้อ “คาจากัดความ” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1.............. FOC ที่ AWC เป็นเจ้าของ อัน FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1.............. FOC ที่ AWC เป็นเจ้าของ อันประกอบ
ประกอบไปด้วย FOC ระยะทาง 7,981 กิโลเมตร (หรือ 303,453 คอร์กิโลเมตร) ที่ ไปด้วย FOC ระยะทางประมาณ 7,981 กิโลเมตร (หรือประมาณ 303,453 คอร์กิโลเมตร) ที่
กองทุนเข้าลงทุนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558
กองทุนเข้าลงทุนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558
FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2.............. FOC ที่ TUC เป็นเจ้าของ อัน FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2.............. FOC ที่ TUC เป็นเจ้าของ อันประกอบ
ประกอบไปด้ ว ย FOC ระยะทาง 1,113 กิ โลเมตร (หรื อ 62,594 คอร์ กิ โลเมตร) ที่ ไปด้วย FOC ระยะทางประมาณ 1,113 กิโลเมตร (หรือประมาณ 62,594 คอร์กิโลเมตร) ที่
กองทุนเข้าลงทุนเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
กองทุนเข้าลงทุนเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3.............. FOC ที่ TUC เป็นเจ้าของ อัน FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3.............. FOC ที่ TUC เป็นเจ้าของ อันประกอบ
ประกอบไปด้วย FOC ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 ไปด้วย FOC ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร) ที่
คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก TUC
กองทุนเข้าลงทุนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561จะซื้อจาก TUC
FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2.............. FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบนั
ใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ระยะทาง 542 กิโลเมตร (หรือ 117,147 คอร์กิโลเมตร) ที่กองทุนเข้าลงทุน
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2.............. FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ใน
ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
ระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,147 คอร์กิโลเมตร) ที่กองทุนเข้าลงทุน
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3..............FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบัน FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3.............. FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ใน
ใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
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โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

ปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) ที่กองทุนเข้าลงทุน
ที่จะซื้อจาก ทรูมูฟ
เมื่อวันที่ 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) ทีก่ องทุนเข้าลงทุนเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

FOC รองรั บ ระบบ FTTx ของ TICC ที่ ล งทุ น เพิ่ มเติม ครั้ ง ที่ 2 .............. FOC ซึ่งใน
ปั จ จุ บั น ใช้ ร องรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต และบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ 670 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 80,014 คอร์กิโลเมตร) ทีก่ องทุนเข้าลงทุนเมื่อวันที่ 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
ครั้ ง ที่ 3.............. FOC ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ใช้ ร องรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ในธุ ร กิ จ
ให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต และบรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอร์
กิโลเมตร) ที่จะเช่าจาก TICC

FOC รองรั บ ระบบ FTTx ของ TICC ที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 3.............. FOC ซึ่ ง ใน
ปั จ จุ บั น ใช้ ร องรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต และบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร
(หรือประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร) ทีก่ องทุนเข้าลงทุนเมื่อวันที่ 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
ครั้ ง ที่ 3.............. FOC ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ใช้ ร องรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ในธุ ร กิ จ
ให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต และบรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในเขตพื้ น ที่ ต่ า งจั ง หวั ด รวม
ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อ
จาก ทรูมูฟ

FOC รองรั บ ระบบ FTTx ของทรู มู ฟ ที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติม ครั้ ง ที่ 3.............. FOC ซึ่งใน
ปั จ จุ บั น ใช้ ร องรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต และบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ
220,428 คอร์กิโลเมตร) ที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561จะซื้อจาก
ทรูมูฟ

การลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น หลั ก .............. การลงทุนในทรัพย์ สินกิจ การโครงสร้ า ง การลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก..............การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของ
พื้นฐานของกองทุนโดยการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนโดยการได้มาซึง่ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
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ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

(ก) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ (ก) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ที่ AWC เป็นเจ้าของ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่และรวมถึง
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ที่ AWC เป็นเจ้าของ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่และรวมถึงวันเริ่มคานวณ
วันเริ่มคานวณรายได้สาหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จนถึงวันครบกาหนด
รายได้สาหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จนถึงวันครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (รวมถึงเงินที่ได้รับจาก
ของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (รวมถึงเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ เรียกร้อง คาตัดสิน คา
การใช้สิทธิ เรียกร้อง คาตัดสิน คาพิพากษา คดีความที่ตัดสินให้แก่ AWC รวมทั้ง
พิพากษา คดีความที่ตัดสินให้แก่ AWC รวมทั้งการดาเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง AWC มี
การดาเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับ
สิทธิได้รับ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าว (โดย
รายได้หรือสัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้รับ
ไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับรายได้หรือ
จากการใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ่งก่อให้เกิด
สัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวันเริ่มคานวณรายได้
รายได้ดังกล่าวซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวันเริ่มคานวณรายได้สาหรับการ
สาหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ไม่ว่า AWC จะได้ดาเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับ
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ไม่ว่า AWC จะได้ดาเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือ ได้รับ
ชาระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวก่อ นหน้าหรื อภายหลังวันเริ่มค านวณ
ชาระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวก่อนหน้าหรือภายหลังวัน เริ่ ม
รายได้สาหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ก็ตาม)) รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ
คานวณรายได้สาหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ก็ตาม)) รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในเสา
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ภายหลังจากวันครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ภายหลังจากวันครบกาหนด
ของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ซึ่งกองทุนจะรับโอนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ซึ่งกองทุนจะรับโอนตาม
รายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
(ข) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 350 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท
(ข) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 350 เสา ที่ซื้อจาก TUC
Passive อื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ซื้อจาก TUC
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(ค) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ในเขต (ค) กรรมสิ ท ธิ์ ใ น FOC ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ใช้ ใ นธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ ใ นเขตพื้ น ที่
พื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทาง 1,113 กิโลเมตร (หรือ 62,594 คอร์กิโลเมตร) ที่ซื้อ
ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 1,113 กิโลเมตร (หรือประมาณ 62,594 คอร์กิโลเมตร) ที่
จาก TUC
ซื้อจาก TUC
(ง) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่และ (ง) กรรมสิ ท ธิ์ ใ น FOC หลั ก ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ใช้ ใ นธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ แ ละ
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทาง 542 กิโลเมตร (หรือ
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร (หรือ
117,147 คอร์กิโลเมตร) ที่ซื้อจาก ทรูมูฟ และ
ประมาณ 117,147 คอร์กิโลเมตร) ที่ซื้อจาก ทรูมูฟ และ
(จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยี (จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ
ระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต
FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทาง 670 กิโลเมตร (หรือ 80,014 คอร์
และปริ ม ณฑล รวมระยะทางประมาณ 670 กิ โ ลเมตร (หรื อ ประมาณ 80,014 คอร์
กิโลเมตร) ที่รับโอนจาก TICC โดยกองทุนมีสิทธิในการซื้อ FOC ดังกล่าว (call
กิโลเมตร) ที่รับโอนจาก TICC โดยกองทุนมีสิทธิในการซื้อ FOC ดังกล่าว (call option)
option) เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความ
เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้
ประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบกาหนดอายุการ
สิ ท ธิ ดั ง กล่ าวให้ แก่ TICC ไม่ ช้ า กว่า 2 ปี ก่ อ นครบกาหนดอายุก ารเช่าระยะยาวตามที่
เช่าระยะยาวตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่
ก าหนดไว้ ใ นสั ญ ญาเช่ า FOC ระยะยาวที่ ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 2 โดยมี ร าคาใช้ สิท ธิ
2 โดยมี ร าคาใช้ สิท ธิ (Exercise Price) เพื่ อ ซื้ อ กรรมสิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย์ สิน ดั ง กล่าว
(Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 200 ล้านบาท
เท่ากับ 200 ล้านบาท
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3..............

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

(ก) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวนประมาณ 2,589 เสา ที่จะซื้อจาก TUC
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(ข) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ในเขต (ก) กรรมสิ ท ธิ์ ใ นเสาโทรคมนาคมจ านวนประมาณ 2,589 เสา และโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
พื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006
โทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้องสาหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่จะ
คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก TUC
ซื้อจาก TUC
(ค) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และ (ข) กรรมสิ ท ธิ์ ใ น FOC ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ใช้ ใ นธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ ใ นเขตพื้ น ที่
อิ น เทอร์ เ น็ ต ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ระยะทางประมาณ 546
ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร) ที่
กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก ทรูมูฟ
จะซือ้ จาก TUC
(ง) กรรมสิ ท ธิ์ ใ น FOC ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ใช้ ร องรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ในธุ ร กิ จ (ค) กรรมสิ ท ธิ์ ใ น FOC หลั ก ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ใช้ ใ นธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ ละ
ให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต และบรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในเขตพื้ น ที่ ต่ า งจั ง หวั ด
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือ
ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) ที่จะ
ประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) ทีจ่ ะซื้อจาก ทรูมูฟ
ซื้อจาก ทรูมูฟ และ
(ง) กรรมสิ ท ธิ์ ใ น FOC ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ใช้ ร องรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก าร
(จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933
ระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต
กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) ทีจ่ ะซื้อจาก ทรูมูฟ และ
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือ
(จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ
ประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร) ที่จะรับโอนจาก TICC รวมทั้งสิทธิในการซื้อ
FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต และบรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในเขตพื้ น ที่
(call option) FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกล่าว เมื่อครบกาหนด
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ
อายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ
619,986 คอร์กิโลเมตร) ที่จะรับโอนจาก TICC รวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call option) FOC
ดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่
ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกล่าว เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้
โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อน
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กาหนดไว้ในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยมีราคาใช้สิทธิ (Exercise Price)
เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้านบาท

ครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่ กาหนดไว้ในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยมี
ราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้าน
บาท

รัฐวิสาหกิจ.............. หน่วยงานที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามหลักเณฑ์ที่กาหนดใน รั ฐ วิ ส าหกิ จ .............. หน่ ว ยงานที่ มีสถานะเป็ นรั ฐวิสาหกิ จตามหลั กเกณฑ์ ที่ กาหนดใน
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) เช่น กสท. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 256102 (รวมถึงที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เช่น
โทรคมนาคม และทีโอที
กสท. โทรคมนาคม และทีโอที
สัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 3..............สัญญากู้ยืมเงินจานวนไม่เกิน 2,000,000,000
บาท ระหว่างกองทุนและกลุ่มผู้ให้สินเชื่อที่เป็นสถาบันการเงินไทย ที่จะได้เข้าทาเพื่อ
การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดย
กองทุน (ถ้ามี)

สั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น ฉบั บ ที่ 3..............สัญญากู้ยืมเงินจานวนไม่เกิน 2,000,000,000 บาท
ระหว่างกองทุนและกลุ่มผู้ให้สินเชื่อที่เป็นสถาบันการเงินไทย ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.
2561 ที่จะได้เข้าทาเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 โดยกองทุน (ถ้ามี)

เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2.............. เสาโทรคมนาคม
ของ TUC อันประกอบไปด้วยเสาโทรคมนาคมจานวน 350 เสา ทีก่ องทุนเข้าลงทุน
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2.............. เสาโทรคมนาคม ของ TUC
อันประกอบไปด้วยเสาโทรคมนาคมจานวน 350 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้อง ทีก่ องทุนเข้าลงทุนเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3.............. เสาโทรคมนาคม เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3.............. เสาโทรคมนาคม ของ TUC
ของ TUC อันประกอบไปด้วยเสาโทรคมนาคมจานวนประมาณ 2,589 เสา ที่จะซื้อ อั น ประกอบไปด้ ว ยเสาโทรคมนาคมจ านวนประมาณ 2,589 เสา และโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้อง ที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.
จาก TUC
2561จะซื้อจาก TUC
เอกสารธุรกรรมสาหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3

เอกสารธุรกรรมสาหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3..............
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(ก) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

(ก) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

(ข) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3

(ข) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3

(ค) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ ทรูทูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3

(ค) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ ทรูทูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3

(ง) สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3

(ง) สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3

(จ) หนังสือข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA

(จ) หนังสือข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA

(ฉ) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก และ

(ฉ) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก และ

(ช) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน

(ช) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน และ
(ซ) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 2

แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.2.4 “การลงทุนในทรัพย์สินรอง – การลงทุนในทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุนได้” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
2.2.4

การลงทุนในทรัพย์สินรอง - การลงทุนในทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นที่ 2.2.4 การลงทุนในทรัพย์สินรอง - การลงทุนในทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุน
กองทุนลงทุนได้
ลงทุนได้
นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินหลักตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 2.2.1 “นโยบาย
นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินหลักตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 2.2.1 “นโยบายการลงทุน
การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน ” ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน ” และหัวข้อ 2.2.3
และหัวข้อ 2.2.3 “การลงทุนในทรัพย์สินหลัก - ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติ ม ” “การลงทุนในทรัพย์สินหลัก - ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม” ข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการอาจ
ข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการอาจจัดการให้กองทุนลงทุนในทรัพย์สินรองดังต่อไปนี้ เว้น จัดการให้กองทุนลงทุนในทรัพย์สินรองดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต.
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แต่ในกรณีที่ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน ให้ความ หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภท
เห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ หรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่กองทุนสามารถลงทุน
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่กองทุนสามารถลงทุนได้
ได้
(ก) พันธบัตรรัฐบาล

(ก) พันธบัตรรัฐบาล

(ข) ตั๋วเงินคลัง

(ข) ตั๋วเงินคลัง

(ค) พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออกและมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้าประกันต้นเงิน
และดอกเบี้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข

(ค) พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เป็นผู้ออกและมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็ม
จานวนแบบไม่มีเงื่อนไข

(ง) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

(ง) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

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

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

(ฉ) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังโอนประเภทมี
สิ ท ธิ ไ ล่ เ บี้ ย หรื อ ผู้ ค้ าประกั น ทั้ ง นี้ หากเป็ น ตั๋ ว แลกเงิ น หรื อ ตั๋ ว
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(ฉ) ตั๋ ว แลกเงิ น หรื อ ตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น ที่ ธ นาคาร บริ ษั ท เงิ น ทุ น บริ ษั ท
เครดิตฟองซิเอร์ หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย หรือผู้ค้า
ประกัน ทั้งนี้ หากเป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่เข้าลักษณะของตรา

เอกสารแนบ 8
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สัญญาใช้เงินที่เข้าลักษณะของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝง ต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ก่อนการลงทุน
(ช) หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ของ
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ หรือกองทุนรวมอื่น ซึ่งจัดตั้งภายใต้
กฎหมายที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ หรือเงินฝาก
(ซ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอื่น
(ฌ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ โดยต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่อยู่ภายใต้
การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และ
ต ล า ด ซื้ อ ข า ย ห ลั ก ท รั พ ย์ ที่ เ ป็ น ส ม า ชิ ก ส า มั ญ ข อ ง
International Organization of Securities Commissions
(IOSCO) หรือเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ
ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ
World Federation of Exchanges (WFE)
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สารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน
(ช) หน่วยลงทุนหรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตราสารแห่งหนี้ หรือกองทุนรวมอื่น ซึ่งจัดตั้งภายใต้กฎหมายที่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ หรือเงินฝาก
(ซ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอื่น
(ฌ) หน่วยของโครงการจัดการลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ
โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) เป็นหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมในต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงาน
กากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก
สามัญของ International Organization of Securities Commissions
(IOSCO) หรือเป็นหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศเป็น
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges
(WFE)

เอกสารแนบ 8
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(2) กองทุ น รวมในต่ า งประเทศนั้ น มี น โยบายการลงทุ น ใน
ทรั พ ย์ สิ น ประเภทและชนิ ด เดี ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทุ น
สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และ

(2) โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศกองทุนรวมในต่างประเทศนั้น มี
นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และ

(3) กองทุนรวมในต่างประเทศนั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

(3) โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศกองทุนรวมในต่างประเทศนั้นจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

(ญ) หุ้นที่ออกโดยบริษัท (ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน
จากัด) ที่เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) บริษัทนั้นมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
บริษัทดังกล่าว หรือมีรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของรายได้รวมในแต่ละปีบัญชี และ
(2) บริษัทนั้นมิใช่บริษัทภายใต้ข้อ (จ) ของนิยามคาว่า “ทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน”
(ฎ) สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ซึ่ ง การเข้ า ท าสั ญ ญาดั ง กล่ า วมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงของกองทุน
‘
ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการเข้าลงทุนในอนาคตในทรัพย์สิน หรือการ
ลงทุนชนิดอื่นตามที่ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน ให้
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(ญ) หุ้นที่ออกโดยบริษัท (ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ) ที่
เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(3) บริษัทนั้นมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานรวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทดังกล่าว หรือมี
รายได้ จ ากการจั ด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ า ง
พื้นฐานดังกล่าวรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายได้รวมในแต่ละ
ปีบัญชี และ
(4) บริษัทนั้นมิใช่บริษัทภายใต้ข้อ (จ) ของนิยามคาว่า “ทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน”
(ฎ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งการเข้าทาสัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงของกองทุน

เอกสารแนบ 8
โครงการจัดการกองทุนเดิม

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

ความเห็นชอบ หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์ ‘
ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการเข้าลงทุนในอนาคตในทรัพย์สิน หรือการลงทุน
ชนิดอื่นตามที่ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน ให้ความเห็นชอบ
หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่น
2

แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.2.6 “การจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
2.2.6

การจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุน

2.2.6

การจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน อันมีมูลค่า
เกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน
ณ เวลาที่มีการจาหน่ายดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกาหนดเช่นเดียวกันกับเมื่อ
กองทุ น เข้ า ลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมเบื้ อ งต้ น (เช่ น ข้ อ
กาหนดการประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นต้น) และจะต้องได้รับมติอนุมัติของผู้ถือหน่ว ย
ลงทุน โปรดพิจารณาข้อกาหนดเกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในหัวข้อ 8.3 “การ
ประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน ” หรือต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนแล้ว
ว่ า กองทุ น ไม่ ต้ อ งขอมติ จ ากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ความเห็ น ชอบจากผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ โดยการคานวณมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จาหน่ายไป
ดังกล่าวนั้น ให้พิจารณาจากมูลค่าทุกรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่า
การลงทุนภายในรอบระยะเวลาหกเดือน

การจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุน

การจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน อันมีมูลค่าเกินกว่า
100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการ
จาหน่ายดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกาหนดของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. สานักงาน
ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น เช่ น เดี ย วกั นกั บ เมื่อ กองทุ นเข้า ลงทุนใน
ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมเบื้ อ งต้น หรื อ ได้ มาซึ่ง ทรั พ ย์ สิน กิจ การโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติม (เช่น ข้อกาหนดการประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นต้น) และจะต้องได้รับมติอนุมัติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน โปรดพิจารณาข้อกาหนดเกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในหัวข้อ 8.3
“การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน ” หรือต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เป็นการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจ การโครงสร้างพื้นฐาน
ตามที่ ได้ รั บ ยกเว้ น ภายใต้ ก ฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ ก.ล.ต. สานั ก งาน ก.ล.ต. และ/หรื อ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนได้มีการระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนแล้วว่า กองทุนไม่ต้อง
ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยการคานวณมูลค่า
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เอกสารแนบ 8
โครงการจัดการกองทุนเดิม

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

อย่างไรก็ดี หากเป็นการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มี ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จาหน่ายไปดังกล่าวนั้น ให้พิจารณาจากมูลค่าการลงทุน
มูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลา ทุกรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน
ที่มีการจาหน่ายดังกล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการ
เช่นนี้ไม่จาต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
ลงทุนภายในรอบระยะเวลาหกเดือน
การจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานภายใต้เอกสารธุรกรรม
อย่างไรก็ดี หากเป็นการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าเกิน
บริษัทจัดการสามารถดาเนินการได้โดยไม่จาต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
กว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลาที่มีการจาหน่าย
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
ดังกล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีเช่นนี้ไม่จาต้องได้รับมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
การจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานภายใต้เอกสารธุรกรรม บริษัท
จัดการสามารถดาเนินการได้โดยไม่จาต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์
3

แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 12.2.2 “ค่าบริการสาหรับงานบริการด้านธุรการและการตลาดของผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
12.2.2

ค่าบริการสาหรับงานบริการด้านธุรการและการตลาดของผู้จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคม

12.2.2

ค่าบริการสาหรับงานบริการด้านธุรการและการตลาดของผู้จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคม

(1)

ค่าบริการสาหรับบริการด้านธุรการ ประกอบด้วย
...
ค่าบริการสาหรับบริการด้านการตลาดประกอบด้วย
...

(1)

ค่าบริการสาหรับบริการด้านธุรการ ประกอบด้วย
...
ค่าบริการสาหรับบริการด้านการตลาดประกอบด้วย
...

(2)

(2)
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เอกสารแนบ 8
โครงการจัดการกองทุนเดิม
(ข)
ตก

2562

โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าบริการคงที่ในอัตราปีละ 20 ล้านบาท โดยจ่ายในวันทาการแรก
ของปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 หรือ วันอื่นตามที่คู่สัญญาจะ
ลงกัน อันเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ที่จะส่งมอบให้กองทุนที่จะให้ผู้จัดการ
ทรั พ ย์ สิน โทรคมนาคมท าการตลาดในปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ.
ตามลาดับ

ค่าบริการคงที่ในอัตราปีละ 20 ล้านบาท โดยจ่ายในวันทาการแรกของปี
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 หรือ วันอื่นตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน อัน
เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ที่จะส่ง
มอบให้กองทุนที่จะให้ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมทาการตลาดในปี พ.ศ.
2561 และ พ.ศ. 2562 ตามลาดับ ทั้งนี้ กองทุนไม่มีค่าบริการคงที่สาหรับ
บริ ก ารด้ า นการตลาดอั น เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
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(ข)

เอกสารแนบ 8

ภาคผนวก ก
ส่วนที่ 1
ตารางสรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ในโครงการจัดการกองทุนโครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.1. เดิม
2.1.

ภาพรวมกองทุน
...

ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินโครงสร้างพื้น ฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
รูปแบบการลงทุน

สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิซื้อ
ก่อน(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA)

ทรัพย์สิน /
ผู้โอน
เสาโทรคมนาคม
ใยแก้วนาแสง (FOC) และ
อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ

ระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัด

กรรมสิทธิ์

AWC

BFKT

TRUE

4,847 เสา

1,485 เสา

6,000 เสา

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

TICC

สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน

TUC

True Move

AWC

TICC

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

FOC 1,113 กม.
(62,594
คอร์กิโลเมตร)

1.2 ล้านพอร์ต
ครอบคลุม FOC
6,114 กม.
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รวม

รวม
12,682 เสา

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)

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

เอกสารแนบ 8
รูปแบบการลงทุน

สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิซื้อ
ก่อน(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA)

กรรมสิทธิ์

สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน

รวม

(198,085 คอร์
กิโลเมตร)
ปีที่กองทุนมีสิทธิในการ
ซื้อทรัพย์สิน (Call Option)

2568

2578

2591

2576(6)
+ 10 ปี(5)

2576
+ 10 ปี(5)

(ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาในการซื้อ
รายได้)
ปีทสี่ ิ้นสุดระยะเวลาในการ
เช่ากลับ

2576(1)

2576(1)

2576(2)

2564(3) (Active)
2576(4)
(Passive)

2576 (เสา)
2576
+ 10 ปี(5) (FOC)

2576
+ 10 ปี(5)

(1) ภายหลังจากที่กองทุนได้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA (ตามเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขายรายได้ที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีกาหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2576 ซึ่งคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะดาเนินการเจรจา
และตกลงจานวนทรัพย์สินที่จะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จานวนเงินสุทธิที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าจานวนที่กองทุนได้รับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ที่เกิดจากการให้
เช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุน ทั้งนี้ เงื่อนไขการเช่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสาเร็จในการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
(2) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมดังกล่าวจะลดลงโดยจะสิ้นสุด
ลงในวันที่ 15 กันยายน 2570
(3) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active (ยกเว้น
อุปกรณ์ Wifi และ DSLAM) จะลดลงโดยจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(4) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive จะลดลงโดยจะสิ้นสุดลงในวันที่ 15 กันยายน 2569
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เอกสารแนบ 8
(5) ในปี 2575 หากกลุ่มทรูได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จาเป็นสาหรับการให้บริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรูจะต้องต่ออายุการเช่าออกไป เป็นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวัน
ครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่บริษัทในกลุ่มทรูที่ให้บริการบรอดแบนด์ถืออยู่ แล้วแต่เวลาใดจะสั้นกว่า ทั้งนี้ เมื่อเข้า
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (ก) รายได้รวมทั้งปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์เกินกว่าระดับที่กาหนด หรือ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูในการให้บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้อย
ละ 33
(6) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการ FOC จะลดลงโดยจะสิ้นสุดลงในวันที่ 15
กันยายน 2569

A38982405/0.8/31 May 2019

VIII - 135

เอกสารแนบ 8
ตารางสรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ในโครงการจัดการกองทุนโครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.1. ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
2.1.

ภาพรวมกองทุน
...

ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินโครงสร้างพื้น ฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 3
รูปแบบการลงทุน

กรรมสิทธิ์

สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิซื้อ
ก่อน(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA)

ทรัพย์สิน /
ผู้โอน
เสาโทรคมนาคม
ใยแก้วนาแสง (FOC) และ
อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ

ระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัด

AWC

BFKT

TRUE

4,847 เสา

1,485 เสา

6,000 เสา

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

TICC

สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน

TUC

ทรูมูฟTrue Move

AWC

3502,939 เสา
FOC ประมาณ
FOC ประมาณ
FOC ประมาณ
5,112 กม.
1,1139,130 กม.
7,021542 กม.
(ประมาณ 122,974 (62,594ประมาณ (117,147ประมาณ
คอร์กิโลเมตร)
314,600
455,446
คอร์กิโลเมตร)
คอร์กิโลเมตร)
1.2 ล้านพอร์ต
ครอบคลุม FOC
6,114 กม.
(198,085 คอร์
กิโลเมตร)
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TICC

รวม

รวม
12,68215,271 เสา

FOC 7,981 กม.
(303,453
คอร์กิโลเมตร)

FOC 67013,452
9,169 ลิงค์ และ FOC
กม.
ประมาณ 90,03662,668
(700,00080,014
กม. (ประมาณ
คอร์ กิโลเมตร) 2,576,8731,366,582 คอร์
กิโลเมตร)
1.2 ล้านพอร์ตครอบคลุม
FOC 6,114 กม. (198,085
คอร์กิโลเมตร)

เอกสารแนบ 8
รูปแบบการลงทุน

สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิซื้อ
ก่อน(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA)

ปีที่กองทุนมีสิทธิในการ
ซื้อทรัพย์สิน (Call Option)

2568

กรรมสิทธิ์

สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน

2578

2591

2576(6)
+ 10 ปี(25)

2576
+ 10 ปี(25)

รวม

(ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาในการซื้อ
รายได้)
ปีทสี่ ิ้นสุดระยะเวลาในการ
เช่ากลับ

2576(1)

2576(1)

2576(2)

2564(3) (Active)
2576(4)
(Passive)

2576 (เสา)
2576
+ 10 ปี(25) (FOC)

2576
+ 10 ปี(25)

(1) ภายหลังจากที่กองทุนได้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA (ตามเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขายรายได้ที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีกาหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2576 ซึ่งคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะดาเนินการเจรจา
และตกลงจานวนทรัพย์สินที่จะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จานวนเงินสุทธิที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าจานวนที่กองทุนได้รับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ที่เกิดจากการให้
เช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุน ทั้งนี้ เงื่อนไขการเช่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสาเร็จในการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
(2) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมดังกล่าวจะลดลงโดยจะสิ้นสุด
ลงในวันที่ 15 กันยายน 2570
(3) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active (ยกเว้น
อุปกรณ์ Wifi และ DSLAM) จะลดลงโดยจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(4) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive จะลดลงโดยจะสิ้นสุดลงในวันที่ 15 กันยายน 2569
(5) เมื่อครบกาหนดอายุสัญญาเช่า ในปี 25765 หากกลุ่มทรูได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จาเป็นสาหรับการให้บริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรูจะต้องต่ออายุการเช่าออกไป เป็น
ระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวันครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่บริษัทในกลุ่มทรูที่ให้บริการบรอดแบนด์ถืออยู่ แล้วแต่
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เวลาใดจะสั้นกว่า ทั้งนี้ เมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (ก) รายได้รวมทั้งปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์เกินกว่าระดับที่กาหนด หรือ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูในการ
ให้บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้อยละ 33
(6) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการ FOC จะลดลงโดยจะสิ้นสุดลงในวันที่ 15
กันยายน 2569
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ภาคผนวก ก
ส่วนที่ 2
โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.2.2. เดิม
2.2.2. ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
...
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงทรัพย์สินซึง่ เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
นิติบคุ คลผู้ให้ยืม
หรือให้เช่า

TUC

TMV

ลักษระการลงทุน

ขายและให้เช่ากลับ

แผนภาพการลงทุน
ให้เช่ากลับ
ประมาณ 16 ปี

ขาย
TUC

DIF

ขาย

ขายและให้เช่ากลับ
TMV

ทรัพย์สิน

DIF

ให้เช่ากลับ
ประมาณ 16 ปี
(1)
บวก 10 ปี
ให้เช่ากลับ
ประมาณ 16 ปี
บวก 10 ปี (1)
ให้เช่ากลับ
ประมาณ 16 ปี
บวก 10 ปี (1)

TUC

TUC

TICC
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2,589 เสาโทรคมนาคม (2,343 GBT, 246 RTT)

ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่

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

ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่

117,871 คอร์กิโลเมตร (546 กม.) เครือข่ายหลักใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต

220,428 คอร์กิโลเมตร (5,933 กม.) ระบบ FTTx ใน ธุรกิจให้บริการบรอดแบนด์
เขตพื้นที่ตา่ งจังหวัด
อินเทอร์เน็ต

เอกสารแนบ 8

TICC

(1)

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

ให้เช่า 30 ปี
และมีสิทธิในการซื้อ
TICC

DIF

ให้เช่ากลับ
ประมาณ 16 ปี
บวก 10 ปี (1)

TICC

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

ธุรกิจให้บริการบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต

หากในปี 2575 ทรูได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และบรรลุหนึ่งในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ก) รายได้รวมจากธุรกิจการบริการบรอดแบนด์สูงกว่ าจานวนที่กาหนด
ไว้ หรือ (ข) ส่วนแบ่งการตลาดการให้บริการบรอดแบนด์ทั้งหมดสูงกว่าร้อยละ 33 กลุ่มทรูต้องเช่าช่วงเป็นเวลาอีก 10 ปี หรือตลอดอายุใบอนุญาตที่ได้ทาการต่อ ขึ้นอยู่กับว่า
ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า

แผนภูมิดังต่อไปนี้แสดงโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบุคคลผู้โอน ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก
และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หลังจากที่มีการดาเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมที่กาหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เสร็จสิ้น
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แผนภูมิข้างต้นถูกจัดทาขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลโดยสังเขป และไม่ได้แสดงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นในหัวข้อ 2.3 “ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโท รคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3”
และหัวข้อ 4. “การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล” และหัวข้อ 9” การจัดการกองทุน ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ก่อนการ
ตัดสินใจลงทุน
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ใน “รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
จัดทาโดยบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมแนจเม้นท์ จากัด ” และ “รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม จัดทาโดยบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด” ตาม
ภาคผนวก 1 และ 2
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โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.2.2. ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
2.2.2. ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43
...
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงทรัพย์สินซึง่ เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43
นิติบคุ คลผู้ให้ยืม
หรือให้เช่า

TUC

TMVเรียลมูฟ

ลักษระการลงทุน

ขายและให้เช่ากลับ

ขายและให้เช่ากลับ

แผนภาพการลงทุน

DIF

ขาย
TMV

เรียลมูฟ

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

ให้เช่ากลับ
ประมาณ 146 ปี

ขาย
TUC

ทรัพย์สิน

DIF

ให้เช่ากลับ
ประมาณ 146 ปี
บวก 10 ปี (1)

ให้เช่ากลับ
ประมาณ 146 ปี
บวก 10 ปี (1)
ให้เช่ากลับ
ประมาณ 146 ปี
บวก 10 ปี (1)

TUC

TICC
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ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่

ประมาณ 252,006107,694 คอร์กิโลเมตร
ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์
(ประมาณ 8,0171,795 กม.) ซึง่ ใช้ในธุรกิจให้บริการ
เคลือ่ นที่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด
ประมาณ 117,871 40,823 คอร์กิโลเมตร (ประมาณ
546315 กม.) เครือข่ายหลักในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลระบบ FTTx ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

ธุรกิจให้บริการบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตธุรกิจให้บริการ
โทรศัพท์ เคลื่อนที่และ
อินเทอร์เน็ต

ประมาณ 220,428 37,505 คอร์กิโลเมตร (ประมาณ ธุรกิจให้บริการบรอดแบนด์
5,933617 กม.) ระบบ FTTx ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด อินเทอร์เน็ต

เอกสารแนบ 8

TICC

(1)

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

ให้เช่า 30 ปี
และมีสิทธิในการซื้อขาย
TICC

DIF

ให้เช่ากลับ
ประมาณ 146 ปี
บวก 10 ปี (1)

TICC

ประมาณ 619,986109,704 คอร์กิโลเมตร
ธุรกิจให้บริการบรอดแบนด์
(ประมาณ 12,872 2,797 กม.) ระบบ FTTx ในเขต
อินเทอร์เน็ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเขตพื้นที่ต่างจังหวัด

เมื่อครบกาหนดอายุสัญญาเช่า หากในปี 25765 หากทรูได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และบรรลุหนึ่งในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ก) รายได้รวมจากธุรกิจการ
บริการบรอดแบนด์สูงกว่าจานวนที่กาหนดไว้ หรือ (ข) ส่วนแบ่งการตลาดการให้บริการบรอดแบนด์ทั้งหมดสูงกว่าร้อยละ 33 กลุ่มทรูต้องเช่าช่วงเป็นเวลาอีก 10 ปี หรือตลอดอายุ
ใบอนุญาตที่ได้ทาการต่อ ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดจะสั้นกว่า

แผนภูมิดังต่อไปนี้แสดงโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบุคคลผู้โอน ผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลัก และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หลังจากที่มีการดาเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมที่กาหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 34
เสร็จสิ้น
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ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 กองทุนจะซื้อกรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด จาก เรียลมูฟ โดยเข้าทาสัญญากับ เรียลมูฟ ในฐานะผู้ขาย และ TUC ในฐานะผู้ที่จะเข้ารับ
สิทธิและหน้าที่ของ เรียลมูฟ ในฐานะผู้ขายภายใต้สัญญาดังกล่าว เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ TUC ตกลงจะเข้ารับสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ที่ เรียลมูฟ มีอยู่ต่อกองทุนภายใต้
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เมื่อการโอนกิจการทั้งหมดของ เรียลมูฟ ให้แก่ TUC เกิดขึ้นแล้วโดยเสร็จสมบูรณ์ โดย TUC ตกลงจะปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขาย
ซึ่งยังคงมีอยู่ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ณ วันที่การโอนกิจการทั้งหมดของ เรียลมูฟ ให้แก่ TUC เสร็จสมบูรณ์แทนที่ เรียลมูฟ ทุกประการ
แผนภูมิข้างต้นถูกจัดทาขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลโดยสังเขป และไม่ได้แสดงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระ หว่างบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นในหัวข้อ 2.3 “ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43”
และหัวข้อ 4. “การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล” และหัวข้อ 9” การจัดการกองทุน ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ก่อนการ
ตัดสินใจลงทุน
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 ใน “รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
จัดทาโดยบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี่ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมแนจเม้นท์ จากัด” และ “รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม จัดทาโดยบริษัท
สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด” ตามภาคผนวก [1] และ [2]
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ภาคผนวก ก
ส่วนที่ 3
ตารางสรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนในโครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.3.1 เดิม
2.3.1 ความเป็นมา

...
ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินโครงสร้างพื้น ฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
รูปแบบการลงทุน

กรรมสิทธิ์

สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิซื้อ
ก่อน (ทรัพย์สินภายใต้ HSPA)

ทรัพย์สิน /
ผู้โอน
เสาโทรคมนาคม
ใยแก้วนาแสง (FOC) และ
อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ

ระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัด

AWC

BFKT

TRUE

4,847 เสา

1,485 เสา

6,000 เสา

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

TICC

สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน

TUC

True Move

AWC

TICC

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

FOC 1,113 กม.
(62,594
คอร์กิโลเมตร)

1.2 ล้านพอร์ต
ครอบคลุม FOC
6,114 กม.
(198,085 คอร์
กิโลเมตร)
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รวม

รวม
12,682 เสา

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)

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

เอกสารแนบ 8
รูปแบบการลงทุน

สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิซื้อ
ก่อน (ทรัพย์สินภายใต้ HSPA)

ปีที่กองทุนมีสิทธิในการ
ซื้อทรัพย์สิน (Call Option)

2568

กรรมสิทธิ์

สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน

2578

2591

2576(6)
+ 10 ปี(5)

2576
+ 10 ปี(5)

รวม

(ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาในการซื้อ
รายได้)
ปีทสี่ ิ้นสุดระยะเวลาในการ
เช่ากลับ

2576(1)

2576(1)

2576(2)

2564(3) (Active)
2576(4)
(Passive)

2576 (เสา)
2576
+ 10 ปี(5) (FOC)

2576
+ 10 ปี(5)

(1) ภายหลังจากที่กองทุนได้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA (ตามเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขายรายได้ที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีกาหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2576 ซึ่งคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะดาเนินการเจรจา
และตกลงจานวนทรัพย์สินที่จะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จานวนเงินสุทธิที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าจานวนที่กองทุนได้รับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ที่เกิดจากการให้
เช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุน ทั้งนี้ เงื่อนไขการเช่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสาเร็จในการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
(2) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมดังกล่าวจะลดลงโดยจะสิ้นสุด
ลงในวันที่ 15 กันยายน 2570
(3) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active (ยกเว้น
อุปกรณ์ Wifi และ DSLAM) จะลดลงโดยจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(4) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive จะลดลงโดยจะสิ้นสุดลงในวันที่ 15 กันยายน 2569
(5) ในปี 2575 หากกลุ่มทรูได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จาเป็นสาหรับการให้บริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรูจะต้องต่ออายุการเช่าออกไป เป็นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวัน
ครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่บริษัทในกลุ่มทรูที่ให้บริการบรอดแบนด์ถืออยู่ แล้วแต่เวลาใดจะสั้นกว่า ทั้งนี้ เมื่อเข้า
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (ก) รายได้รวมทั้งปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์เกินกว่าระดับที่กาหนด หรือ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูในการให้บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้อย
ละ 33
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เอกสารแนบ 8
(6) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการ FOC จะลดลงโดยจะสิ้นสุดลงในวันที่ 15
กันยายน 2569

...
หลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 กองทุนจะเป็นเจ้าของ มีสิทธิการเช่า หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจาก
ค่าเช่าจากเสาโทรคมนาคมจานวน 15,271 เสา FOC ระยะทางประมาณ 90,036 กิโลเมตร และ ระบบ บรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด จานวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต
ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ภายหลังการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
รูปแบบการลงทุน
ทรัพย์สิน /
ผู้โอน
เสาโทรคมนาคม

สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิ
ซื้อก่อน (ทรัพย์สินภายใต้ HSPA)

กรรมสิทธิ์

AWC

BFKT

TRUE

4,847 เสา

1,485 เสา

6,000 เสา

ใยแก้วนาแสง
(FOC) และ
อุปกรณ์ระบบสื่อ
สัญญาณ

ระบบ
บรอดแบนด์ใน
เขตพื้นที่ต่าง
จังหวัด

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

TICC

TUC

สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน
True Move

AWC

350 + 2,589
เสา
FOC 5,112 กม.
(122,974 คอร์
กิโลเมตร)

1,113 กม.
(62,594 คอร์
กิโลเมตร) +
FOC 8,017
กิโลเมตร
(252,006 คอร์
กิโลเมตร)

TICC

รวม
รวม
15,271 เสา

542 กม.
(117,147 คอร์
กิโลเมตร) +
FOC 6,479
กิโลเมตร
(338,299 คอร์
กิโลเมตร)

1.2 ล้านพอร์ต
ครอบคลุม FOC
6,114 กม.

FOC 7,981 กม.
(303,453 คอร์
กิโลเมตร)

670 กม. (80,014 คอร์ 9,169 ลิงค์ และ FOC
กิโลเมตร) + FOC 90,036 กม. (2,576,873
12,872 กิโลเมตร
คอร์กิโลเมตร)
(619,986 คอร์
กิโลเมตร)

1.2 ล้านพอร์ตครอบคลุม
FOC 6,114 กม.
(198,085 คอร์กิโลเมตร)
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เอกสารแนบ 8
รูปแบบการลงทุน

สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิ
ซื้อก่อน (ทรัพย์สินภายใต้ HSPA)

กรรมสิทธิ์

สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน

รวม

(198,085 คอร์
กิโลเมตร)
ปีที่กองทุนมีสิทธิ
ในการซื้อ
ทรัพย์สิน (Call
Option)

ปีที่สิ้นสุด
ระยะเวลาในการ
เช่ากลับ

(1)

2568

2578

2591

2576
+ 10 ปี(1)

2576
+ 10 ปี(1)

(ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาในการซื้อ
รายได้)

2576

2576

2576

2564 (Active)
2576
(Passive)

2576 (เสา)
2576
+ 10 ปี(1) (FOC)

2576
+ 10 ปี(1)

ในปี 2575 หากกลุ่มทรูได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จาเป็นสาหรับการให้บริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรูจะต้องต่ออายุการเช่าออกไป เป็นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจาก
วันครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่บริษัทในกลุ่มทรูที่ให้บริการบรอดแบนด์ถืออยู่ แล้วแต่เวลาใดจะสั้นกว่า ทั้งนี้ เมื่อ
เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (ก) รายได้รวมทั้งปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์เกินกว่าระดับที่กาหนด หรือ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูในการให้บริการบรอดแบนด์
มากกว่าร้อยละ 33
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เอกสารแนบ 8
ตารางสรุปทรัพย์สนิ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนในโครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.3.1 ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
2.3.1 ความเป็นมา

...
ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินโครงสร้างพื้น ฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 3
รูปแบบการลงทุน

สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิซื้อก่อน
(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA)

ทรัพย์สิน /
ผู้โอน
เสาโทรคมนาคม
ใยแก้วนาแสง (FOC) และ
อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ

AWC

4,847

BFKT

เสา

1,485

เสา

ลิงค์ และ FOC
47,250 กม. (680,400
คอร์กิโลเมตร)

9,169

กรรมสิทธิ์

TRUE

6,000

TICC

TUC

เสา

3502,939

FOC ประมาณ
5,112

กม. (ประมาณ
122,974

คอร์กิโลเมตร)

ระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัด

ปีที่กองทุนมีสิทธิในการซื้อ
ทรัพย์สิน (Call Option)

สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน

True Move

AWC

TICC

12,68215,271

(117,147ประมาณ

314,60062,594

455,446

คอร์กิโลเมตร)

คอร์กิโลเมตร)

FOC ประมาณ
5427,021 กม.

FOC 7,981 กม.
(303,453
คอร์กิโลเมตร)

FOC 670 ประมาณ
13,542 กม.
(ประมาณ
700,00080,014 คอร์
กิโลเมตร)

ล้านพอร์ต
ครอบคลุม FOC
6,114 กม. (198,085
คอร์กิโลเมตร)

ลิงค์ และ FOC 62,668
ประมาณ 90,036 กม.

9,169

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

1.2

2578
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เสา

ล้านพอร์ตครอบคลุม
FOC 6,114 กม. (198,085 คอร์
กิโลเมตร)

1.2
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รวม

เสา

FOC ประมาณ
1,1139,130 กม.
(ประมาณ

2568

รวม

2591

เอกสารแนบ 8
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) ภายหลังจากที่กองทุนได้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA (ตามเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขายรายได้ที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีกาหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2576 ซึ่งคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะดาเนินการเจรจา
และตกลงจานวนทรัพย์สินที่จะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จานวนเงินสุทธิที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าจานวนที่กองทุ นได้รับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ที่เกิดจากการให้
เช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุน ทั้งนี้ เงื่อนไขการเช่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสาเร็จในการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
(2)

หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมดังกล่าวจะลดลง
โดยจะสิ้นสุดลงในวันที่ 15 กันยายน 2570

(3)

หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท
Active (ยกเว้นอุปกรณ์ Wifi และ DSLAM) จะลดลงโดยจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(4)

หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive จะลดลงโดยจะสิ้นสุดลงในวันที่ 15 กันยายน 2569

(5)

ในปี 2575เมื่อครบกาหนดอายุสัญญาเช่าในปี 2576 หากกลุ่มทรูได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จาเป็นสาหรับการให้บริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรูจะต้องต่ออายุ
การเช่าออกไป เป็นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวันครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่บริษัทในกลุ่มทรูที่
ให้บริการบรอดแบนด์ถืออยู่ แล้วแต่เวลาใดจะสั้นกว่า ทั้งนี้ เมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (ก) รายได้รวมทั้งปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์เกินกว่าระดับที่กาหนด หรือ
(ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูในการให้บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้อยละ 33
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(6)

หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการ FOC จะลดลงโดยจะสิ้นสุดลง
ในวันที่ 15 กันยายน 2569
...

หลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 กองทุนจะเป็นเจ้าของ มีสิทธิการเช่า หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิด
จากค่าเช่าจากเสาโทรคมนาคมจานวน 16,05915,271 เสา FOC ระยะทางประมาณ 90,03695,560 กิโลเมตร และ ระบบ บรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด จานวนประมาณ 1.2 ล้าน
พอร์ต ที่มีความยาวประมาณ 6,114 กิโลเมตร
ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ภายหลังการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43
รูปแบบการลงทุน

ทรัพย์สิน /
ผู้โอน
เสาโทรคมนาคม

สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิซื้อ
ก่อน
(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA)
AWC

4,847

เสา

BFKT

1,485

เสา

กรรมสิทธิ์

TRUE

6,000

เสา

TICC

TUC

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

True Moveทรูมูฟ

เรียลมูฟ(1)

AWC

รวม

TICC

รวม

15,271 16,059 เสา

350 2,939 +

ประมาณ

2,589788

ใยแก้วนาแสง
(FOC) และอุปกรณ์
ระบบสื่อสัญญาณ

สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน

เสา

FOC 1,113
FOC 7,981 กม.
FOC ประมาณ
FOC ประมาณ
FOC ประมาณ
ประมาณ 9,130
932 กม.
(303,453 คอร์กิโลเมตร)
5,112 กม.
5427,021 กม.
กม. (62,594
(ประมาณ 78,328
(ประมาณ
(ประมาณ
ประมาณ 314,600 455,446117,147 คอร์กิโลเมตร)
122,974 คอร์
คอร์กิโลเมตร) + คอร์กิโลเมตร) +
กิโลเมตร) + FOC
FOC 8,017
FOC 6,479
ประมาณ 2,797
กิโลเมตร
ประมาณ 1,795
กม. (109,704
กิโลเมตร กม.
คอร์กิโลเมตร)
(ประมาณ
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FOC ประมาณ
13,542670

กม.

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

700,00080,014

9,169

ลิงค์ และ FOC 90,036

ประมาณ 95,560 กม.
(2,576,873ประมาณ
2,872,599

คอร์กิโลเมตร)

เอกสารแนบ 8
รูปแบบการลงทุน

สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิซื้อ
ก่อน
(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA)

กรรมสิทธิ์

252,006107,694
คอร์กิโลเมตร)
ระบบ
บรอดแบนด์ในเขต
พื้นที่ต่าง
จังหวัด

ปีที่กองทุนมีสิทธิใน
การซื้อทรัพย์สิน
(Call Option)

ปีที่สิ้นสุดระยะเวลา
ในการเช่ากลับ

(1)

สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน

รวม

(338,299 คอร์
กิโลเมตร)

1.2 ล้านพอร์ต
ครอบคลุม FOC
6,114 กม.
(198,085 คอร์
กิโลเมตร)

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

2568

2578

2591

2576
+ 10 ปี(31)

2576
+ 10 ปี(31)

(ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาในการซื้อ
รายได้)

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)

ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 กองทุนจะซื้อกรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด จาก เรียลมูฟ โดยเข้าทาสัญญากับ เรียลมูฟ ในฐานะผู้ขาย และ TUC ในฐานะผู้ที่จะเข้ารับสิทธิและหน้าที่
ของ เรียลมูฟ ในฐานะผู้ขายภายใต้สัญญาดังกล่าว เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ TUC ตกลงจะเข้ารับสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ที่ เรียลมูฟ มีอยู่ต่อกองทุนภายใต้สัญญาซื้อขาย
ทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เมื่อการโอนกิจการทั้งหมดของ เรียลมูฟ ให้แก่ TUC เกิดขึ้นแล้วโดยเสร็จสมบูรณ์ โดย TUC ตกลงจะปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขายซึ่งยังคงมีอยู่ภายใต้
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ณ วันที่การโอนกิจการทั้งหมดของ เรียลมูฟ ให้แก่ TUC เสร็จสมบูรณ์แทนที่ เรียลมูฟ ทุกประการ
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(2)

ภายหลังจากที่กองทุนได้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA (ตามเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขายรายได้ที่เกิดจากการให้เช่า
ทรัพย์สินดังกล่าวจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีกาหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2576 ซึ่งคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะ
ดาเนินการเจรจาและตกลงจานวนทรัพย์สินที่จะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จานวนเงินสุทธิที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าจานวนที่กองทุนได้รับจาก BFKT และ AWC จากการขาย
รายได้ที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุน ทั้งนี้ เงื่อนไขการเช่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสาเร็จในการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3

(3)

ในปี 2575เมื่อครบกาหนดอายุสัญญาเช่า ในปี 2576 หากกลุ่มทรูได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จาเป็นสาหรับการให้บริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรูจะต้องต่ออายุการเช่า
ออกไป เป็นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวันครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่บริษัทในกลุ่มทรูที่ให้บริการบรอดแบนด์
ถืออยู่ แล้วแต่เวลาใดจะสั้นกว่า ทั้งนี้ เมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (ก) รายได้รวมทั้งปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์เกินกว่าระดับที่กาหนด หรือ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของ
กลุ่มทรูในการให้บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้อยละ 33
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ภาคผนวก ก
ส่วนที่ 4
แผนภูมิแสดงโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบุคคลผู้ โอน ผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลัก และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หลังจากที่มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนและการดาเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมที่กาหนดในสัญญาที่เกี่ยว ข้องกับทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ของโครงการจัดการกองทุนในหัวข้อ 2.3.1 เดิม
2.3.1 ความเป็นมา
...
แผนภูมิดังต่อไปนี้แสดงโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบุคคลผู้โอน ผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลัก และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นที่ไม่ใช่ทรู ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนและหลังจากที่มีการดาเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมที่กาหนดในสัญญา ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เสร็จสิ้น
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เอกสารแนบ 8
แผนภูมิข้างต้นถูกจัดทาขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลโดยสังเขป และไม่ได้แสดงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้างต้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นในหัวข้อ 2.3 “ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ ข้อมูลสรุ ป
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สิน โครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3” หัวข้อ 4. “การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล” และหัวข้อ 9. “การจัดการกองทุน” ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษา
รายละเอียดทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ก่อนการตัดสินใจลงทุน
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แผนภูมิแสดงโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบุคคลผู้ โอน ผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลัก และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หลังจากที่มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนและการดาเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมที่กาหนดในสัญญาที่เกี่ยว ข้องกับทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ของโครงการจัดการกองทุนในหัวข้อ 2.3.1 ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
2.3.1 ความเป็นมา
...
แผนภูมิดังต่อไปนี้แสดงโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบุคคลผู้โอน ผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลัก และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นที่ไม่ใช่ทรู ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนและหลังจากที่มีการดาเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมที่กาหนดในสัญญา ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 เสร็จสิ้น
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ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 กองทุนจะซื้อกรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด จาก เรียลมูฟ โดยเข้าทาสัญญากับ เรียลมูฟ ในฐานะผู้ขาย และ TUC ในฐานะผู้ที่จะเข้ารับ
สิทธิและหน้าที่ของ เรียลมูฟ ในฐานะผู้ขายภายใต้สัญญาดังกล่าว เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ TUC ตกลงจะเข้ารับสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ที่ เรียลมูฟ มีอยู่ต่อกองทุนภายใต้
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เมื่อการโอนกิจการทั้งหมดของ เรียลมูฟ ให้แก่ TUC เกิดขึ้นแล้วโดยเสร็จสมบูรณ์ โดย TUC ตกลงจะปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขาย
ซึ่งยังคงมีอยู่ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ณ วันที่การโอนกิจการทั้งหมดของ เรียลมูฟ ให้แก่ TUC เสร็จสมบูรณ์แทนที่ เรียลมูฟ ทุกประการ
แผนภูมิข้างต้นถูกจัดทาขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลโดยสังเขป และไม่ได้แสดงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระ หว่างบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นในหัวข้อ 2.3 “ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโท รคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3”
หัวข้อ 4. “การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ” และหัวข้อ 9. “การจัดการกองทุน” ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ก่อนการ
ตัดสินใจลงทุน
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ภาคผนวก ก
ส่วนที่ 5
โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.3.2 (ข)(7) เดิม
2.3.2. ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสาหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
(ข)

ธุรกิจเสาโทรคมนาคม
...
(7)

จานวนพื้นที่รองรับและอัตราการเช่าใช้

โดยทั่วไป เสาโทรคมนาคมทั้งที่ตั้งอยู่บนพื้นดินและมีความสูงเกิน 32 เมตร และเสาโทรคมนาคมที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้า สามารถรองรับผู้เช่าได้ตั้งแต่สองรายขึ้นไป ทั้งนี้ เสา
โทรคมนาคมส่วนใหญ่ของกองทุนสามารถรองรับผู้เช่าได้ตั้งแต่สองรายขึ้นไป ทั้งนี้ เมื่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่เกี่ยวข้องบางประการกับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง พื้นที่ที่เสาโทรคมนาคมซึ่งอยู่ในทรัพย์สินของกองทุนจะมี
ความสามารถในการรองรับโดยเฉลี่ยต่อเสาอยู่ที่ 3.74 (โดยเป็นตัวเลขที่ได้จากการนาจานวนพื้นที่รองรับมาหารด้ วยจานวนรวมของเสาโทรคมนาคม) และ หลังจากการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 กองทุนจะมีความสามารถในการรองรับโดยเฉลี่ยต่อเสาอยู่ที่ 3.70 โดยอัตราส่วนการเช่าใช้พื้นที่บนเสา
โทรคมนาคมของกองทุนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.76 พื้นที่ (slots) ต่อเสา ก่อนการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 และประมาณ 1.80 พื้นที่ (slots) ต่อเสา หลังการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3
(ทั้งนี้ บนสมมติฐานที่ว่าอัตราการใช้พื้นที่เท่ากับ 1 พื้นที่ต่อเสา สาหรับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่มีกับ กสท. โทรคมนาคม)
อนึ่ง ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ มีเสาโทรคมนาคมที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์จานวนทั้งสิ้นประมาณ ร้อยละ 90 ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมแล้ว โดยผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลักอยู่ระหว่างการดาเนินการตามแผนติดตั้งหรือดาเนินการให้มีการติดตั้งอุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคมทั้งหมดที่กองทุนได้รับกรรมสิทธิ์ จากกลุ่มทรูและผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลักได้เช่าอยู่ โดยมีกาหนดแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2562
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ตารางดังต่อไปนี้แสดงความสามารถในการรองรับการใช้พื้นที่บนเสา (hosting capacity) และจานวนพื้นที่ซึ่งสามารถให้เช่าแก่ผู้เช่าที่เป็นบุคคลภายนอกได้ โดยไม่
รวมถึงจานวนพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมเป็นจานวนประมาณ 1,300 พื้นที่ ซึ่งมีการเช่าโดยผู้ประกอบการบุคคลที่สาม สาหรับ (ก) เสาโทรคมนาคมที่อยู่ในกองทรัพย์สิน
(portfolio) ของกองทุนในปัจจุบัน (ข) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 และ (ค) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จาก
รายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561)
ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3

จานวน
(เสา)

จานวนพื้นที่
รองรับ(1)

การเช่าใช้

(2)

การลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3
จานวนพื้นที่
รองรับซึ่ง
สามารถให้เช่า
แก่ผู้เช่ารายอื่น

จานวน
(เสา)

จานวน
พื้นที่
รองรับ(1)

การเช่าใช้
(2)

ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3
จานวน
พื้นที่
รองรับซึ่ง
สามารถ
ให้เช่าแก่
ผู้เช่าราย
อื่น

จานวน
(เสา)

จานวนพื้นที่
รองรับ(1)

การเช่าใช้(2)

จานวน
พื้นที่
รองรับซึ่ง
สามารถให้
เช่าแก่ผู้เช่า
รายอื่น

เสาที่สามารถให้เช่าพื้นที่แก่ผู้เช่ารายอื่น
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

- เสาที่ตั้งอยู่บนพื้นดิน

4,647

21,074

11,224

9,850

2,341

8,399

4,682

3,717

6,988

29,473

15,906

13,567

- เสาที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้า

1,703

4,958

4,725

233

248

664

496

168

1,951

5,622

5,221

401

เสาที่อยู่ภายใต้สญ
ั ญา HSPA และยังไม่สามารถให้เช่าพื้นที่แก่ผู้เช่ารายอื่น
รวม

6,332

21,369

6,332

-

-

-

-

6,332

21,369

6,332

- เสาที่ตั้งอยู่บนพื้นดิน

5,205

16,690

5,205

-

-

-

-

5,205

16,690

5,205

- เสาที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้า

595

1,389

595

-

-

-

-

595

1,389

595

- DAS

532

3,290

532

-

-

-

-

532

3,290

532

12,682

47,401

22,281

2,589

9,063

5,178

15,271

56,485

27,459

รวมทัง้ หมด

(1) จานวนพื้นที่รองรับ หมายถึง จานวนช่องพื้นที่ (slots) ทั้งหมดบนเสาแต่ละต้น คูณด้วยจานวนเสาที่กองทุนเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคม
ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)
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(2) การเช่าใช้ หมายถึง จานวนช่องพื้นที่ (slots) ทั้งหมดบนเสาซึ่งมีการเช่าใช้โดยนิติบุคคลในกลุ่มทรู

ตารางดังต่อไปนี้แสดงอัตราส่วนการเช่าใช้และอัตราส่วนจานวนพื้นที่รองรับซึ่งสามารถให้เช่าแก่ผู้เช่าที่เป็นบุคคลภายนอกต่อจานวนพื้ นที่รองรับ โดยไม่รวมถึงจานวน
พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมเป็นจานวนประมาณ 1,300 พื้นที่ ซึ่งมีการเช่าโดยผู้ประกอบการบุคคลที่สาม สาหรับ (ก) เสาโทรคมนาคมที่อยู่ในกองทรัพย์สิน (portfolio) ของ
กองทุนในปัจจุบัน (ข) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 และ (ค) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิด
จากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เสาโทรคมนาคมที่กองทุนซื้อหรือมีสิทธิในการรับประโยชน์
จากรายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวตามเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561)

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3

อัตราส่วนการเช่าใช้
ต่อจานวนพื้นที่รองรับ (พื้นที่
(slots) ต่อเสา))

การลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3

ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3

อัตราส่วนจานวนพื้นที่
รองรับซึ่งสามารถให้เช่าแก่
ผู้เช่ารายอื่นต่อจานวน
พื้นที่รองรับ (พื้นที่ (slots)
ต่อเสา))

อัตราส่วนการเช่าใช้
ต่อจานวนพื้นที่รองรับ
(พื้นที่ (slots) ต่อเสา))

อัตราส่วนจานวนพื้นที่
รองรับซึ่งสามารถให้เช่า
แก่ผู้เช่ารายอื่นต่อจานวน
พื้นที่รองรับ (พื้นที่ (slots)
ต่อเสา))

อัตราส่วนการเช่าใช้
ต่อจานวนพื้นที่รองรับ
(พื้นที่ (slots) ต่อเสา))

อัตราส่วนจานวนพื้นที่
รองรับซึ่งสามารถให้เช่า
แก่ผู้เช่ารายอื่นต่อจานวน
พื้นที่รองรับ (พื้นที่ (slots)
ต่อเสา))

เสาที่สามารถให้เช่าพื้นที่แก่ผู้เช่ารายอื่น
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

- เสาที่ตั้งอยู่บนพื้นดิน

2.42 / 4.53

2.12 / 4.53

2.00 / 3.59

1.59 / 3.59

2.28 / 4.22

1.94 / 4.22

- เสาที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้า

2.77 / 2.91

0.14 / 2.91

2.00 / 2.68

0.68 / 2.68

2.68 / 2.88

0.21 / 2.88

เสาที่อยู่ภายใต้สญ
ั ญา HSPA และยังไม่สามารถให้เช่าพื้นที่แก่ผู้เช่ารายอื่น
รวม

1.00 / 3.37

1.00 / 3.37

- เสาที่ตั้งอยู่บนพื้นดิน

1.00 / 3.21

1.00 / 3.21
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- เสาที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้า

1.00 / 2.33

1.00 / 2.33

- DAS

1.00 / 6.19

1.00 / 6.19

1.76 / 3.74

1.80 / 3.70

รวมทั้งหมด
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โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.3.2 (ข)(7) ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
2.3.2. ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสาหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
(ข)

ธุรกิจเสาโทรคมนาคม
...
(7)

จานวนพื้นที่รองรับและอัตราการเช่าใช้

โดยทั่วไป เสาโทรคมนาคมทั้งที่ตั้งอยู่บนพื้นดินและมีความสูงเกิน 32 เมตร และเสาโทรคมนาคมที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้า สามารถรองรับผู้เช่าได้ตั้งแต่สองรายขึ้นไป ทั้งนี้ เสา
โทรคมนาคมส่วนใหญ่ของกองทุนสามารถรองรับผู้เช่าได้ตั้งแต่สองรายขึ้นไป ทั้งนี้ เมื่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่เกี่ยวข้องบางประการกับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง พื้นที่ที่เสาโทรคมนาคมซึ่งอยู่ในทรัพย์สินของกองทุนจะมี
ความสามารถในการรองรับโดยเฉลี่ยต่อเสาอยู่ที่ 3.704 (โดยเป็นตัวเลขที่ได้จากการนาจานวนพื้นที่รองรับมาหารด้วยจานวนรวมของเสาโทรคมนาคม) และ หลังจากการได้มาซึง่
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติ ม ครั้งที่ 43 กองทุนจะมีความสามารถในการรองรับโดยเฉลี่ยต่อเสาอยู่ที่ 3.70 โดยอัตราส่วนการเช่าใช้พื้นที่บนเสา
โทรคมนาคมของกองทุนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.761.80 พื้นที่ (slots) ต่อเสา ก่อนการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 และประมาณ 1.801.81 พื้นที่ (slots) ต่อเสา หลังการลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 43 (ทั้งนี้ บนสมมติฐานที่ว่าอัตราการใช้พื้นที่เท่ากับ 1 พื้นที่ต่อเสา สาหรับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่มีกับ กสท. โทรคมนาคม)
อนึ่ง ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ มีเสาโทรคมนาคมที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์จานวนทั้งสิ้นประมาณ ร้อยละ 90 ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมแล้ว โดยผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลักอยู่ระหว่างการดาเนินการตามแผนติดตั้งหรือดาเนินการให้มีการติดตั้งอุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคมทั้งหมดที่กองทุนได้รับกรรมสิทธิ์ จากกลุ่มทรูและผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลักได้เช่าอยู่ โดยมีกาหนดแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2562
ตารางดังต่อไปนี้แสดงความสามารถในการรองรับการใช้พื้นที่บนเสา (hosting capacity) และจานวนพื้นที่ซึ่งสามารถให้เช่าแก่ผู้เช่าที่เป็นบุคคลภายนอกได้ โดยไม่
รวมถึงจานวนพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมที่สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่ารายอื่นเป็นจานวนประมาณ 1,3500 พื้นที่ ซึ่งมีการเช่าโดยผู้ประกอบการบุคคลที่สาม สาหรับ (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 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561)
ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43

จานวน
(เสา)

จานวนพื้นที่
รองรับ(1)

การเช่าใช้(2)

การลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43
จานวนพื้นที่
รองรับซึ่ง
สามารถให้เช่า
แก่ผู้เช่าราย
อื่น

จานวน
(เสา)

จานวน
พื้นที่
รองรับ(1)

การเช่าใช้
(2)

ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43
จานวน
พื้นที่
รองรับซึ่ง
สามารถ
ให้เช่าแก่
ผู้เช่าราย
อื่น

จานวน
(เสา)

จานวน
พื้นที่รองรับ
(1)

การเช่าใช้
(2)

จานวน
พื้นที่
รองรับซึ่ง
สามารถ
ให้เช่าแก่ผู้
เช่ารายอื่น

เสาที่สามารถให้เช่าพื้นที่แก่ผู้เช่ารายอื่น
รวม

8,939

35,095

21,127

13,968

788

2,877

1,576

1,301

9,727

37,972

22,703

15,269

- เสาที่ตั้งอยู่บนพื้นดิน

6,988

29,473

15,906

13,567

749

2,760

1,498

1,262

7,737

32,233

17,404

14,829

- เสาที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้า

1,951

5,622

5,221

401

39

117

78

39

1,990

5,739

5,299

440

เสาที่อยู่ภายใต้สญ
ั ญา HSPA และยังไม่สามารถให้เช่าพื้นที่แก่ผู้เช่ารายอื่น
รวม

6,332

21,369

6,332

-

-

-

-

6,332

21,369

6,332

- เสาที่ตั้งอยู่บนพื้นดิน

5,205

16,690

5,205

-

-

-

-

5,205

16,690

5,205

- เสาที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้า

595

1,389

595

-

-

-

-

595

1,389

595

- DAS

532

3,290

532

-

-

-

-

532

3,290

532

15,271

56,485

27,459

788

2,877

1,576

16,059

59,341

29,035

รวมทั้งหมด

(1) จานวนพื้นที่รองรับ หมายถึง จานวนช่องพื้นที่ (slots) ทั้งหมดบนเสาแต่ละต้น คูณด้วยจานวนเสาที่กองทุนเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคม
ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)
(2) การเช่าใช้ หมายถึง จานวนช่องพื้นที่ (slots) ทั้งหมดบนเสาซึ่งมีการเช่าใช้โดยนิติบุคคลในกลุ่มทรู
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ตารางดังต่อไปนี้แสดงอัตราส่วนการเช่าใช้และอัตราส่วนจานวนพื้นที่รองรับซึ่งสามารถให้เช่าแก่ผู้เช่าที่เป็นบุคคลภายนอกต่อจานวนพื้ นที่รองรับ โดยไม่รวมถึงจานวน
พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมเป็นจานวนประมาณ 1,300 พื้นที่ ซึ่งมีการเช่าโดยผู้ประกอบการบุคคลที่สาม สาหรับ (ก) เสาโทรคมนาคมที่อยู่ในกองทรัพย์สิน (portfolio) ของ
กองทุนในปัจจุบัน (กล่าวคือ ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4) (ข) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 และ (ค) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ เช่า
หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ล งทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 เสา
โทรคมนาคมที่กองทุนซื้อหรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ ที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวตามเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (อ้างอิง ณ วันที่ที่กองทุนเข้าลงในการ
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประกอบกับข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่กองทุนจะเข้าลงทุนข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561)
ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43

อัตราส่วนการเช่าใช้
ต่อจานวนพื้นที่รองรับ (พื้นที่
(slots) ต่อเสา))

อัตราส่วนจานวนพื้นที่
รองรับซึ่งสามารถให้เช่าแก่
ผู้เช่ารายอื่นต่อจานวน
พื้นที่รองรับ (พื้นที่ (slots)
ต่อเสา))

การลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43

ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43

อัตราส่วนการเช่าใช้
ต่อจานวนพื้นที่รองรับ
(พื้นที่ (slots) ต่อเสา))

อัตราส่วนจานวนพื้นที่
รองรับซึ่งสามารถให้เช่า
แก่ผู้เช่ารายอื่นต่อจานวน
พื้นที่รองรับ (พื้นที่ (slots)
ต่อเสา))

อัตราส่วนการเช่าใช้
ต่อจานวนพื้นที่รองรับ
(พื้นที่ (slots) ต่อเสา))

อัตราส่วนจานวนพื้นที่
รองรับซึ่งสามารถให้เช่า
แก่ผู้เช่ารายอื่นต่อจานวน
พื้นที่รองรับ (พื้นที่ (slots)
ต่อเสา))

เสาที่สามารถให้เช่าพื้นที่แก่ผู้เช่ารายอื่น
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

- เสาที่ตั้งอยู่บนพื้นดิน

2.28 / 4.22

1.94 / 4.22

2.00/3.68

1.68/3.68

2.25/4.16

1.91/4.16

- เสาที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้า

2.68 / 2.88

0.21 / 2.88

2.00/3.00

1.00/3.00

2.66/2.88

0.22/2.88

เสาที่อยู่ภายใต้สญ
ั ญา HSPA และยังไม่สามารถให้เช่าพื้นที่แก่ผู้เช่ารายอื่น
รวม

1.00 / 3.37

1.00 / 3.37

- เสาที่ตั้งอยู่บนพื้นดิน

1.00 / 3.21

1.00 / 3.21

- เสาที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้า

1.00 / 2.33

1.00 / 2.33

- DAS

1.00 / 6.19

1.00 / 6.19

1.80 / 3.70

1.81 / 3.70

รวมทั้งหมด
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ภาคผนวก ก
ส่วนที่ 6
โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.3.2 (ค)(8) เดิม
2.3.2. ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสาหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
(ค)

ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด
...
(8)

เส้นใยแก้วนาแสงที่ยงั ไม่มีการใช้งาน (Dark Fiber Capacity)

ตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่กองทุนทากับ TICC และ TUC กองทุนให้ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก เช่า
ใยแก้วนาแสงที่ยังไม่มีการใช้งาน (dark fiber) บนระบบ FOC หลัก และ FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 บางส่วน สาหรับเส้นใยแก้วนาแสงที่ยังไม่มีการใช้งานส่วนที่
เหลือบน (1) ระบบ FOC หลักจานวน 49,415 คอร์กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 40 และ (2) FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จานวน 106,213 คอร์กิโลเมตร หรือ
ประมาณร้อยละ 35 ของ FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โดยในแต่ละกรณีเส้นใยแก้วนาแสงที่ยังไม่มีการใช้งานจะทยอยลดลงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการใช้งานส่วนที่สารองไว้สาหรับ TICC เพิ่มขึ้น กองทุนสามารถให้เช่าเส้นใยแก้วนาแสงที่ยังไม่มี
การใช้งานแก่บุคคลภายนอกผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ประกอบกิจการสายเคเบิลใยแก้ว และผู้ให้บริการข้อมูลและเสียงรายอื่น ๆ ที่เลือกจะติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ
(transmission equipment) ของตนเอง และเช่าใยแก้วนาแสงที่ยังไม่มีการใช้งานจากกองทุนได้ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขสิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) ในการเช่าหรือ
เช่าช่วงเส้นใยแก้วนาแสงที่ยังไม่มีการใช้งานของ TICC และจะต้องไม่เป็นการรบกวนส่วนที่สารองไว้สาหรับการใช้งานของ TICC
ทั้งนี้ ในส่วน ของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 นั้น เส้นใยแก้วนาแสงที่ยังไม่มีการใช้งานหลังจากกองทุนให้ TUC และ TICC เช่ามี
ประมาณ ร้อยละ 20 และหลังจากกองทุนได้ให้เช่า FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 บางส่วนแล้วภายใต้สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหาร
จัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้องนั้น กองทุนสามารถให้เช่าเส้นใยแก้วนาแสงที่ยังไม่มีการใช้งานแก่บุคคลภายนอกผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ประกอบกิจการ
สายเคเบิลใยแก้ว และผู้ให้บริการข้อมูลและเสียงรายอื่น ๆ ที่เลือกจะติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ (transmission equipment) ของตนเอง และเช่าใยแก้วนาแสงที่ยังไม่มีการ
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ใช้งานจากกองทุนได้ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขสิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) ในการเช่าหรือเช่าช่วงเส้นใยแก้วนาแสงที่ยังไม่มีการใช้งานของ TUCและ TICC (แล้วแต่
กรณี) และจะต้องไม่เป็นการรบกวนส่วนที่สารองไว้สาหรับการใช้งานของ TUC และ TICC
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมทั้งประเภท Active และ Passive ที่อยู่ในระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด รวมทั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่อยู่
ในระบบ FOC หลักจะไม่สามารถนาออกให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นบุคคลภายนอกเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการเป็นระยะเวลาอย่างน้อยห้าปี นับจากวันจด
ทะเบียนกองทุน ส่วน ระบบ FOC ของ BFKT ไม่สามารถนาออกให้บุคคลภายนอกเช่าได้ระหว่างที่สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ยังมีผลใช้บังคับ เนื่องจากตกอยู่ภายใต้
ข้อตกลงการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวบางส่วนแก่ กสท. โทรคมนาคม นอกจากนี้ ถึงแม้กองทุนจะได้ใช้สิทธิ ในการซื้อ (call option) ระบบ FOC ของ BFKT ภายหลังสิ้นสุดสัญญา
เช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA กองทุนก็อาจไม่สามารถจัดให้มีผู้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวเพิ่มเติมได้เนื่องจากข้อจากัดภายใต้สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบ FOC ของ BFKT
ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลโดยทั่วไปของ (ก) FOC ที่อยู่ในกองทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทุนในปัจจุบัน (ข) FOC ที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 และ (ค)
FOC ที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจาก FOC ดังกล่าวภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้ นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (ตัวเลขข้างล่างนี้ปัดเศษเพื่อให้ง่ายต่อการนาเสนอ) (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561)
ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3

ความยาว
(กิโลเมตร)

จานวนคอร์
กิโลเมตร

FOC ที่สามารถให้เช่ากับผู้เช่ารายอื่นได้
15,418
686,182

จานวนที่ให้เช่า
ตามสัญญาใน
ปัจจุบัน
(คอร์กิโลเมตร)

อัตราร้อยละที่
ให้เช่าของ
FOC ทั้งหมด

ความยาว
(กิโลเมตร)

489,085

71.3

27,368

การเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3
จานวนที่ให้
เช่าตาม
จานวนคอร์
สัญญาใน
กิโลเมตร
ปัจจุบัน
(คอร์
กิโลเมตร)
1,210,291

968,233

ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3
อัตราร้อยละ
ที่ให้เช่าของ
FOC
ทั้งหมด

ความยาว
(กิโลเมตร)

จานวนคอร์
กิโลเมตร

จานวนที่ให้เช่า
ตามสัญญาใน
ปัจจุบัน
(คอร์กิโลเมตร)

อัตราร้อยละที่
ให้เช่าของ
FOC ทั้งหมด

80.0

42,786

1,896,473

1,457,318

76.8

53,364
96,150

878,485
2,774,958

878,485
2,335,803

100.0(1)
84.2

FOC ที่อยู่ภายใต้สัญญา HSPA และที่อยู่ภายใต้สิทธิในการเช่าแต่เพียงผู้เดียว (ยกเว้นจะมีการตกลงเป็นอย่างอื่นในอนาคต) ซึ่งยังไม่สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่ารายอื่น
รวม

53,364
68,782

878,485
1,564,667

878,485
1,367,570

100.0(1)
87.4

27,368

1,210,291

968,233

A38982405/0.8/31 May 2019

VIII - 170

80.0

เอกสารแนบ 8
ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3
ปริมาณความจุสาหรับให้เช่าแก่ผู้เช่ารายอื่น

รวม

การเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3

ปริมาณความจุที่สามารถให้
เช่าแก่ผู้เช่ารายอื่น
(คอร์กิโลเมตร)

อัตราร้อยละปริมาณความจุ
ที่สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่า
รายอื่นของ FOC ทั้งหมด

ปริมาณความจุที่สามารถให้
เช่าแก่ผู้เช่ารายอื่น
(คอร์กิโลเมตร)

197,097

12.6

242,058

อัตราร้อยละปริมาณความจุ
ที่สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่า
รายอื่นของ FOC ทั้งหมด
20.0

ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3
ปริมาณความจุที่สามารถให้
เช่าแก่ผู้เช่ารายอื่น
(คอร์กิโลเมตร)
439,155

(1) สาหรับ FOC ที่อยู่ภายใต้สัญญา HSPA เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา HSPA ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่กองทุนจะเข้าลงทุนและทาสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
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อัตราร้อยละปริมาณความจุ
ที่สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่า
รายอื่นของ FOC ทั้งหมด
15.8

เอกสารแนบ 8
โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.3.2 (ค)(8) ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
2.3.2. ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสาหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
(ค)

ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด
...
(89)

เส้นใยแก้วนาแสงที่ยงั ไม่มีการใช้งาน (Dark Fiber Capacity)

ตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่กองทุนทากับ TICC และ TUC กองทุนให้ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก เช่า
ใยแก้วนาแสงที่ยังไม่มีการใช้งาน (dark fiber) บนระบบ FOC หลัก และ FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 บางส่วน สาหรับเส้นใยแก้วนาแสงที่ยังไม่มีการใช้งานส่วนที่
เหลือบน (1) ระบบ FOC หลักจานวน 49,415 คอร์กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 40 และ (2) FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จานวน 106,213 คอร์กิโลเมตร หรือ
ประมาณร้อยละ 35 ของ FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โดยในแต่ละกรณีเส้นใยแก้วนาแสงที่ยังไม่มีการใช้งานจะทยอยลดลงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการใช้งานส่วนที่สารองไว้สาหรับ TICC เพิ่มขึ้น กองทุนสามารถให้เช่าเส้น ใยแก้วนาแสงที่ยังไม่มี
การใช้งานแก่บุคคลภายนอกผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ประกอบกิจการสายเคเบิลใยแก้ว และผู้ให้บริการข้อมูลและเสียงรายอื่น ๆ ที่เลือกจะติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ
(transmission equipment) ของตนเอง และเช่าใยแก้วนาแสงที่ยังไม่มีการใช้งานจากกองทุนได้ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขสิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) ในการเช่าหรือ
เช่าช่วงเส้นใยแก้วนาแสงที่ยังไม่มีการใช้งานของ TICC และจะต้องไม่เป็นการรบกวนส่วนที่สารองไว้สาหรับการใช้งานของ TICC
ทั้งนี้ ในส่วน ของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 นั้น เส้นใยแก้วนาแสงที่ยังไม่มีการใช้งาน (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 ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้องนั้น กองทุนสามารถให้เช่าเส้นใยแก้วนาแสง
ที่ยังไม่มีการใช้งานแก่บุคคลภายนอกผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ประกอบกิจการสายเคเบิลใยแก้ว และผู้ให้บริการข้อมูลและเสียงรายอื่น ๆ ที่เลือกจะติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อ
สัญญาณ (transmission equipment) ของตนเอง และเช่าใยแก้วนาแสงที่ยังไม่มีการใช้งานจากกองทุนได้ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขสิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) ใน
การเช่าหรือเช่าช่วงเส้นใยแก้วนาแสงที่ยังไม่มีการใช้งานของ TUCและ TICC (แล้วแต่กรณี) และจะต้องไม่เป็นการรบกวนส่วนที่สารองไว้สาหรับการใช้งานของ TUC และ TICC
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เอกสารแนบ 8
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมทั้งประเภท Active และ Passive ที่อยู่ในระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด รวมทั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่อยู่
ในระบบ FOC หลักจะไม่สามารถนาออกให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นบุคคลภายนอกเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการเป็นระยะเวลาอย่างน้อยห้าปี นับจากวันจด
ทะเบียนกองทุน ส่วน ระบบ FOC ของ BFKT ไม่สามารถนาออกให้บุคคลภายนอกเช่าได้ระหว่างที่สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ยังมีผลใช้บังคับ เนื่องจากตกอยู่ภายใต้
ข้อตกลงการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวบางส่วนแก่ กสท. โทรคมนาคม นอกจากนี้ ถึงแม้กองทุนจะได้ใช้สิทธิในการซื้อ (call option) ระบบ FOC ของ BFKT ภายหลังสิ้นสุดสัญญา
เช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA กองทุนก็อาจไม่สามารถจัดให้มีผู้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวเพิ่มเติมได้เนื่องจากข้อจากัดภายใต้สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 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 (ตัวเลขข้างล่างนี้ปัดเศษเพื่อให้ง่ายต่อการนาเสนอ) (อ้างอิง ณ วันที่ที่กองทุนเข้าลงในการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่
3 ประกอบกับข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่กองทุนจะเข้าลงทุนข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561)
ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43

ความยาว
(กิโลเมตร)

จานวนคอร์
กิโลเมตร

FOC ที่สามารถให้เช่ากับผู้เช่ารายอื่นได้
42,786
1,896,473

จานวนที่ให้เช่า
ตามสัญญาใน
ปัจจุบัน
(คอร์กิโลเมตร)

อัตราร้อยละที่
ให้เช่าของ
FOC ทั้งหมด

ความยาว
(กิโลเมตร)

1,457,318

76.8

5,524

การเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43
จานวนที่ให้
เช่าตาม
จานวนคอร์
สัญญาใน
กิโลเมตร
ปัจจุบัน
(คอร์
กิโลเมตร)
295,726

236,581

ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43
อัตราร้อยละ
ที่ให้เช่าของ
FOC
ทั้งหมด

จานวนคอร์
กิโลเมตร

จานวนที่ให้เช่า
ตามสัญญาใน
ปัจจุบัน
(คอร์กิโลเมตร)

ความยาว
(กิโลเมตร)

อัตราร้อยละที่
ให้เช่าของ
FOC ทั้งหมด

80.0

48,310

2,192,199

1,693,899

77.3

53,364
101,674

878,485
3,070,684

878,485
2,572,384

100.0(1)
83.8

FOC ที่อยู่ภายใต้สัญญา HSPA และที่อยู่ภายใต้สิทธิในการเช่าแต่เพียงผู้เดียว (ยกเว้นจะมีการตกลงเป็นอย่างอื่นในอนาคต) ซึ่งยังไม่สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่ารายอื่น
รวม

53,364
96,150

878,485
2,774,958

878,485
2,335,803

100.0(1)
84.2

5,524

295,726

236,581
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เอกสารแนบ 8
ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43
ปริมาณความจุสาหรับให้เช่าแก่
ผู้เช่ารายอื่น
รวม

การเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43

ปริมาณความจุที่สามารถให้
เช่าแก่ผู้เช่ารายอื่น
(คอร์กิโลเมตร)

อัตราร้อยละปริมาณความจุที่
สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่าราย
อื่นของ FOC ทั้งหมด

ปริมาณความจุที่สามารถให้
เช่าแก่ผู้เช่ารายอื่น
(คอร์กิโลเมตร)

439,155

15.8

59,145

อัตราร้อยละปริมาณความจุที่
สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่าราย
อื่นของ FOC ทั้งหมด
20%

ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43
ปริมาณความจุที่สามารถให้
เช่าแก่ผู้เช่ารายอื่น
(คอร์กิโลเมตร)
498,300

(1) สาหรับ FOC ที่อยู่ภายใต้สัญญา HSPA เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา HSPA ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่กองทุนจะเข้าลงทุนและทาสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
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อัตราร้อยละปริมาณความจุที่
สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่าราย
อื่นของ FOC ทั้งหมด
16.2

เอกสารแนบ 8

ภาคผนวก ก
ส่วนที่ 7
โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.3.2 (ค)(9) เดิม
2.3.2. ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสาหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
(ค)

ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด
...
(9)

การกระจายทางภูมศิ าสตร์

ตารางดังต่อไปนี้แสดงถึงการกระจายทางภูมิศาสตร์ในแต่ละภาค (โดยคิดเฉพาะ FOC ที่สามารถให้เช่ากับผู้เช่ารายอื่นได้ ) โดยคิดเป็นร้อยละของ (ก) จานวน FOC
ทั้งหมดที่กองทุนเป็นเจ้าของหรือเช่าในปัจจุบัน (ข) จานวน FOC ทั้งหมดที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 และ (ค) จานวน FOC ทั้งหมดที่กองทุนจะเป็นเจ้าของหรือเช่า
ภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (ตัวเลขข้างล่างนี้ปัดเศษเพื่อให้ง่ายต่อการนาเสนอ) (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.
2561)
ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3
พื้นที่

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
ภาคกลางและ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก

การลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3

ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3

คอร์กิโลเมตร

ร้อยละของคอร์
กิโลเมตร
(โดยประมาณ)

คอร์กิโลเมตร

ร้อยละของคอร์
กิโลเมตร(โดยประมาณ)

คอร์กิโลเมตร

ร้อยละของคอร์
กิโลเมตร(โดยประมาณ)

197,160

28.7

737,858

60.9

935,018

49.3

158,846

23.1

114,868

9.5

273,714

14.4

82,751

12.1

56,860

4.7

139,611

7.4

A38982405/0.8/31 May 2019

VIII - 175

เอกสารแนบ 8
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. ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสาหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
(ค)

ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด
...
(910) การกระจายทางภูมศิ าสตร์
ตารางดังต่อไปนี้แสดงถึงการกระจายทางภูมิศาสตร์ในแต่ละภาค (โดยคิดเฉพาะ FOC ที่สามารถให้เช่ากับผู้เช่ารายอื่นได้ ) โดยคิดเป็นร้อยละของ (ก) จานวน FOC
ทั้งหมดที่กองทุนเป็นเจ้าของหรือเช่าในปัจจุบัน (กล่าวคือ ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4) (ข) จานวน FOC ทั้งหมดที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 และ (ค) จานวน
FOC ทั้งหมดที่กองทุนจะเป็นเจ้าของหรือเช่าภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 (ตัวเลขข้างล่างนี้ปัดเศษเพื่อให้ง่ายต่อ
การนาเสนอ) (อ้างอิง ณ วันที่ที่กองทุนเข้าลงในการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประกอบกับข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่กองทุนจะเข้าลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.
2561)
ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43
พื้นที่

การลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43

ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43

คอร์กิโลเมตร

ร้อยละของคอร์กิโลเมตร
(โดยประมาณ)

คอร์กิโลเมตร

ร้อยละของคอร์กิโลเมตร
(โดยประมาณ)

คอร์กิโลเมตร

ร้อยละของคอร์กิโลเมตร
(โดยประมาณ)

935,018

49.3

40,823

13.8

975,841

44.5

273,714

14.4

120,982

40.9

394,696

18.0

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

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
ภาคกลางและ
ภาคตะวันตก

A38982405/0.8/31 May 2019

VIII - 177

เอกสารแนบ 8
ภาคใต้
รวม

126,130

6.7

13,354

4.5

139,484

6.4

1,896,473

100.0

295,726

100.0

2,192,199

100.0
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เอกสารแนบ 8

ภาคผนวก ก
ส่วนที่ 8
โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.6.1 (ง) เดิม
(ง)

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

คู่สัญญา

• ทรู และ
• กองทุน

ข้อตกลงที่จะต้องรักษาการถือหน่วยลงทุน • ทรูตกลงว่ากลุ่มทรูจะจองซื้อ และจะถือและรักษาการถือหน่วยลงทุนไว้โดยตลอดเวลา ดังนี้
− นับแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่ครบห้าปีนับจากวันจดทะเบียนกองทุน อย่างน้อยร้อยละ 18 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
ออกโดยกองทุนในการเสนอขายครั้งแรก และ
− นับแต่วันจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนครั้งแรก (“วันเพิ่มทุนของกองทุน ”) จนถึงวันที่ครบสามปีนับจากวันเพิ่มทุนของ
กองทุน หน่วยลงทุนที่ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายสาหรับการเพิ่มทุนครั้งแรกซึ่งกลุ่มทรูได้จองซื้อ (โดยนับรวมกัน) ในส่วนที่
ไม่เกินร้อยละ 18 ของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายสาหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก และ
− นับแต่วันเพิ่มทุนของกองทุน จนถึงวันที่ครบหนึ่งปีนับจากวันเพิ่มทุนของกองทุน หน่วยลงทุนที่ออกใหม่ภายใต้การเสนอขาย
สาหรับการเพิ่มทุนครั้งแรกซึ่งกลุ่มทรูได้จองซื้อเฉพาะในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 18 ของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ออกใหม่
ภายใต้การเสนอขายสาหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก (หากมี)
• ข้อตกลงที่จะต้องรักษาการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่จากัดการขายและการซื้อหน่วยลงทุนระหว่างกันเองภายในกลุ่มทรู
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กลุ่มทรู หมายถึง ทรู และ บริษัทย่อยซึ่งทรูถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น
กฎหมายที่ใช้บังคับ

• สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนให้ใช้บังคับตามกฎหมายไทย

เขตอานาจศาล

• ศาลไทยมีเขตอานาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ตัดสินคดีความ หรือดาเนินกระบวนพิจารณาใดๆ และระงับข้อพิพาทที่อาจ
เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
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โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.6.1 (ง) ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
(ง)

สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างทรูและกองทุน (ตามที่ได้มีการแก้ไขโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมระหว่างทรูและ
กองทุน) (“สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน”)
สาหรับการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนจะถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
รักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 3 ซึ่งมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวปรากฏอยูใ่ นตารางด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สัญญาแก้ไขเพิม่ เติมสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วย
ลงทุน ครั้งที่ 3 ฉบับลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปสาระสาคัญนี้ แต่จะไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ

คู่สัญญา

• ทรู และ
• กองทุน

ข้อตกลงที่จะต้องรักษาการถือหน่วยลงทุน • ทรูตกลงว่ากลุ่มทรูจะจองซื้อ และจะถือและรักษาการถือหน่วยลงทุนไว้โดยตลอดเวลา ดังนี้
− นับแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่ครบห้าปีนับจากวันจดทะเบียนกองทุน อย่างน้อยร้อยละ 18 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
ออกโดยกองทุนในการเสนอขายครั้งแรก และ
− นับแต่วันจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนครั้งแรก (“วันเพิ่มทุนของกองทุนครั้งแรก”) จนถึงวันที่ครบสามปีนับจากวันเพิ่ม
ทุนของกองทุน หน่วยลงทุนที่ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายสาหรับการเพิ่มทุนครั้งแรกซึ่งกลุ่มทรูได้จองซื้อ (โดยนับรวมกัน)
ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 18 ของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายสาหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก และ
− นับแต่วันเพิ่มทุนของกองทุนครั้งแรก จนถึงวันที่ครบหนึ่งปีนับจากวันเพิ่มทุนของกองทุน หน่วยลงทุนที่ออกใหม่ภายใต้การ
เสนอขายสาหรับการเพิ่มทุนครั้งแรกซึ่งกลุ่มทรูได้จองซื้อเฉพาะในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 18 ของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่
ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายสาหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก (หากมี)
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− นับแต่วันจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนครั้งที่ 2 (“วันเพิ่มทุนของกองทุนครั้งที่ 2”) จนถึงวันที่ครบสามปีนับจากวันเพิ่มทุน
ของกองทุนครั้งที่ 2 หน่วยลงทุนที่ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายสาหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ซึ่งกลุ่มทรูได้จองซื้อ (โดยนับ
รวมกัน) ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ [18] ของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายสาหรับการเพิ่มทุนครั้งที่
2 และ
− นับแต่วันเพิ่มทุนของกองทุนครั้งที่ 2 จนถึงวันที่ครบหนึ่งปีนับจากวันเพิ่มทุนของกองทุนครั้งที่ 2 หน่วยลงทุนที่ออกใหม่ภายใต้
การเสนอขายสาหรับการเพิ่มทุนครั้ง ที่ 2 ซึ่งกลุ่มทรูได้จองซื้อเฉพาะในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ [18] ของจานวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดที่ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายสาหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 (หากมี)
• ข้อตกลงที่จะต้องรักษาการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่จากัดการขายและการซื้อหน่วยลงทุนระหว่างกันเองภายในกลุ่มทรู
กลุ่มทรู หมายถึง ทรู และ บริษัทย่อยซึ่งทรูถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น
กฎหมายที่ใช้บังคับ

• สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนให้ใช้บังคับตามกฎหมายไทย

เขตอานาจศาล

• ศาลไทยมีเขตอานาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ตัดสินคดีความ หรือดาเนินกระบวนพิจารณาใดๆ และระงับข้อพิพาทที่อาจ
เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
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ภาคผนวก ก
ส่วนที่ 9
โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.6.3(ข) เดิม
2.6.3(ข) สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
(1)

สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ บารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการ
หลักเสาโทรคมนาคม")

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

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

ทรัพย์สินที่เช่า ........................

•

TUC (เดิมเรียกว่า Real Future) ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการ และ

•

กองทุน ในฐานะผู้ให้เช่า

•

ข้อสัญญาของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ บารุงรักษา และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคมจะมีผลบังคับใช้เมื่อการซื้อ
ขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เสร็จสมบูรณ์ซึ่งคือวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ("วันมีผลใช้บังคับของการ
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2") ทั้งนี้ ข้อสัญญาบางประการที่เกี่ยวข้องกับเสาโทรคมนาคมที่ TUC จะขายให้แก่กองทุน ภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 ("เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3") จะมีผลบังคับใช้เมื่อการซื้อขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เสร็จสมบูรณ์ ("วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3")

•

เพื่อวัตถุประสงค์ของการสรุปสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม การขายและเช่า
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติมใด ๆ โดยบริษัทในกลุ่มทรูให้แก่กองทุนครั้งถัดไปหลังจากการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จะเรียกว่า "การลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3"

•

ทรัพย์สินที่ TUC เช่า ดาเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่ สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก เสา
โทรคมนาคม ได้แก่
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(ก)

พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม และ

(ข)

ทรัพย์สินสิ่งอานวยความสะดวกประเภท Passive ที่เกี่ยวข้องกับเสาโทรคมนาคมบางเสา

(รวมเรียกว่า "ทรัพย์สินที่เช่า")
•

ทรัพย์สินที่เช่า ประกอบไปด้วยทรัพย์สินดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย("ทรัพย์สินขั้นต่าที่เช่า")
(ก)

ทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น
(i) พื้นที่ (slots) จานวน 6,619 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 3,000 เสา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
(ii) พื้นที่ (slots) จานวน 13,993 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และ
(iii) พื้นที่ (slots) จานวน 15,249 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

(ข)

ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
หากการโอนขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เสร็จสมบูรณ์ พื้นที่ (slots) จานวน 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) จานวน
5,178 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 2,589 เสา เริ่มตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3

A38982405/0.8/31 May 2019

VIII - 184

เอกสารแนบ 8
อัตราค่าเช่า .............................

•

ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จนถึง วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 อัตราค่าเช่า สาหรับทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งแบ่งออกเป็น
3 ประเภทตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ และอาจมีส่วนลด และ/หรือ การปรับเปลี่ยนที่เหมาะสม ดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
(ก)

ประเภทที่ 1: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนพื้นดิน: 25,400 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นที่ (slot)

(ข)

ประเภทที่ 2: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้า: 23,200 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นที่ (slot) และ

(ค)

ประเภทที่ 3: โครงข่าย IBC/DAS: 39,400 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นที่ (slot)

ส่วนลด และ/หรือ การปรับเปลี่ยนอัตราค่าเช่า อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านล่างนี้
(ก)

ส่วนลดจากการเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิม: ร้อยละ 32

(ข)

ส่วนลดจากจานวน (โดยไม่คานึงถึงประเภทของทรัพย์สินที่เช่า)
(i) พื้นที่ (slots) จานวน 1 - 3,000 พื้นที่ (slots): ไม่มีส่วนลด
(ii) พื้นที่ (slots) จานวน 3,001 - 5,000 พื้นที่ (slots): ส่วนลดในอัตราร้อยละ 30
(iii) พื้นที่ (slots) จานวน 5,001 - 10,000 พื้นที่ (slots): ส่วนลดในอัตราร้อยละ 35 และ
(iv) พื้นที่ (slots) จานวน 10,001 พื้นที่ (slots) เป็นต้นไป: ส่วนลดในอัตราร้อยละ 40

•

นับตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อัตราค่าเช่า สาหรับทรัพย์สินที่เช่า จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก)

ประเภทที่ 1: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนพื้นดิน: 14,626 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นที่ (slot)
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(ข)

ประเภทที่ 2: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้า: 13,359 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นที่ (slot) และ

(ค)

ประเภทที่ 3: โครงข่าย IBC/DAS: 22,687 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นที่ (slot)

โดยมีเงื่อนไขว่า TUC จะมีสิทธิได้รับอัตราค่าเช่าจากการเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ตราบเท่าที่ ไม่น้อยกว่า
ร้ อ ยละ 50 ของเงิ น สดสุ ท ธิ ข องกองทุ น ที่ ก องทุ น ได้ ม าจากทรั พ ย์ สิน โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมและทรั พ ย์ สิน โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมใดๆ หรือรายได้ที่กองทุนได้รับโอนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 นั้นมาจากกลุ่มทรู

การชาระค่าเช่า .......................

(ก)

ประเภทที่ 1: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนพื้นดิน: 10,969.50 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นที่ (slot)

(ข)

ประเภทที่ 2: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้า: 10,019.25 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นที่ (slot) และ

(ค)

ประเภทที่ 3: โครงข่าย IBC/DAS: 17,015.25 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นที่ (slot)

•

หาก TUC หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมรายใดต้องการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการพื้นที่ (slots) เพิ่มเติมไม่ว่าในเวลาใดๆ TUC
หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมนั้นจะได้รับอัตราค่าเช่าจากการเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมสาหรับอัตราค่าเช่าดังกล่าว เว้นแต่เป็น
กรณีเช่าช่วงที่ระบุในข้อ (3) ของสิทธิการเช่าช่วงภายใต้หัวข้อ "การโอนสิทธิเรียกร้อง" ด้านล่าง

•

การปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) ในอัตราคงที่ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี ให้ใช้กับอัตราค่าเช่า ดังที่ระบุไว้ด้านบนนี้ ตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2562

•

สาหรับทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู
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•

(ก)

TUC จะชาระค่าเช่าสาหรับการเช่า ดาเนินการ และบริหารทรัพย์สินที่เช่าเป็นการล่วงหน้า โดยจะชาระภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน
หรือวันทาการถัดไป เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 โปรดพิจารณาจานวนค่าเช่าสุทธิล่วงหน้ารายปีในตารางแนบท้ายสรุป
ข้อกาหนดและเงื่อนไขหลักของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม

(ข)

TUC จะชาระค่าเช่าให้แก่กองทุนล่วงหน้าเป็นรายเดือนสาหรับการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินขั้นต่าที่เช่า (Minimum
Leased Properties) สาหรับทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ซึ่งจะเป็นระยะเวลาหนึ่งปีล่วงหน้าสาหรับการเช่ า
ดาเนินการและบริหารจัดการพื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมกลุ่มแรกจานวน 3,000 เสาที่ส่งมอบในปี พ.ศ. 2557 และเป็นระยะเวลา
สองปีล่วงหน้าสาหรับการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการพื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมกลุ่มที่สองจานวน 3,000 เสาที่ส่งมอบใน
ปี พ.ศ. 2558

(ค)

ภายหลังจากครบกาหนดอายุสัญญาเริ่มต้น (initial term) การชาระค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เช่าจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคม
ของทรู จะเป็นการชาระล่วงหน้าเป็นรายเดือนในวันที่ 7 (หรือวันทาการถัดไป) ของทุกเดือนตามจานวนที่แท้จริงของพื้นที่ (slots) ที่
เช่า (โดยไม่ต้องชาระหนึ่งหรือสองปีล่วงหน้า)

ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
(ก)

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

•

นับตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หรือวันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 แล้วแต่กรณี TUC จะ
ชาระค่าเช่า สาหรับการเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่าล่วงหน้าเป็นรายเดือน โดยจะชาระภายในวันที่ 7 ของทุก
เดือนหรือวันทาการถัดไป

ระยะเวลาของการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่า มีดังต่อไปนี้
(ก)

ทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู: จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 และนับแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 เกิดขึ้น ระยะเวลาของการเช่าดาเนินการและบริหารจัดการจะขยายให้สิ้นสุดลงใน วันที่ 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

สาหรับทรัพย์สินที่ได้มาจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู อย่างน้อยสองปี ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการเช่า ดาเนินการและบริหาร
จัดการในขณะนั้น (ซึ่งคือวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 หรือตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.
2576) TUCและ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ จะแจ้งกองทุนในกรณีที่TUCและ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ ต้องการ
จองสิทธิการต่ออายุระยะเวลาเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการสาหรับการเช่าอย่างน้อย หนึ่งพื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมแต่ละเสาจาก
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาของการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570
หรือวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576 แล้วแต่กรณี และTUCและ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ จะชาระค่าธรรมเนียมการจองดังกล่าว
ให้แก่กองทุนเป็นรายเดือน โดยกองทุนจะต้องกันพื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมหนึ่งพื้นที่ (slot) ดังกล่าวไว้สาหรับการต่ออายุการเช่า
ดาเนินการและบริหารจัดการโดยTUCและ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ โดยอัตราค่าธรรมเนียมการจองดังกล่าวจะมีจานวน
ดังต่อไปนี้
(ค)

สาหรับปี พ.ศ. 2569 หรือ พ.ศ.2575 (แล้วแต่กรณี) ในจานวนที่เท่ากับค่าเช่าสาหรับการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการหนึ่งพื้นที่
(slot) บนเสาโทรคมนาคมจานวน 3,000 เสาในอัตราค่าเช่าสาหรับปี พ.ศ. 2569 หรือ พ.ศ.2575 แล้วแต่กรณี (โดยคานวณจากค่าเช่า
จากการเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิม (หากมีสิทธิได้รับ) และการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) ที่ร้อยละ 2.7 ต่อ
ปี) และ

(ง)

สาหรับปี พ.ศ. 2570 หรือ 2576 แล้วแต่กรณี ในจานวนที่เท่ากับค่าเช่าสาหรับการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการหนึ่งพื้นที่ (slot)
บนเสาโทรคมนาคมจานวน 6,000 เสาในอัตราค่าเช่าสาหรับปี พ.ศ. 2570 หรือ 2576 แล้วแต่กรณี (โดยคานวณจากค่าเช่าจากการ
เป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิม (หากมีสิทธิได้รับ) และการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี)
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•

สาหรับทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 อย่างน้อย
สองปีก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการในขณะนั้น TUC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ จะแจ้ง
กองทุนหาก TUC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ ต้องการจองสิทธิการต่ออายุระยะเวลาของการเช่า ดาเนินการและบริหาร
จัดการ สาหรับการเช่าอย่างน้อย หนึ่งพื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมแต่ละเสาจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หรือ
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ในอัตราตลาดที่ตกลงร่วมกันภายใต้ส่วนลดค่าเช่าจากการเป็นผู้เช่าดั้งเดิม (หากมีสิทธิ
ได้รับ)

•

กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเช่าที่ดินสาหรับการเช่าที่ดินที่ทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่ โดย
(ก)

ในระหว่างระยะเวลาการเช่า TUC จะเป็นผู้ชาระค่าเช่าที่ดินและภาษีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องสาหรับการเช่าที่ดินที่ทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยูซ่ งึ่
(๑) สาหรับทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ความตกลงดังกล่าวได้สะท้อนอยู่ในจานวนค่าเช่าสุทธิล่วงหน้ารายปีในตารางแนบท้าย
สรุปข้อกาหนดและเงื่อนไขหลักของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม และ (๒)
สาหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ความตกลง
ดังกล่าวได้สะท้อนอยู่ในจานวนค่าเช่ารายเดือนสุทธิ โดยมีเงื่อนไขในแต่ละกรณีว่า หากกฎหมายภาษีทรัพย์สินใหม่มีผลใช้บังคับ
คู่สัญญาจะร่วมกันหารือโดยสุจริตซึ่ง หน้าที่และการจัดสรรภาระภาษี เกี่ยวกับภาษีทรัพย์สินหรือภาษีอื่นที่คล้ายคลึงกันภายใต้
กฎหมายใหม่ดังกล่าวอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่เช่า และ

(ข)

สาหรับช่วงการต่ออายุการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการ (หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 หรือในวันมีผลใช้บังคับของการ
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หลังจาก 15 กันยายน พ.ศ. 2576) กองทุนจะเป็นผู้ชาระค่าเช่าที่ดินและภาษีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องสาหรับการ
เช่าที่ดินที่ทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่
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ผู้เช่าและบริหารจัดการ
เพิ่มเติม...................................

•

ภายใต้ข้อกาหนดของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม กองทุนมีสิทธิให้เช่าแก่บุคคล
ใด ๆ และให้บุคคลใด ๆ ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินใด ๆ นอกเหนือไปจากทรัพย์สินที่เช่า หรือ พื้นที่ (slot) และทรัพย์สินสิ่งอานวย
ความสะดวกที่จัดสรรให้ TUC และผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ ไปแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามสิทธิของ TUC ตามที่ระบุด้านล่างนี้

•

หากกองทุ น ประสงค์จ ะให้ เช่ าแก่ผู้เ ช่ าและบริ หารจัด การที่ เป็ น บุ ค คลภายนอก และให้ ผู้เ ช่ า และบริ ห ารจั ดการที่ เ ป็น บุ ค คลภายนอก
ดาเนินการและบริหารจัดการ หรือ ดาเนินการเจรจาตกลงเรื่องการให้เช่า ดาเนินการและบริห ารจัดการพื้นที่ (slot) ที่ยังว่างอยู่ กองทุนต้อง
ยื่นคาเสนอในการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการดังกล่าวให้แก่ TUC ก่อน และ TUC มีสิทธิตอบรับคาเสนอในการเช่า ดาเนินการและ
บริหารจัดการเช่นว่า โดยเงื่อนไขในการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการที่ให้แก่ TUC นั้นต้องไม่เ ป็นเงื่อนไขที่ด้อยกว่าที่เสนอให้แก่
บุคคลภายนอก (รวมทั้ง หากผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกมีสิทธิได้รับส่วนลดใด ๆ TUC จะได้รับส่วนลดดังกล่าวด้วยเช่นกัน)
และกองทุนห้ามให้เช่าพื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมแก่บุคคลภายนอกในราคาที่ต่ากว่า ร้อยละ 12.5 ของอัตราค่าเช่าในขณะนั้น (โดย
คานึงถึงการปรับอัตราเพิ่มขึ้นในอัตราคงที่ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี)

•

หากเมื่อใดก็ตามกองทุนได้เข้าทาสัญญากับผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สิน
ประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม และมี
เงื่อนไขที่เป็นคุณมากกว่าที่ให้แก่ TUC TUC มีสิทธิให้กองทุนดาเนินการแก้ไขสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหาร
จัดการหลักเสาโทรคมนาคม เพื่อให้TUCได้รับเงื่อนไขที่เป็นคุณดังกล่าวนั้น

การบารุงรักษา การดาเนินการ
และบริหารจัดการ ..................

•

กองทุนไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการดาเนินการบริหารจัดการโครงข่ายหรือบริหารจัดการทรัพย์สิน ทั้งนี้ TUC มีหน้าที่ความรับผิดชอบ (ไม่ว่าจะ
ดาเนินการด้วยตนเอง หรือ ผ่านบุคคลอื่นใดที่ TUC แต่งตั้ง) ในการบารุงรักษา การดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่า และเสา
โทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพื้นที่ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่ให้เป็นไปตามระดับมาตรฐานการบริการที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขและแทน ที่
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม และตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กาหนด

สิทธิในการติดตั้งอุปกรณ์ .......

•

TUC มีสิทธิในการติดตั้ง คงไว้ และประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้
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(ก)

อุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active

(ข)

ทรัพย์สินสิ่งอานวยความสะดวกประเภท Passive ไม่ว่ามีไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ เพื่อประโยชน์ของผู้เช่าช่วง และ

(ค)

อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จาเป็นหรือต้องมีเพื่อการบารุงรักษาภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม

ที่ตั้งอยู่บนทรัพย์สินที่เช่า หรือบนพื้นที่ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่ และอยู่ภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญา
เช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม
การใช้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าและ
พื้นที่ ........................................

•

TUC ตกลงว่าจะใช้ ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่าและพื้นที่ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญา
เช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม เงื่อนไขดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การตกลงว่าจะไม่ดาเนินการหรืออนุญาต
ให้มีการดาเนินการใด ๆ ซึ่งจะเป็นการรบกวนหรือสร้างความราคาญต่อกองทุนหรือผู้เช่าและบริหารจัดการเพิ่มเติม จะรักษาพื้นที่ที่ทรัพย์สิน
ที่เช่าตั้งอยู่ให้สะอาดหรืออยู่ในสภาพเหมาะสมสาหรับการทางาน จะใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความ
เสียหายแก่พื้นที่ที่ทรัพย์สินที่เช่า อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ จะดาเนินการให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และทรัพย์สินสิ่งอานวยความสะดวกที่ตดิ ตัง้
และ/หรือ คงไว้ในทรัพย์สินที่เช่าหรือพื้นที่ที่ทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะไม่ใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกเหนือไปจากกิจการโทรคมนาคม และ/หรือ กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ (หากได้รับการอนุญาตตามกฎหมายให้ดาเนินการ
ได้) จะแจ้งให้กองทุนทราบในทันทีที่ทาได้หลังจากรู้ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ น้าท่วม กรณีฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุใด ๆ ที่กระทบต่อพื้นที่ที่ทรัพย์สิน
ที่เช่าตั้งอยู่

การย้ายเสาโทรคมนาคมใน
กรณีที่ไม่มกี ารต่ออายุการเช่า
ที่ดนิ ที่ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าตั้งอยู่.....

•

TUC จะเป็นผู้รับผิดชอบการย้ายเสาโทรคมนาคมซึ่งเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จากที่ดินที่ทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่ไปยังที่ดินใหม่หากไม่สามารถต่อ
อายุหรือขยายระยะเวลาการเช่าของที่ดินที่ทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่ได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของ TUC เอง
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•

กองทุนจะชาระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเป็นจานวน 6.6 ล้านบาทให้แก่ TUC ("ค่าตอบแทนสาหรับการย้ายทรัพย์สิ น") สาหรับหน้าที่
ของ TUC อันเกี่ยวเนื่องกับการย้ายเสาโทรคมนาคมของทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่
2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 การปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) ในอัตราคงที่ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี
จะใช้กับค่าตอบแทนประเภทนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

•

ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัยสาหรับทรัพย์สินที่เช่า (รวมถึง ประกันภัยประเภทความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก และความคุ้มครองทางประกันภัยอื่นใด) ที่เพียงพอและเป็นไปตามหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรมสาหรับทรัพย์สินที่เช่า รวมทั้ง
มีหน้าที่ต้องชาระเบี้ยประกันภัย

•

TUC มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัยสาหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมที่TUC ติดตั้ง หรือ นาไปไว้บนทรัพย์สินที่เช่า
ใด ๆ (รวมถึง ประกันภัยประเภทความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และความคุ้มครองทางประกันภัยอื่นใด) ที่เพียงพอและเป็น ไปตามหลัก
ปฏิบัติในอุตสาหกรรมสาหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภทเดียวกัน

ความรับผิดชดใช้ ....................

•

กองทุน และ TUC ต่างตกลงที่จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายทั้งปวงให้แก่อีกฝ่าย อันเป็นผลมาจากการผิดคารับรอง คา
รับประกัน และข้อปฏิบัติของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สั ญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม โดยมี
ข้อยกเว้นต่าง ๆ ตามหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรม

การโอนสิทธิเรียกร้อง .............

•

กองทุน และ TUC ต่างสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการ
หลักเสาโทรคมนาคมนี้ ให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายก่อน

•

TUC สามารถให้เช่าช่วงพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตนเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า
ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม โดยไม่จาเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนก่อน ดังต่อไปนี้

ประกันภัย ...............................

(ก)

ทรัพย์สินขั้นต่าที่เช่าให้แก่ บุคคลใด ๆ
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การเสริมความสามารถ
(Reinforcement) ......................

(ข)

พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม (นอกเหนือจากทรัพย์สินขั้นต่าที่ TUC เช่า ดาเนินการและบริหารจัดการ) ให้แก่ (ก) ผู้เช่าและ
บริหารจัดการดั้งเดิมอื่นใด (ข) ทรู หรือ บริษัทย่อยในปัจจุบันและในอนาคตของทรู และ/หรือ นิติบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มทรู ผู้ได้รับสิท ธิใน
การประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ในย่านความถี่ 1800 MHz (ค) กสท. โทรคมนาคม (ง) ทีโอที และ (จ) ผู้ประกอบการ
รายอื่น ๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ (slots) ของผู้ประกอบการรายอื่น ๆ นั้น

(ค)

พื้ น ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม (นอกเหนื อจากทรั พ ย์สินขั้ น ต่าที่ TUC เช่ า และดาเนิ นการบริ หารจัด การ) ให้ แ ก่ บุ ค คลใด ๆ
นอกเหนือจากบุคคลตามที่ระบุใน (2) โดยอัตราค่าเช่าที่ TUC จะต้องชาระให้แก่กองทุนสาหรับพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม
ดังกล่าวนั้นจะเป็นอัตราค่าเช่าที่คิดส่วนลดตามที่ผู้เช่าช่วงจาก TUC รายนั้น ๆ ควรจะได้รับจากกองทุนหากผู้เช่าช่วงรายดังกล่าวเช่า
ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวจากกองทุนโดยตรงโดยไม่มีส่วนลดจากการเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิม โดย
กองทุนอาจตกลงให้ส่วนลดเพิ่มเติมแก่ TUC ในการที่ TUC ให้เช่าช่วงพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม แก่บุคคลอื่นตามที่ระบุในข้อ
(3) นี้

•

กองทุนจะไม่ขาย โอนหรือจาหน่ ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เช่าแก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก TUC ก่อน
(ทั้งนี้ การพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว จะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ชักช้า) และกองทุนจะต้องจัดการให้ผู้ที่ซื้อหรือรับ โอน
ทรัพย์สินที่เช่าตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร (โดยเป็นเงื่อนไขก่อนการขาย โอน หรือ จาหน่ายจ่ายโอนดังกล่าว) ที่จะปฏิบัติตามข้อกาหนดและ
เงื่อนไขของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม และรับไปซึ่งสิทธิ ความรับผิดและหน้าที่
ต่าง ๆ ภายใต้สัญญาดังกล่าว

•

ในกรณีจาเป็น หรือ สมควร (ไม่ว่าเป็นผลมาจากการร้องขอของ TUC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก) ที่จะต้องมีการ
เสริมความสามารถหรือปรับปรุงเสาโทรคมนาคมใด ๆ ที่กองทุนได้รับจาก TUC หรือ ทรู และ/หรือ บริษัทย่อยของทรู และอยู่ภายใต้การเช่า
ดาเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม TUC จะ
ดาเนินการเพื่อให้มีการเสริมความสามารถหรือปรับปรุงดังกล่าวในทุกกรณี ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุนและบวกด้วยส่วนเพิ่มที่สมเหตุสมผล
หากกองทุนขาดเงินทุนในการเสริมความสามารถหรือปรับปรุงเสาโทรคมนาคม TUC จะสารองจ่ายเงินไปก่อน โดยกองทุนจะชาระค่าใช้จ่าย
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และส่วนเพิ่มคืนให้แก่ TUC ภายใน 30 วันนับจากวันที่ TUC ออกใบเรียกเก็บเงิน หากกองทุนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดั งกล่าวได้
กองทุนตกลงจะชาระดอกเบี้ยที่คิดบนจานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระแต่ยังไม่ได้รับชาระ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ถึงกาหนดชาระ
จนกว่าได้มีการชาระเงินดังกล่าวทั้งหมดจนครบถ้วนเต็มจานวนแล้วให้แก่ TUC ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชดใช้เงินคืนให้แก่ TUC
ภายในเวลาที่กาหนด TUC มีสิทธิหักกลบลบหนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว และส่วนเพิ่มและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง กับค่าเช่ารายเดือนที่ถึงกาหนด
ชาระซึ่ง TUC ต้องชาระให้แก่กองทุนได้
การสิ้นสุดของสัญญา .............

•

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการได้ในหลายๆ กรณี เช่น กรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายไม่สามารถปฏิบัติตาม
หน้าที่สาคัญของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการเสาโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึง (ในกรณีของTUC)
การไม่สามารถชาระค่าเช่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การล้มละลาย หรือกรณีที่การปฏิบัติตามหน้าที่สาคัญภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคมของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีผลเป็นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

•

TUC มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม หากไม่มีบริษัทในกลุ่มทรู
ต้องการ หรือมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเช่าทรัพย์สินที่เช่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจ อันเป็นผลมาจากการสิ้นสุดหรือสิ้นอายุข 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) จะต้องเป็นภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับจานวนเงินที่ TUC
ต้องชาระภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................

•

สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคมอยู่ภายใต้การบังคับตามกฎหมายไทย

เขตอานาจศาล .......................

•

ศาลไทยมีเขตอานาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ตัดสินคดีความ หรือดาเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ และระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจาก
หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม
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ค่าเช่าล่วงหน้ารายปีสาหรับทรัพย์สินจากทรัพย์สนิ เสาโทรคมนาคมของทรูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สนิ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบือ้ งต้น
ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม
ปี
ค่าเช่าล่วงหน้ารายปีสาหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่ มแรกจ านวน
3,000 เสา (ล้านบาท)
ค่ าเช่ าที่ ดิ นรายปี ส าหรั บเสา
โทรคมนาคมกลุ่ มแรกจ านวน
3,000 เสา (ล้านบาท)
ค่าเช่าล่วงหน้าสุทธิรายปีสาหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่มแรกจานวน
3,000 เสา (ล้านบาท)
ค่าเช่าล่วงหน้ารายปีสาหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่มที่สองจ านวน
3,000 เสา (ล้านบาท)
ค่ าเช่ าที่ ดิ นรายปี ส าหรั บเสา
โทรคมนาคมกลุ่มที่สองจ านวน
3,000 เสา (ล้านบาท)
ค่าเช่าล่วงหน้าสุทธิรายปีสาหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่ ม ที่ ส อง
จานวน 3,000 เสา (ล้านบาท)

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

2569

2570

1,0061

8051

9063

9303

9643

9903

1,0163

1,0443

1,0723

1,1013

1,1313

1,1613

1,1933

1,2253

(306)

(319)

(332)

(338)

(354)

(362)

(369)

(378)

(386)

(395)

(403)

(412)

(421)

(430)

7001

4861

5743

5923

6103

6283

6473

6663

6863

7063

7273

7493

7713

7943

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

(366)

(381)

(388)

(396)

(397)

(405)

(414)

(423)

(432)

(442)

(452)

(462)

(472)

(482)

5682

6164

6364

6564

6754

6954

7164

7384

7604

7824

8064

8304

8544

8804
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ปี
ค่าเช่าล่วงหน้ารายปีสาหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่ มแรกจ านวน
3,000 เสา (ล้านบาท)
ค่ าเช่ าที่ ดิ นรายปี ส าหรั บเสา
โทรคมนาคมกลุ่ มแรกจ านวน
3,000 เสา (ล้านบาท)
ค่าเช่าล่วงหน้าสุทธิรายปีสาหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่มแรกจานวน
3,000 เสา (ล้านบาท)
ค่าเช่าล่วงหน้ารายปีสาหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่มที่สองจ านวน
3,000 เสา (ล้านบาท)
ค่ าเช่ าที่ ดิ นรายปี ส าหรั บเสา
โทรคมนาคมกลุ่มที่สองจ านวน
3,000 เสา (ล้านบาท)
ค่าเช่าล่วงหน้าสุทธิรายปีสาหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่ ม ที่ ส อง
จานวน 3,000 เสา (ล้านบาท)

2571

2572

2573

2574

2575

2576

1,2583

1,2923

1,3273

1,3623

1,3993

-

(440)

(450)

(460)

(470)

(480)

-

8183

8423

8673

8933

9193

-

1,3994

1,4374

1,4764

1,5154

-

-

(493)

(504)

(515)

(526)

9064

9334

9614

9894

-

-

A38982405/0.8/31 May 2019

VIII - 196

เอกสารแนบ 8
หมายเหตุ
1.

คานวณจากพื้นที่ (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพื้นดินจานวน 3,820 พื้นที่ และพื้นที่ (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้าจานวน 2,799 พื้นที่

2.

คานวณจากพื้นที่ (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพื้นดินจานวน 5,568 พื้นที่ และพื้นที่ (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้าจานวน 1,806 พื้นที่

3.

คานวณจากพื้นที่ (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพื้นดินจานวน 4,579 พื้นที่ และพื้นที่ (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้าจานวน 2,809 พื้นที่

4.

คานวณจากพื้นที่ (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพื้นดินจานวน 6,045 พื้นที่ และพื้นที่ (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้าจานวน 1,816 พื้นที่

(2)

สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักระหว่าง TICC TUC และกองทุน (“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก
FOC”)

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

วันมีผลใช้บังคับของข้อสัญญาที่
แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่........

•

TICC และ TUC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการ และ

•

กองทุน ในฐานะผู้ให้เช่า

•

ข้อสัญญาของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC มีผลบังคับใช้เมื่อการซื้อขาย FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 เสร็จสิ้นซึ่งคือวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ("วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2") ทั้งนี้ ข้อสัญญาบางประการที่
เกี่ยวข้องกับ FOC ที่ TUC และ ทรูมูฟจะขายให้แก่กองทุนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ("FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3") จะมีผล
บังคับใช้เมื่อการซื้อขาย FOC เพื่อลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เสร็จสิ้น ("วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3")

•

เพื่อวัตถุประสงค์ของการสรุปสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC การขายและเช่าทรัพย์สินที่กองทุน
ลงทุนเพิ่มเติมใด ๆ โดยบริษัทในกลุ่มทรูให้แก่กองทุนครั้งถัดไปหลังจากการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จะเรียกว่า "การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3"
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ทรัพย์สินที่เช่า ........................

•

ทรัพย์สินที่ TICC และ TUC เช่า ดาเนินการและบริหารจัดการอยู่ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการ
หลัก FOC ประกอบด้วย
(ก)

ทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น
TICC

(ข)

(i)

ระบบ FOC หลักในเขตต่างจังหวัดความยาว 5,112 กิโลเมตร โดยที่ในแต่ละปี TICC เช่า ดาเนินการและบริหารจัดการระบบ
FOC หลัก ไม่น้อยกว่าที่กาหนดในตารางแนบท้ายสรุปข้อกาหนดและเงื่อนไขหลักของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า
ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC

(ii)

อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก

(iii)

ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive (สาหรับการใช้แต่เพียงผู้เดียวของ
TICC เว้นแต่ TICC ตกลงเป็นอย่างอื่นหลังปี พ.ศ. 2561) และ

(iv)

ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active (สาหรับการใช้แต่เพียงผู้เดียวของ TICC)

ทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หากการโอนขาย FOC เพื่อลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์
TUC
(i)

ร้อยละ 80 ของ FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็น FOC สาหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด ซึ่งมีระยะทาง 1,113 กิโลเมตร (หรือ 62,594 คอร์กิโลเมตร)
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(ii)

(ค)

ร้อยละ 80 ของ FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ซึ่งคือ FOC หลักสาหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,147 คอร์
กิโลเมตร)

ทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของ 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 สาหรับใช้ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตต่างจังหวัด 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 สาหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 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
สาหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีระยะทางประมาณ
546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) (“FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3”)
(รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที่เช่า”)
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อัตราค่าเช่า ............................

•

ทรัพย์สิน FOC ที่โอนมายังกองทุนที่เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ
FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ซึ่งกองทุนสามารถให้ TUC TICC หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ เช่าได้ ภายใต้สัญญาแก้ไขและ
แทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินของกองทุน”

•

ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 อัตราค่าเช่า สาหรับทรัพย์สินที่เช่า คือ
(ก)

ระบบ FOC หลัก:
(i)

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

(ii)

ในส่วนที่เกินร้อยละ 76 จนถึงร้อยละ 100 ของระบบ FOC หลัก: 500 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร

โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปีสาหรับระบบ FOC หลักจะคานวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลดที่อัตรา 186 ล้าน
บาทต่อปี
(ข)

อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก: 38 ล้านบาทต่อปี

(ค)

ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive: 791 ล้านบาทต่อปี (ทั้งนี้ อยู่ภายใต้การ
ปรับเปลี่ยนอัตราในอนาคตซึ่งจะมีการตกลงกัน ในกรณีที่ TICC ตกลงสละสิทธิในการใช้แต่เพียงผู้เดียวของตน หลังจากปี พ.ศ. 2561)

(ง)

ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active: 317 ล้านบาทต่อปี

•

ตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป อัตราค่าเช่า สาหรับทรัพย์สินที่เช่า คือ

•

ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น
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ระบบ FOC หลัก: 350 บาท ต่อเดือน ต่อคอร์กิโลเมตรโดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปีสาหรับ FOC จะคานวณจากอัตราที่ระบุ
ด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 186 ล้านบาทต่อปี
(ก)

อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก: 38 ล้านบาทต่อปี ค่าเช่าสาหรับปี พ.ศ. 2562 ถึงปี พ.ศ. 2564 (เมื่อวันที่มี
ผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เกิดขึ้น) 35.34 ล้านบาทต่อปี (ซึ่งคานวณโดยหักส่วนลดจานวนร้อยละ 7 แล้ว)

(ข)

ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive:
(i)

สาหรับปี พ.ศ. 2560 - 832.13 ล้านบาทต่อปี

(ii)

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

(ทั้งนี้ อยู่ภายใต้การปรับเปลี่ยนอัตราในอนาคตซึ่งจะมีการตกลงกัน ในกรณีที่ TICC ตกลงสละสิทธิในการใช้แต่เพียงผู้เดียวของตน
หลังจากปี พ.ศ. 2561)
(ค)

ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active:
(i)

สาหรับปี พ.ศ. 2560 - 333.48 ล้านบาท ต่อปี

(ii)

สาหรับปี พ.ศ. 2561 - 333.48 ล้านบาทต่อปี บวกด้วยการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) (อ้างอิงกับดัชนีราคา
ผู้บริโภค หรือ CPI)

A38982405/0.8/31 May 2019

VIII - 201

เอกสารแนบ 8

•

•

(iii)

สาหรับปี พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3) - ค่าเช่ารายปีของปี พ.ศ. 2561 (หักออกร้อยละ 7
เนื่องจากการหมดอายุการเช่าของอุปกรณ์ Wifi และ DSLAM) บวกด้วยการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation)
(อ้างอิงกับดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI) และ

(iv)

สาหรับปี 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 โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปีสาหรับ FOC
จะคานวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 12 ล้านบาทต่อปี

(ข)

FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปีสาหรับ
FOC จะคานวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 6 ล้านบาทต่อปี

ทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
(ก)

FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะ
ได้รับต่อปีสาหรับ FOC จะคานวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 65 ล้านบาทต่อปี

(ข)

FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปีสาหรับ FOC
จะคานวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 88 ล้านบาทต่อปี

(ค)

FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปีสาหรับ
FOC จะคานวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 6 ล้านบาทต่อปี
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•

การปรับเปลี่ยนของอัตราค่าเช่า อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านล่างนี้
(ก)

(ข)
ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง ก า ร เ ช่ า
ดาเนินการและบริหารจัดการ

•

การปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) สาหรับอัตราค่าเช่าระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด (สาหรับอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Active และอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
เบื้องต้น
(i)

ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2558 และ

(ii)

ในอัตราเท่ากับดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index หรือ CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทยสาหรับปี
ก่อนหน้า โดยเริ่มคิดคานวณจากเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 3.5 และในกรณีที่อัตราดัชนี
ราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index หรือ CPI) ติดลบ จะไม่มีการปรับอัตราค่าเช่า

ไม่มีการปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มสาหรับการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการ FOC และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ

ระยะเวลาของการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการมีกาหนดอายุเป็นดังนี้
(ก)

ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น
(i)

สาหรับระบบ FOC หลัก และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive จนถึง 31
ธันวาคม พ.ศ. 2569 นับตั้งแต่วันที่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เกิดขึ้น ระยะเวลาของการเช่า ดาเนินการ
และบริหารจัดการจะขยายให้สิ้นสุดลงในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576 (“ระยะเวลาการเช่าระยะแรก” (Initial Term)) และ

(ii)

สาหรับอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก และ ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Active (ยกเว้นอุปกรณ์ Wifi และ DSLAM ซึ่งจะเช่าจนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561) จนถึง 31 ธันวาคม
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พ.ศ. 2561 และนับตั้งแต่วันที่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เกิดขึ้น ระยะเวลาของการเช่า ดาเนินการและ
บริหารจัดการจะขยายให้สิ้นสุดลงในวันที่ 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 ดาเนินการและบริหารจัดการเป็นดังนี้
(ก) สาหรั บ การเช่ า ด าเนิ น การและบริ ห ารจั ด การระบบ FOC หลั ก และระบบบรอดแบนด์ ใ นเขตพื้ น ที่ ต่ า งจั ง หวั ด ซึ่ ง เป็ น อุ ป กรณ์
โทรคมนาคมประเภท Passive ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน อย่างน้อยสองปีก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลาของการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการในขณะนั้น (ระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการช่วงแรก หรือ
ระยะเวลาที่ถูกขยาย แล้วแต่กรณี) TICC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ จะแจ้งกองทุนหาก TICC และ/หรือ ผู้เช่าและ
บริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ ต้องกาต่ออายุระยะเวลา และ/หรือขยายระยะเวลาการเช่า ดาเนิ นการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้อง สาหรับช่วงเวลาที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน และในอัตราตลาดที่จะตกลงร่วมกัน และอยู่ภายใต้การตกลงร่วมกันในเรื่องส่วนลด
แต่ทั้งนี้ ส่วนลดดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าที่ TICC และ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ เคยได้รับ
(ข)

สาหรับการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลักและระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น อย่างน้อยหนึ่งปีก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการในขณะนั้น TICC และ/
หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ จะแจ้งกองทุนหาก TICC และ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ ต้องการต่ออายุ
ระยะเวลา และ/หรือขยายระยะเวลาการเช่า ดาเนิน การและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง สาหรับช่วงเวลาที่คู่สัญญาตกลง
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ร่วมกัน และในอัตราตลาดที่จะตกลงร่วมกัน และอยู่ภายใต้การตกลงร่วมกันในเรื่องส่วนลด แต่ทั้งนี้ ส่วนลดดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าที่
TICC และ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ เคยได้รับ
(ค)

สาหรับทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
(i)

TICC และ/หรือ TUC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ จะต่ออายุการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการ (ซึ่งจะ
สิ้นสุดลงในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576 (“ระยะเวลาการเช่าระยะแรก” (Initial Term)) สาหรับการเช่าไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของคอร์กิโลเมตรทั้งหมดของทรัพย์สินดังกล่าว เป็นระยะเวลา (ก) 10 ปี นับจากวันครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก (Initial
Term) หรือ (ข) ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ TICC หรือบริษัทในกลุ่มทรูที่ให้บริการบ
รอดแบนด์ถืออยู่ แล้วแต่เวลาใดจะสั้นกว่า หากหลังจากครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก (Initial Term) TICC หรือ บริษัทใน
กลุ่มทรูได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้บริการบรอดแบนด์จาก กสทช และเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
ครบถ้วน
-

รายได้ ร วมทั้ ง ปี ของกลุ่ ม ทรู จากการให้ บ ริ ก ารบรอดแบนด์ ที่ ร ะบุ ใ นรายงานประจ าปี พ.ศ.2575 ของทรู เกิ น กว่า
16,546,000,000 บาท หรือ

-

ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูในการให้บริการบรอดแบนด์ ตามข้อมูลล่าสุดที่ประกาศโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ
มากกว่าร้อยละ 33

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

การบารุงรักษา การดาเนินการ
และบริหารจัดการ ..................

•

•

กองทุนมีสิทธิให้เช่าแก่บุคคลใด ๆ และให้บุคคลใด ๆ ดาเนินการและบริหารจัดการระบบ FOC หลัก และ อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ ที่ไม่ได้
ถูกเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการโดย TICC และ/หรือ TUC ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก
FOC ให้แก่บุคคลใด ๆ ทั้งนี้ อยู่ภายใต้สิทธิของ TICC และ TUC ตามที่ระบุด้านล่างนี้
(ก)

หากกองทุนประสงค์จะให้เช่าแก่ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกและให้ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก
ดาเนินการและบริหารจัดการ หรือ ดาเนินการเจรจาตกลงเรื่องการเช่า การดาเนินการ และบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยังไม่ได้อยู่ภายใต้
การเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการโดย TICC และ/หรือTUC ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหาร
จัดการหลัก FOC กองทุนต้องยื่นคาเสนอในการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการดังกล่าวให้แก่ TICC และTUC ก่อน และ TICC
และ/หรือTUC มีสิทธิตอบรับคาเสนอในการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการ โดยเงื่อนไขในการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการที่
ให้แก่ TICC และ/หรือTUC นั้นต้องไม่เป็นเงื่อนไขที่ด้อยกว่าที่เสนอให้แก่ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก (รวมทั้ง หากผู้
เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกมีสิทธิได้รับส่วนลดใด ๆ TICC และ/หรือTUC จะได้รับส่วนลดดังกล่าวด้วยเช่นกัน) ทั้งนี้
กองทุนจะไม่ให้เช่า FOC แก่บุคคลใด ๆ ในอัตราที่ต่ากว่า 500 บาท ต่อคอร์กิโลเมตร ต่อเดือน

(ข)

หากเมื่อใดก็ตามกองทุนได้เข้าทาสัญญากับผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการ
ทรัพย์สินประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC และมี
เงื่อนไขที่เป็นคุณมากกว่าที่ให้แก่ TICC และ TUC นั้น TICC และ/หรือTUC มีสิทธิให้กองทุนดาเนินการแก้ไขสัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC เพื่อให้ TICC และTUC ได้รับเงื่อนไขที่เป็นคุณดังกล่าวนั้น

กองทุนไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการดาเนินการและบริหารจัดการโครงข่ายหรือบริหารจัดการทรัพย์สิน ทั้งนี้ TICC และ/หรือ TUC มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ (ไม่ว่าจะดาเนินการด้วยตนเอง หรือ ผ่านบุคคลอื่นใดที่ TICC และ/หรือ TUC แต่งตั้ง) ในการบารุงรักษา การดาเนินการและ
บริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่า และ FOC ที่ยังว่างอยู่ ให้เป็นไปตามระดับมาตรฐานการบริการที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า
ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC และตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กาหนด
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การใช้ทรัพย์สินที่เช่าและพื้นที่
................................................

•

TICC และ TUC ตกลงว่าจะใช้ ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่าตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญา
เช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC เงื่อนไขดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง จะใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อหลีกเลี่ยง
การสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เช่า จะไม่ใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากกิจการโทรคมนาคม และ/หรือ กิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ (หากได้รับการอนุญาตตามกฎหมายให้ดาเนินการได้) จะแจ้งให้กองทุนทราบในทันทีที่ทาได้หลังจากรู้ว่าเกิ ด
เหตุเพลิงไหม้ น้าท่วม กรณีฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุใด ๆ ที่กระทบต่อทรัพย์สินที่เช่า

สิทธิแห่งทาง ..........................

•

กองทุนไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการจัดหามาซึ่งสิทธิแห่งทางสาหรับทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ TICC และ TUC รับทราบและ
ยืนยันว่าสิทธิแห่งทางที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ของกองทุนโดยนิติกรรมสัญญาที่ได้ให้สิทธิไว้ อยู่ในชื่อของ TICC หรือ TUC หรือชื่อของผู้เช่า
และบริหารจัดการดั้งเดิมอื่นใด (หากมี) ตลอดระยะเวลาของการเช่า ตามสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการ
หลัก FOC และเมื่อสิ้นสุดสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC TICC และ TUC จะดาเนินการให้มี
สิทธิแห่งทางสาหรับทรัพย์สินของกองทุน ตราบใดที่ TICC TUC หรือบริษัทในกลุ่มทรูสามารถกระทาได้ตามกฎหมายและไม่มีผู้เช่ารายอื่น
โดยเป็นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC

•

กองทุนตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าสิทธิแห่งทางในจานวนและวิธีการตามที่กองทุนและ TICC และ TUC ได้ตกลงกันซึ่งในอนาคตค่าสิทธิ
แห่งทางดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยอ้างอิงจากค่าสิทธิแห่งทางที่เรียกเก็บจาก TICC และ TUC สาหรับทรัพย์สินของกองทุน โดย
เป็นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC

•

TUC และ TICC ตกลงที่จะรับผิดชอบราคาและค่าใช้จ่ายในการย้าย FOC ลงใต้ดิน อันเกี่ยวเนื่องกับ FOC จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมเบื้องต้น FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (โดยที่ TUC จะต้องได้รับค่าตอบแทนสาหรับการย้าย
ทรัพย์สินจากกองทุน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม)
และสาหรับส่วนต่างระหว่างค่าสิทธิแห่งทางที่เรียกเก็บจากการวางสายพาดผ่านเสาไฟฟ้าและค่าสิทธิแห่งทางของท่อใต้ ดินสาหรับส่วนของ
FOC ซึ่งจะถูกย้ายลงใต้ดิน
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ข้อตกลงที่จะไม่แข่งขัน ..........

•

เว้ น แต่ได้รั บการอนุมัติ เป็น ลายลั กษณ์อั กษรจากกองทุ นก่ อน TUC และ TICC จะไม่ ด าเนิ นการ (และจะจัดการให้บ ริ ษัทในกลุ่ มทรูไม่
ดาเนินการ) 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
ข้อยกเว้นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก)

FOC ซึ่งกองทุนสามารถให้เช่าแก่บริษัทใด ๆ ในกลุ่มทรูมีปริมาณความจุในเชิงเทคนิคไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการของบริษทั
ในกลุ่มทรูที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีหลักฐานและคาอธิบายที่เพียงพอและเป็นเหตุเป็นผลที่เกี่ยวกับความจุในเชิง
เทคนิคที่ไม่เพียงพอดังกล่าวให้แก่กองทุนเพื่อเป็นข้อมูล หรือ

(ข)

กองทุนปฏิเสธที่จะให้เช่า FOC ที่มีอยู่แก่บริษัทใดในกลุ่มทรู หรือ

(ค)

คู่สัญญาไม่สามารถตกลงเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์สาหรับการเช่า FOC ที่มีอยู่ได้

• 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
ต้องการที่ได้รับแจ้งหรือไม่ พร้อมกับเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์อันเกี่ยวเนื่องกับการเช่าให้แก่ TUC หรือ TICC ได้รับทราบ ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน นับแต่ได้รับการแจ้งจาก TUC หรือ TICC ในกรณีที่ FOC ที่มีอยู่ของกองทุนสาหรับเส้นทางใด ๆ มีความจุไม่เพียงพอหรือไม่
ตอบสนองต่อความต้องการทางเทคนิคในการใช้บริการของบริษัทในกลุ่มทรูที่เกี่ยวข้องได้ไม่ว่าในแง่ใด แล้วแต่กรณี TUC หรือ TICC จะเช่า
หรือจะดาเนินการให้บริษัทในกลุ่มทรูที่เกี่ยวข้องเช่า FOC ที่มีอยู่ของกองทุนจนครบร้อยละ 100 ก่อน ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า FOC ที่มีอยู่ของ
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กองทุนสามารถใช้ในการดาเนินการของบริษัทในกลุ่มทรูนั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสม และ TUC หรือ TICC และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรูใด ๆ อาจ
เลือกที่จะดาเนินการสร้าง 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 นับแต่วันที่กองทุนได้เสนอเงื่อนไขการเช่าให้ TUC หรือ TICC ได้พิจารณา บริษัทในกลุ่มทรูที่
เกี่ยวข้องจะมีสิทธิดาเนินการสร้าง FOC ใหม่เพิ่มขึ้นในเส้นทางเดียวกันกับ FOC ที่มีอยู่ของกองทุนได้ ทั้งนี้ TUC หรือ TICC จะต้องแจ้ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ FOC ใหม่ที่บริษัทในกลุ่มทรูที่เกี่ยวข้องดาเนินการสร้างให้กองทุนได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ
สามารถกระทาได้ภายหลังจากการดาเนินการสร้าง FOC ใหม่เสร็จสมบูรณ์
•

ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับข้อตกลงที่จะไม่แข่งขันนี้จะยังคงมีผลแม้ระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC นี้จะสิ้นสุดลง

สิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusivity) ...

•

สาหรับทรัพย์สินที่มาจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม TICC มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเช่า ดาเนินการและบริหาร
จัดการระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดจากกองทุน ภายหลังจาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 TICC อาจตกลงสละสิทธิการใช้แต่ผู้เดียว
ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ TICC ตกลงยินยอม

ประกันภัย...............................

•

กองทุนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัยประเภทความรับผิดต่อบุคคลภายนอกบนทรัพย์สินที่เช่า รวมทั้งมีหน้าที่
ต้องชาระเบี้ยประกันภัย

ความรับผิดชดใช้ ...................

•

กองทุน และ TICC และ/หรือTUC ต่างตกลงที่จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายทั้งปวงให้แก่อีกฝ่าย อันเป็นผลมาจากการผิด
คารับรอง คารับประกัน และข้อปฏิบัติของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ทั้งนี้ โดยมี
ข้อยกเว้นต่าง ๆ ตามหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรม
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•

กองทุน และ TICC และ/หรือ TUC ต่างสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และ
บริหารจัดการหลัก FOC ให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายก่อน โดย TICC และ TUC
อาจใช้หรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC แก่ลูกค้า
ของ TICC และ/หรือ TUC หรือการเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าให้แก่บุคคลอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในสัญญา

•

กองทุนจะไม่ขาย โอนหรือจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เช่าแก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก TICC และTUC
ก่อน (ทั้งนี้ การพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว จะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ชักช้า) และกองทุนจะต้องจัดการให้ผู้ที่ซื้อหรือรับโอน
ทรัพย์สินที่เช่าตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร (โดยเป็นเงื่อนไขก่อนการขาย โอน หรือ จาหน่ายจ่ายโอนดั งกล่าว) ที่จะปฏิบัติตามข้อกาหนดและ
เงื่อนไขของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC และรับไปซึ่งสิทธิ ความรับผิดและหน้าที่ต่าง ๆ
ภายใต้สัญญาดังกล่าว

ก า รยก ระดั บ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(Upgrades) .............................

•

ในกรณีจาเป็น หรือ สมควร ที่จะต้องมีการยกระดับประสิทธิภาพ (upgrade) ทรัพย์สินที่เช่าใด ๆ หรือทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ที่กองทุนได้รับ
จาก TICC และ/หรือ TUC หรือ ทรู หรือบริษัทย่อยของทรู และอยู่ภายใต้การเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC นั้น TICC และ/หรือTUC จะดาเนินการเพื่อให้มีการยกระดับประสิทธิภาพ (upgrade)
ดังกล่าวในทุกกรณี ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยที่การยกระดับประสิทธิภาพ (upgrade) จะกลายเป็นสินทรัพย์เพิ่มเติมของ TICC และ/หรือ
TUC ซึ่งหาก TICC และ/หรือ TUC ประสงค์จะขายให้แก่บุคคลใด TICC และ/หรือ TUC ต้องยื่นคาเสนอในการขายสินทรัพย์ดังกล่าวแก่
กองทุนก่อน

การสิ้นสุดของสัญญา .............

•

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการได้ในหลายๆ กรณี เช่น กรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายไม่สามารถปฏิบัติตาม
หน้าที่สาคัญของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ซึ่งรวมถึง (ในกรณีของ TICC และ/
หรือ TUC) การไม่สามารถชาระค่าเช่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การล้มละลาย หรือกรณีที่การปฏิบัติตามหน้าที่สาคัญภายใต้สัญญาแก้ไขและ
แทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีผลเป็นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การโอนสิทธิเรียกร้อง ............
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•

TUC หรือ TICC มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC หากไม่มีบริษัทในกลุ่มทรูต้องการ
หรือมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเช่าทรัพย์สินที่เช่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจ อันเป็นผลมาจากการสิ้นสุดหรือสิ้นอายุของใบอนุญ าต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมอันเกี่ยวเนื่องกับ FOC เป็นต้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................

•

สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC อยู่ภายใต้การบังคับตามกฎหมายไทย

เขตอานาจศาล .......................

•

ศาลไทยมีเขตอานาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ตัดสินคดีความ หรือดาเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ และระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจาก
หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC

ระบบ FOC หลักขัน้ ต่า ซึ่งเป็นทรัพย์สนิ จากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ที่ TICC จะเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการในแต่ละปี
ปี
ประมาณการระบบ FOC หลัก
ขั้นต่า
(ร้อยละของระยะทางคอร์
กิโลเมตรทั้งหมด)
ปี
ประมาณการระบบ FOC หลัก
ขั้นต่า
(ร้อยละของระยะทางคอร์
กิโลเมตรทั้งหมด)

2556

2557

2558

2559

2560
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โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.6.3(ข) ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
2.6.3(ข) สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
(1)

สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ บารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการ
หลักเสาโทรคมนาคม")

กองทุนจะดาเนินการเข้าทาสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 กับ TUC เพื่อแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ
และบริหารจัดการหลักของ TUC ให้รวมถึงการเช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่เกี่ยวข้อง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ 2.6.4 (ข)(1)
“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ บารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ครั้งที่ 2 ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการ
หลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2")” สาหรับสรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคมครั้งที่ 2
(2)

สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักระหว่าง TICC TUC และกองทุน (“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก
FOC”)

กองทุนจะดาเนินการเข้าทาสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครัง้ ที่ 2 กับ TICC และ TUC เพื่อแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ
และบริหารจัดการหลัก FOC ให้รวมถึงการเช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่เกี่ยวข้อง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ 2.6.4 (ข)(2)
“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการหลัก ครั้งที่ 2 ระหว่าง TUC TICC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC
ครั้งที่ 2")” สาหรับสรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2
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ภาคผนวก ข
ส่วนที่ 1
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
คู่สัญญา..................................

•

TUC ในฐานะผู้ขาย และ

•

กองทุน ในฐานะผู้ซื้อ

ทรัพย์สินที่ซื้อขาย ..................

•

ภายใต้เงื่อนไขความสาเร็จครบถ้วนของเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดที่กาหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
TUC จะต้องขายและโอนให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันที่กาหนดให้เป็นวันทาการโอนและส่งมอบทรัพย์สินที่
ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น (“วันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น”) (ก) เสา
โทรคมนาคม จานวนประมาณ 788 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้อง และ (ข) FOC ความยาวประมาณ
1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด (“ทรัพย์สินที่
ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4”)

เงื่อนไขบังคับก่อน .................

•

เงื่อนไขบังคับก่อนที่ต้องสาเร็จครบถ้วนในวันหรือก่อนวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น รวมถึง (แต่ไม่
จากัดเพียง) (ก) TUC ได้รับอนุมัติ และได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องที่ต้องได้รับสาหรับการเข้าทาและปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันของตนตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 แล้ว (ข) มีการลงนามและทาให้สมบูรณ์ซึ่งเอกสารธุรกรรมสาหรับ
การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (ค) กองทุนได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเข้าทาสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
ตามประกาศ ทน. 1/2554 (ง) การเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของกองทุนได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ (จ) ไม่มีเหตุการณ์ที่
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นนับจากวันทาสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4

•

หากมิได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนให้สาเร็จ หรือมิได้มีการยกเว้นเงื่อนไขบังคับก่อนภายใน 14 วันทาการหลังจากวันทาสัญญาซื้อขาย
ทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 TUC หรือกองทุนอาจบอกเลิกสัญญาซือ้ ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (ทั้งนี้ การ
ที่เงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้องไม่สาเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจากการทาผิดภาระผูกพันของคู่สัญญาฝ่ายนั้นแต่เพียงฝ่ายเดียว) โดย TUC
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หรือกองทุนต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายตามสัญญาดังกล่าว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการกระทาผิดภาระผูกพันในการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่เกีย่ วข้องและการทาให้ธุรกรรมตามสัญญาซือ้ ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 สมบูรณ์และมีผล
ราคาซื้อขาย ...........................

•

ราคาซื้อขายสาหรับทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (“ราคาซื้อขายทรัพย์สิน TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4”) เป็นไปตาม
จานวนที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดยกองทุนต้องชาระราคาซื้อขายเต็มจานวนในวันที่ ทาการโอน
ทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น

กรรมสิทธิ์และความเสี่ยง .......

•

กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงภัยในความสูญเสียหรือเสียหายในทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จะตกเป็นของกองทุนในวันที่ทา
การโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4

•

ณ วันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น TUC ให้คารับรองและรับประกันแก่ผู้ซื้อว่าทรัพย์สิ นที่ขายของ
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะถูกขายและโอนให้แก่ผู้ซื้อนั้นเป็นทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมายของ TUC และปราศจากภาระ
ติดพันใด ๆ ทั้งปวง

•

หลังจากวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น (“วันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น ”) TUC
จะดาเนินการต่อไปนี้ โดยค่าใช้จ่ายของ TUC เอง

ภาระหน้าที่หลักของ TUC......

•

TUC จะด าเนิ น การให้ ก องทุ น ผู้ เ ช่ า ทรั พ ย์ สิน ที่ ข ายของ TUC ที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 4 ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ เ ป็ น FOC ผู้ จั ด การทรั พ ย์ สิน
โทรคมนาคม และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีสิทธิเข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทางที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นตามเงื่อนไขและข้อกาหนดของ
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4

•

ในกรณีที่ไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สัญญาเกี่ยวกับสิทธิการเช่าในที่ดิน และ/หรือ ทรัพย์สินให้กับกองทุนได้ TUC จะดาเนินการให้
กองทุน ผู้เช่าทรัพย์สิน TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเสาโทรคมนาคม ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม และบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้งมีสิทธิเข้าไปและใช้สถานที่ตั้งที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้น

•

ในกรณีของสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สัญญาให้แก่
กองทุนได้ TUC จะดาเนินการให้กองทุนได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของ TUC ตามสัญญาอื่น ๆ นั้น
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•

TUC จะดาเนินการต่อไปนี้เป็นระยะเวลาเก้าเดือนหลังจากวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น
o ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที่กองทุนต้องการตามสมควรเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่ได้ส่ง
มอบและโอนสิทธิให้กองทุนแล้วในวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น (“ทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว”) และ
o พยายามตามสมควรเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้บริการตามที่กองทุนต้องการตามสมควร (โดยค่าใช้จ่ายของ TUC) เพื่อให้กองทุน
สามารถใช้งานทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วได้ในสาระสาคัญในลักษณะเดียวกับที่มีการใช้ก่อนวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จ
สิ้น และ
o เก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว และให้กองทุนเข้าตรวจสอบเอกสารนั้นตามสมควร

ภาระหน้าที่เพิ่มเติมของ TUC
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ เ ส า
โทรคมนาคมที่โอน .................

•

นับจากวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น หาก (ก) สถานที่ตั้งไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว ถูกยึดไป
ถูกควบคุม หรือถูกดาเนินการโดยประการอื่นใดทาให้ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานโดยผู้เช่าอันเนื่องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานที่ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยกองทุนหรือผู้ซึ่งเช่าใช้ทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลในกลุ่มทรูไม่ได้มีส่วนในการ
นั้น โดยที่สัญญาเกี่ยวกับสิทธิการเช่าในที่ดิน และ/หรือ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วได้มีการโอนสิทธิให้แก่ หรือ แปลงคู่สัญญา
เป็นกองทุนแล้ว หรือ (ข) ก่อนการโอนสิทธิการเช่าให้แก่ หรือ แปลงคู่สัญญาให้กองทุน มีการคัดค้านความสมบูรณ์ ความชอบด้วยกฎหมาย
หรือสิทธิในการใช้สถานที่ตามสิทธิการเช่าของทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว ซึ่งคือเสาโทรคมนาคมใด ๆ โดยกองทุนหรือผู้ซึ่งเช่าใช้ทรัพย์สิน TUC
ที่โอนแล้วซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลในกลุ่มทรูไม่ได้มีส่วนในการนั้น หรือ (ค) TUC ไม่สามารถดาเนินการให้กองทุน ผู้เช่า ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม
และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าถึงหรือใช้สถานที่ได้ (“สถานที่ TUC ที่ได้รับผลกระทบ”) ทาให้ผู้เช่าหรือกองทุนไม่สามารถเข้าถึง ดาเนินงาน
และ/หรือใช้ทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วซึ่งคือเสาโทรคมนาคมได้
TUC จะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของ TUC เอง
(ก)

จัดหาหรือได้มาซึ่งสถานที่ใหม่ตามที่คู่สัญญาตกลงกันว่าเทียบเท่ากับสถานที่ TUC ที่ได้รับผลกระทบ (โดยคู่สัญญาจะต้องดาเนินการ
โดยสมเหตุสมผล) โดยพิจารณาถึง
(i) สถานที่ตั้ง
(ii) ขอบเขตการให้บริการโครงข่ายของผู้เช่าที่จะได้จากสถานที่ใหม่นั้น
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(iii) ความจุและขนาดพื้นที่สาหรับติดตั้งทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วซึ่งคือเสาโทรคมนาคม และอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่น ๆ ของผู้เช่า ณ
สถานที่ใหม่นั้น และ
(ข)

•

•

ย้ายทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว (ที่เป็นเสาโทรคมนาคม) ที่ตั้งอยู่ในสถานที่ TUC ที่ได้รับผลกระทบ หรือจัดหาอุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที่
มีคุณภาพ ลักษณะจาเพาะ และความจุอย่างน้อยเท่ากับทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วนั้น ที่จะติดตั้งในสถานที่ใหม่ และดาเนินการให้แน่ใจ
ว่ามีสมรรถนะ ความจุ และขนาดพื้นที่เพียงพอสาหรับทรัพย์สิน TUC ทีโ่ อนแล้วนั้น หรืออุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที่จะย้ายมาและติดตัง้
ในสถานที่ใหม่นั้น ให้เหมือนกับที่เคยตั้งอยู่ในสถานที่ TUC ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่สถานที่นั้นจะกลายเป็นสถานที่ TUC ที่ได้รับ
ผลกระทบ

ในกรณีที่ TUC ไม่สามารถย้ายทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว (ที่เป็นเสาโทรคมนาคม) หรือเปลี่ยนทดแทนโดยทรัพย์สินใหม่ และไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขตามที่กองทุนต้องการตามสมควรภายในระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 TUC
จะต้องดาเนินการดังนี้
(ก)

ซื้อ และ/หรือ จัดให้มีการซื้อทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วที่เกี่ยวข้องนั้น ซึ่งตั้งอยู่หรือติดตั้งในสถานที่ TUC ที่ได้รับผลกระทบ (“ทรัพย์สิน
TUC ที่ได้รับผลกระทบ”) ในราคาที่เท่ากับราคาซึ่งกองทุนชาระให้แก่ TUC สาหรับทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบนั้น (“ราคาซื้อ
ขายทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบ”) พร้อมทั้งชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น
จนถึงวันที่ TUC ชาระราคาสาหรับทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวแก่กองทุน

(ข)

ชาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับการขายและโอนทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบให้แก่กองทุน รวมถึ งเงินรายได้ค่าเช่า
ทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบซึ่งผู้เช่าทรัพย์สินที่ TUC ได้รับผลกระทบนั้นไม่ชาระให้แก่กองทุน เนื่องจากผู้เช่าดังกล่าวไม่สามารถใช้
ทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบนั้นได้ จนถึงวันที่ TUC ชาระราคาซื้อขายทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบให้แก่กองทุน และ

(ค)

ชาระเงินซึ่งเป็นต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ความสูญเสีย สิทธิเรียกร้อง และภาระผูกพันทั้งหมดที่เกิดหรือจะเกิดกับกองทุนอันเกิด จาก
หรือเป็นผลมาจากการใช้ทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบ การเช่าและย้ายสถานที่ของทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบ และสิทธิ
เรียกร้องของผู้เช่าที่เรียกเอากับกองทุนเนื่องจากผู้เช่าไม่สามารถใช้ทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบนั้นได้

ภายใต้บังคับของการที่ TUC ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนเกี่ยวกับการซื้อคืนทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบตามที่อธิบายมาข้างต้น กองทุน
จะชาระเงินค่าเช่าทั้งหมดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบที่กองทุนได้รับจากผู้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวตามสัญญาเช่าหลักให้แก่ TUC
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พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่กองทุนรับเงินค่าเช่าจากผู้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวแต่ละครั้งตามสัญญาเช่าหลัก
จนกระทั่งและรวมถึงวันที่กองทุนชาระคืนเงินค่าเช่านั้นให้แก่ TUC ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินราคาสาหรับทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้อง

สิ ท ธิ ใ นการซื้ อ เป็ น รายแรก
( Right of first offer) ข อ ง
กองทุน ...................................

•

ภาระผูกพันของ TUC เกี่ยวกับการย้ายสถานที่และซื้อคืนทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบที่ตั้งอยู่ในสถานที่ (หรือตั้งอยู่บางส่วนในสถานที่) ซึ่ง
ได้มีการโอนให้แก่ หรือ แปลงคู่สัญญาเป็นกองทุนแล้ว ซึ่งทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วแต่ถูกยึดไป ถูกควบคุม หรือถูกดาเนินการโดยประการอืน่ ใด
ทาให้ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานโดยผู้เช่าอันเนื่องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานที่นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่ได้เกิดจากการกระทาของ
กองทุนให้กาหนดไว้เพียงห้าปีหลังจากวันที่มีการโอนสิทธิหรือแปลงคู่สัญญาที่เกี่ยวกับสถานที่ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นกองทุน

•

นับจากวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น TUC ให้สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิได้ที่จะได้รับข้อเสนอเป็น
รายแรกในการซื้อสิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทุนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานกิจการโทรคมนาคมของ TUC หรือ
นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สิ นที่ขายของ TUC) ซึ่งกองทุนสามารถลงทุนได้ตามกฎหมายและกฎระเบียบของสานักงานก.ล.ต.
(“ทรัพย์สิน TUC เพิ่มเติม”) จนถึงวันดังต่อไปนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน (ก) วันครบห้าปีนับจากวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้นหรือวันที่กองทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ แล้วแต่วันใดจะครบกาหนดทีหลัง และ (ข)
วันที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นถือหน่วยลงทุนที่กองทุนออกมากกว่าที่ทรูถืออยู่ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้
(ก)

หาก TUC และ/หรือ นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (“ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม”) ต้องการขายทรัพย์สิน TUC เพิ่มเติมแก่บุคคลภายนอก TUC
ต้องดาเนินการและจัดการให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูนั้นต้องออกหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ”) ส่งให้กองทุนโดยมีรายละเอียด
ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง เงื่อนไขและข้อกาหนดของ
การเช่าทรัพย์สิน TUC เพิ่มเติม (หากมี)

(ข)

หากกองทุนต้องการซื้อทรัพย์สิน TUC เพิ่มเติมนั้น กองทุนต้องแจ้งผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรว่าต้องการซื้อทรัพย์สิน
TUC เพิ่มเติมดังกล่าว (“ทรัพย์สิน TUC ที่จะโอน”) ตามข้อกาหนดที่ระบุในหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือตอบรับ”) ภายใน 10 วันทา
การนับจากวันที่กองทุนได้รับหนังสือข้อเสนอหรือ ระยะเวลานานกว่านั้นตามที่ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมอาจตกลง จากนั้น ภายในสาม
เดือนนับจากวันที่ของหนังสือตอบรับ กองทุนต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่จาเป็นในการซือ้ ทรัพย์สนิ
TUC ที่จะโอน และ TUC ต้องดาเนินการ และ/หรือ จัดการให้ นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูรายที่เกี่ยวข้องพยายามอย่างเต็มที่ให้ได้รับความ
ยินยอมหรือการอนุมัติทั้งหมดที่จาเป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ และสัญญาสาหรับการขายทรัพย์สิน TUC ที่จะโอน เมื่อได้รับความ
ยินยอมและการอนุมัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว กองทุนและผู้ขายทรัพย์สินเพิ่ มเติมจะเข้าทาสัญญาและทาการซื้อขายและโอนทรัพย์สิน
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TUC ที่จะโอนให้เสร็จสิ้นภายในสามเดือนหลังจากกองทุนและผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมได้รับความยินยอมและการอนุมัติดังกล่าวทั้ง
หมดแล้ว
(ค)

สิ ท ธิ ใ นการซื้ อ เป็ น รายแรก
(Right of first offer) ของ TUC

หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมภายในเวลาที่กาหนด (ข) กองทุนหรือผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมไม่ได้รับ
ความยินยอมและการอนุมัติที่จาเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที่ของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สัญญาไม่
สามารถดาเนินการให้การซื้อขายและโอนทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสามเดือนนั บจากวันที่ได้รับความยินยอม
และการอนุมัติที่จาเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมมีสิทธิขายทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนให้บุคคลภายนอกในข้อกาหนดและ
เงื่อนไขเดียวกันหรือดีกว่า (สาหรับผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม) ที่กาหนดในหนังสือข้อเสนอภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจากนั้น หาก
ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมยังไม่สามารถขายทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนให้บุคคลภายนอกได้ภายในระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และต่อมา
ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมต้องการขายทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนอีกครั้ง ให้กองทุนมีสิทธิในการซื้อเป็นรายแรกอีกครั้ง โดยให้ดาเนินการตาม
ขั้นตอนในลักษณะเดียวกันจนครบถ้วน

•

หากกองทุนได้ซื้อทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนและภายหลังต้องการขายทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก กองทุนจะต้องทา
หนังสือข้อเสนอส่งให้ TUC โดยต้องระบุ (ก) ราคาที่กองทุนเสนอขาย และ (ข) เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญของการขายทรัพย์สิน TUC ที่จะ
โอนดังกล่าวที่กองทุนเสนอ เมื่อ TUC ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว TUC จะมีสิทธิในการซื้อทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนเป็นรายแรกโดยมีเงื่อนไขและ
ข้อกาหนดตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4

•

TUC อาจโอนสิทธิในการซื้อทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูได้โดยไม่จาเป็นต้องได้รับความยินยอมจากกองทุน

การจากัดความรับผิดของ
นับจากวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น
TUC ........................................
• TUC ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิภายในสองปีนับจากวันทีท
่ า
การโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากเรื่องสาคัญบางเรื่องที่กาหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งไม่มีกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิ (นอกจากที่กฎหมายกาหนด) เรื่องดังกล่าวรวมถึงคารับรองของ
TUC ในเรื่องอานาจหน้าที่และความสามารถ กรรมสิทธิ์ของ TUC ในทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงกระทาการที่สาคัญ
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•

ความรับผิดของ TUC เกี่ยวกับการทาผิดสัญญาใด ๆ ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ทั้งหมดรวมแล้วจะไม่
เกินราคาซื้อขายทรัพย์สิน TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ทั้งนี้ TUC ต้องรับ
ผิดต่อความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี (ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม) อากรแสตมป์ ภาระผูกพัน และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่เ กิดขึ้น
หรือเป็นผลจากการเข้าทา การใช้สิทธิ การบังคับสิทธิตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4

ประกันภัย............................... TUC ตกลงที่จะ

การชดเชยความเสียหาย .......

•

จัดให้มีการประกันภัยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูตามข้อกาหนดที่
กาหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จนกว่ากองทุนจะทาประกันภัยที่เกี่ยวข้อง

•

จัดหากรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องสาหรับทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ในนามของกองทุน โดยกองทุนจะรับผิดชอบใน
เบี้ยประกันภัยสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว และ

•

ไม่เปลี่ยนแปลงข้อกาหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องของกลุ่มทรูเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนก่อน โดยกองทุนจะไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรไม่ได้

•

TUC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์
ความรับผิดที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่นตามสมควรที่เกิดขึ้น เนื่องจาก
การทาผิดข้อตกลง สัญญา หรือคารับประกัน หรือการผิดคารับรองใดของ TUC ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่
4 เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระทาผิดโดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของกองทุนหรือบริษัทจัดการ
ทัง้ นี้ โดยไม่จากัดสิทธิอื่นใดของกองทุนที่มีตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ

•

กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ TUC และตัวแทนของ TUC ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึ้น
จริงทั้งหมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่นตามสมควรที่เกิดขึ้น เนื่องจากการทาผิดข้อ ตกลง
สัญญา หรือคารับประกัน หรือการผิดคารับรองใดของกองทุนภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เว้นแต่เป็น
ความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระทาผิดโดย TUC หรือตัวแทนของ TUC ทั้งนี้ โดยไม่จากัดสิทธิอื่นใดของ 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 เว้นแต่มีข้อกาหนดใน
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ให้กระทาได้

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................

•

สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ให้ใช้บังคับตามกฎหมายไทย

เขตอานาจศาล .......................

•

ให้ศาลไทยมีเขตอานาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาตัดสินคดีความ หรือการดาเนินกระบวนการพิจารณา 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
เหตุการณ์ตามที่กาหนดไว้

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 วันที่การโอนกิจการทั้งหมดของ RMV ให้แก่ TUC เสร็จสมบูรณ์แทนที่ RMV ทุกประการ
ทรัพย์สินที่ซื้อขาย ..................

•

ภายใต้เงื่อนไขความสาเร็จครบถ้วนของเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดที่กาหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
RMV จะต้องขายและโอนให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันที่กาหนดให้เป็นวันทาการโอนและส่งมอบทรัพย์สิน
ที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น (“วันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 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 .................

•

เงื่อนไขบังคับก่อนที่ต้องสาเร็จครบถ้วนในวันหรือก่อนวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น รวมถึง (แต่
ไม่จากัดเพียง) (ก) RMV ได้รับอนุมัติ และได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการทั้งหมดที่เกีย่ วข้องที่ต้องได้รับสาหรับการเข้าทาและปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันของตนตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 แล้ว (ข) มีการลงนามและทาให้สมบูรณ์ซึ่งเอกสารธุรกรรม
สาหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (ค) กองทุนได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเข้าทาสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม
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ครั้งที่ 4 ตามประกาศ ทน. 1/2554 (ง) การเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของกองทุนได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ (จ) ไม่มี
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นนับจากวันทาสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
•

หากมิได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนให้สาเร็จ หรือมิได้มีการยกเว้นเงื่อนไขบังคับก่อนภายใน 14 วันทาการหลังจากวันทาสัญญาซื้อ
ขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 RMV หรือกองทุนอาจบอกเลิกสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
(ทั้งนี้ การที่เงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้องไม่สาเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจากการทาผิดภาระผูกพันของคู่สัญญาฝ่ายนั้นแต่เพียงฝ่ายเดียว)
โดย RMV หรือกองทุนต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายตามสัญญาดังกล่าว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการกระทาผิดภาระ
ผูกพันในการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้องและการทาให้ธุรกรรมตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
สมบูรณ์และมีผล

ราคาซื้อขาย ...........................

•

ราคาซื้อขายสาหรับทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (“ราคาซื้อขายทรัพย์สิน RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4”) เป็นไป
ตามจานวนที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดยกองทุนต้องชาระราคาซื้อขายเต็มจานวนในวันที่ทาการ
โอนทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น

กรรมสิทธิ์และความเสี่ยง .......

•

กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงภัยในความสูญเสียหรือเสียหายในทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จะตกเป็นของกองทุนในวันที่
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายและโอนเสร็จสิ้น เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4

•

ณ วันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น RMV ให้คารับรองและรับประกันแก่ผู้ซื้อว่าทรัพย์สินที่ขายของ
RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะถูกขายและโอนให้แก่ผู้ซื้อนั้นเป็นทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมายของ RMV และปราศจาก
ภาระติดพันใด ๆ ทั้งปวง

•

นับจากวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น (“วันที่ทาการโอนทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องเสร็จสิ้น”) RMV
จะดาเนินการต่อไปนี้ โดยค่าใช้จ่ายของ RMV เอง

ภาระหน้าที่หลักของ RMV .....

•

RMVจะดาเนินการให้กองทุน ผู้เช่าทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งหมายถึง FOC ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม
และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีสิทธิเข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทางที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นตามเงื่อนไขและข้อกาหนดของสัญญาซื้อขาย
ทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
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•

ในกรณีของสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สัญญาให้แก่
กองทุนได้ RMV จะดาเนินการให้กองทุนได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของ RMV ตามสัญญาอื่น ๆ นั้น

•

RMV จะดาเนินการต่อไปนี้เป็นระยะเวลาเก้าเดือนหลังจากวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น
(ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที่กองทุนต้องการตามสมควรเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่ได้
ส่งมอบและโอนสิทธิให้กองทุนแล้วในวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น (“ทรัพย์สิน RMV ที่โอนแล้ว”) และ
(ข) พยายามตามสมควรเพื่อให้ค วามช่วยเหลือและให้บริการตามที่กองทุนต้องการตามสมควร (โดยค่าใช้จ่ายของ RMV) เพื่อให้
กองทุนสามารถใช้งานทรัพย์สิน RMV ที่โอนแล้วได้ในสาระสาคัญในลักษณะเดียวกับที่มีการใช้ก่อนวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น และ
(ค) เก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สิน RMV ที่โอนแล้ว และให้กองทุนเข้าตรวจสอบเอกสารนั้นตามสมควร

สิ ท ธิ ใ นการซื้ อ เป็ น รายแรก
(Right of first offer) ของกองทุน
................................................

•

นับจากวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น RMV ให้สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิได้ที่จะได้รับข้อเสนอ
เป็นรายแรกในการซื้อสิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทุนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานกิจการโทรคมนาคมของ RMV
หรือนิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สินที่ขายของ RMV ) ซึ่งกองทุนสามารถลงทุนได้ตามกฎหมายและกฎระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต.
(“ทรัพย์สิน RMV เพิ่มเติม”) จนถึงวันดังต่อไปนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน (ก) วันครบห้าปีนับจากวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้นหรือวันที่กองทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ แล้วแต่วันใดจะครบกาหนดทีหลัง และ (ข)
วันที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นถื อหน่วยลงทุ นที่กองทุ นออกมากกว่าที่ท รูถือ อยู่ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้ น ตอน
ดังต่อไปนี้
(1)

หาก RMV และ/หรือ นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (“ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม ”) ต้องการขายทรัพย์สิน RMVเพิ่มเติมแก่บุคคลภายนอก
RMV ต้องดาเนินการและจัดการให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูนั้นต้องออกหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ”) ส่งให้กองทุนโดยมี
รายละเอียดตามที่กาหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง เงื่อนไขและ
ข้อกาหนดของการเช่าทรัพย์สิน RMV เพิ่มเติม (หากมี)

(2)

หากกองทุนต้องการซื้อทรัพย์สิน RMV เพิ่มเติมนั้น กองทุนต้องแจ้งผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์ อักษรว่าต้องการซื้ อ
ทรัพย์สิน RMV เพิ่มเติมดังกล่าว (“ทรัพย์สิน RMV ที่จะโอน”) ตามข้อกาหนดที่ระบุในหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือตอบรับ”) ภายใน
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10 วันทาการนับจากวันที่กองทุนได้รับหนังสือข้อเสนอหรือระยะเวลานานกว่านั้นตามที่ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมอาจตกลง จากนั้น
ภายในสามเดือนนับจากวันที่ของหนังสือตอบรับ กองทุนต้องพยายามอย่างเต็ม ที่เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่จาเป็นใน
การซื้อทรัพย์สิน RMV ที่จะโอน และ RMV ต้องดาเนินการ และ/หรือ จัดการให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูรายที่เกี่ยวข้องพยายามอย่าง
เต็มที่ให้ได้รับความยินยอมหรือการอนุมัติทั้งหมดที่จาเป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ และสัญ ญาสาหรับการขายทรัพย์สิน RMV ที่จะ
โอน เมื่อได้รับความยินยอมและการอนุมัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว กองทุนและผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเข้าทาสัญญาและทาการซื้อ
ขายและโอนทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนให้เสร็จสิ้นภายในสามเดือนหลังจากกองทุนและผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมได้รับ ความยินยอมและ
การอนุมัติดังกล่าวทั้งหมดแล้ว
(3)

สิ ท ธิ ใ นการซื้ อ เป็ น รายแรก
(Right of first offer) ของRMV

การจากัดความรับผิดของ
RMV .......................................

หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมภายในเวลาที่กาหนด (ข) กองทุนหรือผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมไม่ได้รับ
ความยินยอมและการอนุมัติที่จาเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที่ของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สัญญา
ไม่สามารถดาเนินการให้การซื้อขายและโอนทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที่ได้รับความ
ยินยอมและการอนุมัติที่จาเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมมีสิทธิขายทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนให้บุคคลภายนอกใน
ข้อกาหนดและเงื่อนไขเดียวกันหรือดีกว่า (สาหรับผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม) ที่กาหนดในหนังสือข้อเสนอภายในระยะเวลาหกเดือน
หลังจากนั้น หากผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมยังไม่สามารถขายทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนให้บุคคลภายนอกได้ภายในระยะเวลาหกเดือน
ดังกล่าว และต่อมาผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมต้องการขายทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนอีกครั้ง ให้กองทุนมีสิทธิในการซื้อเป็นรายแรกอีกครั้ง
โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอนในลักษณะเดียวกันจนครบถ้วน

•

หากกองทุนได้ซื้อทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนและภายหลังต้องการขายทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก กองทุนจะต้องทา
หนังสือข้อเสนอส่งให้ RMV โดยต้องระบุ (ก) ราคาที่กองทุนเสนอขาย และ (ข) เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญของการขายทรัพย์สิน RMV ที่
จะโอนดังกล่าวที่กองทุนเสนอ เมื่อ RMV ได้รับหนั งสือดังกล่าวแล้ว RMV จะมีสิทธิในการซื้อทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนเป็นรายแรกโดยมี
เงื่อนไขและข้อกาหนดตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4

•

RMV อาจโอนสิทธิในการซื้อทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูได้โดยไม่จาเป็นต้องได้รับความยินยอมจากกองทุน

นับจากวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น
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ประกันภัย...............................

การชดเชยความเสียหาย .......

•

RMV ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเกี่ยวกับทรัพย์สิน RMV ที่โอนแล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิภายในสองปีนับจากวันที่
ทาการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากเรื่องสาคัญบางเรื่องที่กาหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งไม่มีกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิ (นอกจากที่กฎหมายกาหนด) เรื่องดังกล่าวรวมถึงคา
รับรองของ RMV ในเรื่องอานาจหน้าที่และความสามารถ กรรมสิทธิ์ของ RMV ในทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และการ
ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงกระทาการที่สาคัญ

•

ความรับผิดของ RMV เกี่ยวกับการทาผิดสัญญาใด 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 และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้อง ที่
เกิดขึ้นหรือเป็นผลจากการเข้าทา การใช้สิทธิ การบังคับสิทธิตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4

RMV ตกลงที่จะ
•

จัดให้มีการประกันภัยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูตามข้อกาหนดที่
กาหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จนกว่ากองทุนจะทาประกันภัยที่เกี่ยวข้อง

•

จัดหากรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องสาหรับทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ในนามของกองทุน โดยกองทุนจะรับผิดชอบ
ในเบี้ยประกันภัยสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว และ

•

ไม่เปลี่ยนแปลงข้อกาหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องของกลุ่มทรูเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดยไม่ได้
รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนก่อน โดยกองทุนจะไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรไม่ได้

•

RMV ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่นตามสมควรที่เ กิดขึ้น
เนื่องจากการทาผิดข้อตกลง สัญญา หรือคารับประกัน หรือการผิดคารับรองใดของ RMV ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระทาผิดโดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของกองทุน
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หรือบริษัทจัดการ ทั้ งนี้ โดยไม่จากัดสิทธิอื่นใดของกองทุนที่มีตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หรือตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ
•

กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ RMV และตัวแทนของ RMV ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึน้
จริงทั้งหมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่นตามสมควรที่เกิดขึ้น เนื่องจากการทาผิดข้อ ตกลง
สัญญา หรือคารับประกัน หรือการผิดคารับรองใดของกองทุนภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เว้นแต่เป็น
ความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระทาผิดโดย RMV หรือตัวแทนของ RMV ทั้งนี้ โดยไม่จากัดสิทธิอื่นใดของ RMV ที่มี
ตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน ของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ

การโอนสิทธิ ...........................

•

RMV และกองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรือโอนโดยประการอื่นใดซึ่งผลประโยชน์ทั้งหมดหรือบางส่วนของสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน
ของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ เว้นแต่มีข้อกาหนดใน
สัญญาโอนขายทรัพย์สิน RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ให้กระทาได้

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................

•

สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ให้ใช้บังคับตามกฎหมายไทย

เขตอานาจศาล .......................

•

ให้ศาลไทยมีเขตอานาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาตัดสินคดีความ หรือการดาเนินกระบวนการพิจารณา และการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
จากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
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ภาคผนวก ข
ส่วนที่ 3
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
คู่สัญญา..................................

•

TICC ในฐานะผู้ขาย และ

•

กองทุน ในฐานะผู้ซื้อ

ทรัพย์สินที่ซื้อขาย ..................

•

ภายใต้เงื่อนไขความสาเร็จครบถ้วนของเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดที่กาหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4
TICC จะต้องขายและโอนให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันที่กาหนดให้เป็นวันทาการโอนและส่งมอบทรัพย์สินที่
ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น (“วันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น”) FOC
ความยาวประมาณ 2,797 กิโลเมตร (หรือประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด (“ทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4”)

เงื่อนไขบังคับก่อน .................

•

เงื่อนไขบังคับก่อนที่ต้องสาเร็จครบถ้วนในวันหรือก่อนวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น รวมถึงแต่ไม่
จากัดเพียง (ก) TICC ได้รับอนุมัติและได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องที่ต้องได้รับสาหรับการเข้าทาและปฏิ บัติตามภาระ
ผูกพันของตนตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 แล้ว (ข) มีการลงนามและทาให้สมบูรณ์ซึ่งเอกสารธุรกรรมสาหรับ
การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (ค) กองทุนได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเข้าทาสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4
ตามประกาศ ทน. 1/2554 (ง) การเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของกองทุนได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ (จ) ไม่มีเหตุการณ์ที่
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นนับจากวันทาสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4

•

หากมิได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนให้สาเร็จ หรือมิได้มีการยกเว้นเงื่อนไขบังคับก่อนภายใน 14 วันทาการหลังจากวันทาสัญญาซื้อขาย
ทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 TICC หรือกองทุนอาจบอกเลิกสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 (ทั้งนี้
การที่เงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้องไม่สาเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจากการทาผิดภาระผูกพันของคู่สัญญาฝ่ายนั้นแต่เพียงฝ่ายเดียว ) โดย
TICC หรือกองทุนต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายตามสัญญาดังกล่าว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการกระทาผิดภาระผูกพันใน
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การปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้องและการทาให้ธุรกรรมตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4สมบูรณ์และ
มีผล
ราคาซื้อขาย ...........................

•

ราคาซื้อขายสาหรับทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (“ราคาซื้อขายทรัพย์สิน TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4”) เป็นไป
ตามจานวนที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 โดยกองทุนต้องชาระราคาซื้อขายเต็มจานวนในวั นที่ทาการ
โอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น

กรรมสิทธิ์และความเสี่ยง .......

•

กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงภัยในความสูญเสียหรือเสียหายในทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จะตกเป็นของกองทุนในวันที่
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายและโอนเสร็จสิ้น เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4

•

ณ วันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น TICC ให้คารับรองและรับประกันแก่ผู้ซื้อว่าทรัพย์สินที่ขายของ
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะถูกขายและโอนให้แก่ผู้ซื้อนั้นเป็นทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมายของ TICC และปราศจากภาระ
ติดพันใด ๆ ทั้งปวง

•

นับจากวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น (“วันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น”) TICC
จะดาเนินการต่อไปนี้ โดยค่าใช้จ่ายของ TICC เอง

ภาระหน้าที่หลักของ TICC.....

•

TICC จะดาเนินการให้กองทุน ผู้เช่าทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งคือ FOC ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม และ
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีสิทธิเข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทางที่เกีย่ วข้องกับทรัพย์สินนั้นตามเงื่อนไขและข้อกาหนดของสัญญาซือ้ ขายทรัพย์สนิ
ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4

•

ในกรณีของสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สัญญาให้แก่
กองทุนได้ TICC จะดาเนินการให้กองทุนได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของ TICC ตามสัญญาอื่น ๆ นั้น

•

TICC จะดาเนินการต่อไปนี้เป็นระยะเวลาเก้าเดือนหลังจากวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น
(ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที่กองทุนต้องการตามสมควรเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่ได้ส่ง
มอบและโอนสิทธิให้กองทุนแล้วในวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น (“ทรัพย์สิน TICC ที่โอนแล้ว”) และ
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(ข) พยายามตามสมควรเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้บริการตามที่กองทุนต้ องการตามสมควร (โดยค่าใช้จ่ายของ TICC) เพื่อให้กองทุน
สามารถใช้งานทรัพย์สิน TICC ที่โอนแล้วได้ในสาระสาคัญในลักษณะเดียวกับที่มีการใช้ก่อนวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จ
สิ้น และ
(ค) เก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สิน TICC ที่โอนแล้ว และให้กองทุนเข้าตรวจสอบเอกสารนั้นตามสมควร
สิทธิในการซื้อเป็นรายแรก
(Right of first offer) ของ
กองทุน ...................................

•

นับจากวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น TICC ให้สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิได้ที่จะได้รับข้อเสนอเป็น
รายแรกในการซื้อสิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทุนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานกิจการโทรคมนาคมของ TICC หรือ
นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สินที่ขายของ TICC ) ซึ่งกองทุนสามารถลงทุนได้ ตามกฎหมายและกฎระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต.
(“ทรัพย์สิน TICC เพิ่มเติม”) จนถึงวันดังต่อไปนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน (ก) วันครบห้าปีนับจากวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้นหรือวันที่กองทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ แล้วแต่วันใดจะครบกาหนดทีหลัง และ (ข)
วันที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นถือหน่วยลงทุนที่กองทุนออกมากกว่าที่ทรูถืออยู่ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1)

หาก TICC และ/หรือ นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (“ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม ”) ต้องการขายทรัพย์สิน TICC เพิ่มเติมแก่บุคคลภายนอก
TICC ต้องดาเนินการและจัดการให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูนั้นต้องออกหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ”) ส่งให้กองทุนโดยมี
รายละเอียดตามที่กาหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง เงื่อนไขและ
ข้อกาหนดของการเช่าทรัพย์สิน TICC เพิ่มเติม (หากมี)

(2)

หากกองทุนต้องการซื้อทรัพย์สิน TICC เพิ่มเติมนั้น กองทุนต้องแจ้งผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรว่าต้องการซื้อทรัพย์สิน
TICC เพิ่มเติมดังกล่าว (“ทรัพย์สิน TICC ที่จะโอน”) ตามข้อกาหนดที่ระบุในหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือตอบรับ”) ภายใน 10 วันทา
การนับจากวันที่กองทุนได้รับหนังสือข้อเสนอหรือระยะเวลานานกว่านั้นตามที่ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมอาจตกลง จากนั้น ภายในสาม
เดือนนับจากวันที่ของหนังสือตอบรับ กองทุนต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่จาเป็นในการซื้อ
ทรัพย์สิน TICC ที่จะโอน และ TICC ต้องดาเนินการ และ/หรือ จัดการให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูรายที่เกี่ยวข้องพยายามอย่างเต็มที่ให้
ได้รับความยินยอมหรือการอนุมัติทั้งหมดที่จาเป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ และสัญญาสาหรับการขายทรัพย์สิน TICC ที่จะโอน เมื่อ
ได้รับความยินยอมและการอนุมั ติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว กองทุนและผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเข้าทาสัญญาและทาการซื้อขายและ
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โอนทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนให้เสร็จสิ้นภายในสามเดือนหลังจากกองทุนและผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมได้รับความยินยอมและการอนุมัติ
ดังกล่าวทั้งหมดแล้ว
(3)

สิทธิในการซื้อเป็นรายแรก
(Right of first offer) ของ TICC

หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมภายในเวลาที่กาหนด (ข) กองทุนหรือผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมไม่ได้รับ
ความยินยอมและการอนุมัติที่จาเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที่ของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สัญญา
ไม่สามารถดาเนินการให้การซื้อขายและโอนทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที่ได้รับความ
ยินยอมและการอนุมัติที่จาเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมมีสิทธิขายทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนให้บุคคลภายนอกใน
ข้อกาหนดและเงื่อนไขเดียวกันหรือดีกว่า (สาหรับผู้ขายทรัพย์สิ นเพิ่มเติม) ที่กาหนดในหนังสือข้อเสนอภายในระยะเวลาหกเดื อน
หลังจากนั้น หากผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมยังไม่สามารถขายทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนให้บุคคลภายนอกได้ภายในระยะเวลาหกเดือน
ดังกล่าว และต่อมาผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมต้องการขายทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนอีกครั้ง ให้กองทุนมีสิทธิในการซื้อเป็นรายแรกอีกครั้ง
โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอนในลักษณะเดียวกันจนครบถ้วน

•

หากกองทุนได้ซื้อทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนและภายหลังต้องการขายทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก กองทุนจะต้องทา
หนังสือข้อเสนอส่งให้ TICC โดยต้องระบุ (ก) ราคาที่กองทุนเสนอขาย และ (ข) เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญของการขายทรัพย์สิน TICC ที่จะ
โอนดังกล่าวที่กองทุนเสนอ เมื่อ TICC ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว TICC จะมีสิทธิในการซื้อทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนเป็นรายแรกโดยมีเงื่อนไข
และข้อกาหนดตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4

•

TICC อาจโอนสิทธิในการซื้อทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูได้โดยไม่จาเป็นต้องได้รับความยินยอมจากกองทุน

การจากัดความรับผิดของ
นับจากวันที่ทาการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น
TICC .......................................
• TICC ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเกี่ยวกับทรัพย์สิน TICC ที่โอนแล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิภายในสองปีนับจากวันที่ทา
การโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากเรื่องสาคัญบางเรื่องที่กาหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินขอ ง TICC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งไม่มีกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิ (นอกจากที่กฎหมายกาหนด) เรื่องดังกล่าวรวมถึงคา
รับรองของ TICC ในเรื่องอานาจหน้าที่และความสามารถ กรรมสิทธิ์ของ TICC ในทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และการ
ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงกระทาการที่สาคัญ
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•

ความรับผิดของ TICC เกี่ยวกับการทาผิดสัญญาใด ๆ ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ทั้งหมดรวมแล้วจะไม่
เกินราคาซื้อขายทรัพย์สิน TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ทั้งนี้ TICC ต้อง
รับผิดต่อความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี (ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม) อากรแสตมป์ ภาระผูกพัน และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้ อง ที่เกิดขึน้
หรือเป็นผลจากการเข้าทา การใช้สิทธิ การบังคับสิทธิตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4

ประกันภัย............................... TICC ตกลงที่จะ

การชดเชยความเสียหาย .......

•

จัดให้มีการประกันภัยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูตามข้อกาหนดที่
กาหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จนกว่ากองทุนจะทาประกันภัยที่เกี่ยวข้อง

•

จัดหากรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องสาหรับทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ในนามของกองทุน โดยกองทุนจะรับผิดชอบใน
เบี้ยประกันภัยสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว และ

•

ไม่เปลี่ยนแปลงข้อกาหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องของกลุ่มทรูเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนก่อน โดยกองทุนจะไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรไม่ได้

•

TICC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่นตามสมควรที่เ กิดขึ้น
เนื่องจากการทาผิดข้อตกลง สัญญา หรือคารับประกัน หรือการผิดคารับรองใดของ TICC ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระทาผิดโดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของกองทุน
หรือบริษัทจัดการ ทั้งนี้ โดยไม่จากัดสิทธิอื่นใดของกองทุนที่มตี ามสัญญาซือ้ ขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หรือตามกฎหมาย
ที่ใช้บังคับใด ๆ

•

กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ TICC และตัวแทนของ TICC ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึ้น
จริงทั้งหมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่นตามสมควรที่เกิดขึ้น เนื่องจากการทาผิดข้อ ตกลง
สัญญา หรือคารับประกัน หรือการผิดคารับรองใดของกองทุนภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เว้นแต่เป็น
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ความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระทาผิดโดย TICC หรือตัวแทนของ TICC ทั้งนี้ โดยไม่จากัดสิทธิอื่นใดของ TICC ที่มีตาม
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ
การโอนสิทธิ ...........................

•

TICC และ กองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรือโอนโดยประการอื่นใดซึ่งผลประโยชน์ทั้งหมดหรือบางส่วนของสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน
ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ เว้นแต่มีข้อกาหนดใน
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ให้กระทาได้

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................

•

สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ให้ใช้บังคับตามกฎหมายไทย

เขตอานาจศาล .......................

•

ให้ศาลไทยมีเขตอานาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาตัดสินคดีความ หรือการดาเนินกระบวนการพิจารณา และการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจาก
หรือเกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
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ภาคผนวก ข
ส่วนที่ 4
สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2
คู่สัญญา..................................

•

TUC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการ และ

•

กองทุน ในฐานะผู้ให้เช่า

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

•

ข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเสาโทรคมนาคมที่ TUC จะขายให้แก่กองทุน ภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (“เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4”) ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ บารุงรักษา และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2
จะมีผลบังคับใช้เมื่อการซื้อขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสมบูรณ์ ("วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 4")

ทรัพย์สินที่เช่า ........................

•

ทรั พ ย์ สิน ที่ TUC เช่ า ด าเนิ น การและบริ ห ารจัดการภายใต้ สัญญาแก้ ไขและแทนที่ สัญญาเช่ า ด าเนิ น การ และบริ ห ารจัด การหลักเสา
โทรคมนาคม ครั้งที่ 2 ได้แก่
(ก)

พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม และ

(ข)

ทรัพย์สินสิ่งอานวยความสะดวกประเภท Passive ที่เกี่ยวข้องกับเสาโทรคมนาคมบางเสา

(รวมเรียกว่า "ทรัพย์สินที่เช่า")
•

ทรัพย์สินที่เช่า ประกอบไปด้วยทรัพย์สินดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย ("ทรัพย์สินขั้นต่าที่เช่า")
(ก)

ทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น
(i) พื้นที่ (slots) จานวน 6,619 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 3,000 เสา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
(ii) พื้นที่ (slots) จานวน 13,993 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และ
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(iii) พื้นที่ (slots) จานวน 15,249 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
(ข)

ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
พื้นที่ (slots) จานวน 700 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 350 เสา เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(ค)

ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
พื้นที่ (slots) จานวน 5,178 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 2,589 เสา เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(ง)

ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
หากการโอนขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดย TUC ให้แก่กองทุน เสร็จสมบูรณ์ พื้นที่ (slots) จานวน 1,576
พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 788 เสา เริ่มตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4

อัตราค่าเช่า ............................

•

อัตราค่าเช่าสาหรับทรัพย์สินที่เช่า จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ (“อัตราค่าเช่าเพิ่มเติม”)
(ก)

ประเภทที่ 1: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนพื้นดิน: 15,020.90 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นที่ (slot)

(ข)

ประเภทที่ 2: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้า: 13,719.69 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นที่ (slot) และ

(ค)

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

โดยมีเงื่อนไขว่า TUC จะมีสิทธิได้รับอัตราค่าเช่าจากการเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ สาหรับทรัพย์สินที่เช่าจาก
กองทุนทั้งหมด ตราบเท่าที่ ไม่น้อยไปกว่าร้อยละ 50 ของเงินสดสุทธิของกองทุนที่กองทุนได้มาจากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
รับโอนหรือได้สิทธิการเช่าระยะยาวหรือรับโอนสิทธิในรายได้และรายได้ของกองทุน ได้รับมาจากกลุ่มทรู
(จ)

ประเภทที่ 1: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนพื้นดิน: 11,265.68บาท ต่อเดือน ต่อพื้นที่ (slot)

(ฉ)

ประเภทที่ 2: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้า: 10,289.77บาท ต่อเดือน ต่อพื้นที่ (slot) และ

(ช)

ประเภทที่ 3: โครงข่าย IBC/DAS: 17,474.66 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นที่ (slot)

A38982405/0.8/31 May 2019

VIII - 234

เอกสารแนบ 8

การชาระค่าเช่า ......................

•

หาก TUC หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมรายใดต้องการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการพื้นที่ (slots) เพิ่มเติมไม่ว่าในเวลาใดๆ TUC
หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมนั้นจะได้รับอัตราค่าเช่าจากการเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมสาหรับอัตราค่าเช่าดังกล่าว เว้นแต่เป็น
กรณีเช่าช่วงที่ระบุในข้อ (3) ของสิทธิการเช่าช่วงภายใต้หัวข้อ "การโอนสิทธิเรียกร้อง" ด้านล่าง

•

การปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) ในอัตราคงที่ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี ให้ใช้กับอัตราค่าเช่า ดังที่ระบุไว้ด้านบนนี้ ตั้งแต่เ ดื อ น
มกราคม พ.ศ. 2563

•

สาหรับทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู

•

(ก)

TUC จะชาระค่าเช่าสาหรับการเช่า ดาเนินการ และบริหารทรัพย์สินที่เช่าเป็นการล่วงหน้า โดยจะชาระภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน
หรือวันทาการถัดไป เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 โปรดพิจารณาจานวนค่าเช่าสุทธิล่วงหน้ารายปีในตารางแนบท้ายสรุป
ข้อกาหนดและเงื่อนไขหลักของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2

(ข)

TUC จะช าระค่ า เช่ า ให้ แ ก่ ก องทุ น ล่ ว งหน้ า เป็ น รายเดื อ นสาหรั บ การเช่ า ด าเนิ น การและบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิน ขั้ น ต่ าที่ เ ช่ า
(Minimum Leased Properties) สาหรับทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ซึ่งจะเป็นระยะเวลาหนึ่งปีล่วงหน้าสาหรับ
การเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการพื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมกลุ่มแรกจานวน 3,000 เสาที่ส่งมอบในปี พ.ศ. 2557 และเป็น
ระยะเวลาสองปีล่วงหน้าสาหรับการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการพื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมกลุ่มที่สองจานวน 3,000 เสา
ที่ส่งมอบในปี พ.ศ. 2558

(ค)

ภายหลั ง จากครบก าหนดอายุ สั ญ ญาเริ่ ม ต้ น (initial term) การช าระค่ า เช่ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า จากทรั พ ย์ สิ น เสา
โทรคมนาคมของทรู จะเป็นการชาระล่วงหน้าเป็นรายเดือนในวันที่ 7 (หรือวันทาการถัดไป) ของทุกเดือนตามจานวนที่แท้จริงของ
พื้นที่ (slots) ที่เช่า (โดยไม่ต้องชาระหนึ่งหรือสองปีล่วงหน้า)

ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ
ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
(ซ)

TUC จะชาระค่าเช่า สาหรับการเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่าล่วงหน้าเป็นรายเดือน โดยจะชาระภายในวันที่ 7
ของทุกเดือนหรือวันทาการถัดไป
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ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง ก า ร เ ช่ า
ดาเนินการและบริหารจัดการ

•

•

•

ระยะเวลาของการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่า 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

สาหรับทรัพย์สินที่ได้มาจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู อย่างน้อยสองปี ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการ
ในขณะนั้น (ซึ่งคือ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576) TUC และ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ จะแจ้งกองทุนในกรณีที่ TUC และ/หรือ
ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ ต้องการจองสิทธิการต่ออายุระยะเวลาเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการสาหรับการเช่าอย่างน้อย หนึ่ง
พื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมแต่ละเสาจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาของการเช่า ดาเนินการและ
บริหารจัดการในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576 และ TUC และ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ จะชาระค่าธรรมเนียมการจองดังกล่าว
ให้แก่กองทุนเป็นรายเดือน โดยกองทุนจะต้องกันพื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมหนึ่งพื้นที่ (slot) ดังกล่าวไว้สาหรับการต่ออายุการเช่า
ดาเนินการและบริหารจัดการโดย TUC และ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ โดยอัตราค่าธรรมเนียมการจองดังกล่าวจะมีจานวน
ดังต่อไปนี้
(ก)

สาหรับปี พ.ศ.2575 ในจานวนที่เท่ากับค่าเช่าสาหรับการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการหนึ่งพื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมจานวน
3,000 เสาในอัตราค่าเช่าสาหรับปี พ.ศ.2575 (โดยคานวณจากค่าเช่าจากการเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิม (หากมีสิทธิได้รับ)
และการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี) และ

(ข)

สาหรับปี พ.ศ. 2576 ในจานวนที่เท่ากับค่าเช่าสาหรับการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการหนึ่งพื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคม
จานวน 6,000 เสาในอัตราค่าเช่าสาหรับปี พ.ศ. 2576 (โดยคานวณจากค่าเช่าจากการเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิม (หากมีสิทธิ
ได้รับ) และการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี)

สาหรับทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 อย่างน้อยสองปีก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการเช่า ดาเนิ นการและบริหารจัดการในขณะนั้น
TUC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ จะแจ้งกองทุนหาก TUC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ ต้องการจองสิทธิ
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การต่ออายุระยะเวลาของการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการ สาหรับการเช่าอย่างน้อย หนึ่งพื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมแต่ละเสาจาก
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หรือเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หรือเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ในอัตราตลาดที่ตกลงร่วมกันภายใต้ส่วนลดค่าเช่าจากการเป็นผู้เช่าดั้งเดิม (หากมีสิทธิได้รับ)
•

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

กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเช่าที่ดินสาหรับการเช่าที่ดินที่ทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่ โดย
(ก)

ในระหว่างระยะเวลาการเช่า TUC จะเป็นผู้ชาระค่าเช่าที่ดินและภาษีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องสาหรับการเช่าที่ดินที่ทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่
ซึ่ง (๑) สาหรับทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ความตกลงดังกล่าวได้สะท้อนอยู่ในจานวนค่าเช่าสุทธิล่วงหน้ารายปีในตารางแนบ
ท้ายสรุปข้อกาหนดและเงื่อนไขหลักของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้ง
ที่ 2 และ (๒) สาหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ความตกลงดังกล่าวได้สะท้อนอยู่ในจานวนค่าเช่ารายเดือนสุทธิ โดยมีเงื่อนไข
ในแต่ละกรณีว่า หากกฎหมายภาษีทรัพย์สินใหม่มผี ลใช้บังคับ คู่สัญญาจะร่วมกันหารือโดยสุจริตซึง่ หน้าที่และการจัดสรรภาระภาษี
เกี่ยวกับภาษีทรัพย์สินหรือภาษีอื่นที่คล้ายคลึงกันภายใต้กฎหมายใหม่ดังกล่าวอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่เช่า และ

(ข)

สาหรับช่วงการต่ออายุการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการ (หลังจากวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576) กองทุนจะเป็นผู้ชาระค่าเช่า
ที่ดินและภาษีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องสาหรับการเช่าที่ดินที่ทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่

•

ภายใต้ข้อกาหนดของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 กองทุนมีสิทธิให้เช่าแก่
บุคคลใด ๆ และให้บุคคลใด ๆ ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินใด ๆ นอกเหนือไปจากทรัพย์สินที่เช่า หรือ พื้นที่ (slot) และทรัพย์สินสิ่ง
อานวยความสะดวกที่จัดสรรให้ TUC และผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ ไปแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามสิทธิของ TUC ตามที่ระบุด้านล่างนี้

•

หากกองทุนประสงค์จะให้เช่าแก่ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก และให้ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก ดาเนินการ
และบริหารจัดการ หรือ ดาเนินการเจรจาตกลงเรื่องการให้เช่า ดาเนินการและบริหารจัดการพื้นที่ (slot) ที่ยังว่างอยู่ กองทุนต้องยื่นคาเสนอใน
การเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการดังกล่าวให้แก่ TUC ก่อน และ TUC มีสิทธิตอบรับคาเสนอในการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการเช่น
ว่า โดยเงื่อนไขในการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการที่ให้แก่ TUC นั้นต้องไม่เป็นเงื่อนไขที่ด้อยกว่าที่เสนอให้ แก่บุคคลภายนอก (รวมทั้ง
หากผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกมีสิทธิได้รับส่วนลดใด ๆ TUC จะได้รับส่วนลดดังกล่าวด้วยเช่นกัน)
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•

หากเมื่อใดก็ตามกองทุนได้เข้าทาสัญญากับผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สิน
ประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 และ
มีเงื่อนไขที่เป็นคุณมากกว่าที่ให้แก่ TUC TUC มีสิทธิให้กองทุนดาเนินการแก้ไขสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหาร
จัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 เพื่อให้ TUC ได้รับเงื่อนไขที่เป็นคุณดังกล่าวนั้น

•

ในกรณีที่อัตราค่าเช่าที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกต่ากว่าอัตราค่าเช่าเพิ่มเติม กองทุนจะต้องชาระเงินให้แก่ TUC
เป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างระหว่าง (ก) ค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าเพิ่มเติม กับ (ข) ค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าจริงที่กองทุนได้รับจากผู้ เช่าและบริหาร
จัดการที่เป็นบุคคลภายนอก สาหรับจานวนพื้นที่ (slot) ที่ยังว่างอยู่ที่ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกเช่าจากกองทุน ภายใน 15
วันหลังจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนที่กองทุนได้รับค่าเช่าจากผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกสาหรับเดือนดังกล่าว อย่างไรก็ดี
เว้นแต่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลั กษณ์อักษรจาก TUC กองทุนตกลงที่จะไม่ให้เช่า พื้นที่ (slot) ที่ยังว่างอยู่ในอัตราค่าเช่า ที่ให้
ส่วนลดเกินกว่า ร้อยละ 12.5 ของอัตราค่าเช่าเพิ่มเติมในขณะนั้น (โดยคานึงถึงการปรับอัตราเพิ่มขึ้นในอัตราคงที่ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี)

การบารุงรักษา การดาเนินการ
และบริหารจัดการ ..................

•

กองทุนไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการดาเนินการบริหารจัดการโครงข่ายหรือบริหารจัดการทรัพย์สิน ทั้งนี้ TUC มีหน้าที่ความรับผิดชอบ (ไม่ว่าจะ
ดาเนินการด้วยตนเอง หรือ ผ่านบุคคลอื่นใดที่ TUC แต่งตั้ง) ในการบารุงรักษา การดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่า และเสา
โทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพื้นที่ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่ให้เป็นไปตามระดับมาตรฐานการบริการที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขและแทน ที่
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 และตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กาหนด

สิทธิในการติดตั้งอุปกรณ์ ......

•

TUC มีสิทธิในการติดตั้ง คงไว้ และประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้
(ก)

อุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active

(ข)

ทรัพย์สินสิ่งอานวยความสะดวกประเภท Passive ไม่ว่ามีไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ เพื่อประโยชน์ของผู้เช่าช่วง และ

(ค)

อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จาเป็นหรือต้องมีเพื่อการบารุงรักษาภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม ครั้งที่ 2

ที่ตั้งอยู่บนทรัพย์สินที่เช่า หรือบนพื้นที่ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่ และอยู่ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญา
เช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2
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การใช้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าและ
พื้นที่ .......................................

•

TUC ตกลงว่าจะใช้ ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่าและพื้นที่ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญา
เช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 เงื่อนไขดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การตกลงว่าจะไม่ดาเนินการหรือ
อนุญาตให้มีการดาเนินการใด ๆ ซึ่งจะเป็นการรบกวนหรือสร้างความราคาญต่อกองทุนหรือผู้เช่าและบริหารจัดการเพิ่มเติม จะรักษาพื้นที่ที่
ทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่ให้สะอาดหรืออยู่ในสภาพเหมาะสมสาหรับการทางาน จะใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้าง
ความเสียหายแก่พื้นที่ที่ทรัพย์สินที่เช่า อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ จะดาเนินการให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และทรัพย์สินสิ่งอานวยความสะดวกที่
ติดตั้ง และ/หรือ คงไว้ในทรัพย์สินที่เช่าหรือพื้นที่ที่ทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะไม่ใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อวัตถุประสงค์
อื่นใดนอกเหนือไปจากกิจการโทรคมนาคม และ/หรือ กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ (หากได้รับการอนุญาตตามกฎหมายให้
ดาเนินการได้) จะแจ้งให้กองทุนทราบในทันทีที่ทาได้หลังจากรู้ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ น้าท่วม กรณีฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุใด ๆ ที่กระทบต่อพื้นที่ที่
ทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่

การย้ายเสาโทรคมนาคม
ในกรณีที่ไม่มีการต่ออายุ
การเช่าทีด่ นิ ทีท่ รัพย์สนิ ที่เช่า
ตั้งอยู่ ......................................

•

TUC จะเป็นผู้รับผิดชอบการย้ายเสาโทรคมนาคมซึ่งเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จากที่ดินที่
ทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่ไปยังที่ดินใหม่หากไม่สามารถต่ออายุหรือขยายระยะเวลาการเช่าของที่ดินที่ทรัพย์สิน ที่เช่าตั้งอยู่ได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของ
TUC เอง

•

กองทุนจะชาระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเป็นจานวน 6,778,200 บาทให้แก่ TUC ("ค่าตอบแทนสาหรับการย้ายทรัพย์สิน ") สาหรับหน้าที่
ของ TUC อันเกี่ยวเนื่องกับการย้ายเสาโทรคมนาคมของทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 การปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี
(annual escalation) ในอัตราคงที่ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี จะใช้กับค่าตอบแทนประเภทนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

•

ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัยสาหรับทรัพย์สินที่เช่า (รวมถึง ประกันภัยประเภทความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก และความคุ้มครองทางประกันภัยอื่นใด) ที่เพียงพอและเป็นไปตามหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรมสาหรับทรัพย์สินที่เช่า รวมทั้งมี
หน้าที่ต้องชาระเบี้ยประกันภัย

ประกันภัย...............................
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•

TUC มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัยสาหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ TUC ติดตั้ง หรือ นาไปไว้บนทรัพย์สินที่เช่า
ใด ๆ (รวมถึง ประกันภัยประเภทความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และความคุ้มครองทางประกันภัยอื่นใด) ที่เพียงพอและเป็นไปตามหลักปฏิบตั ิ
ในอุตสาหกรรมสาหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภทเดียวกัน

ความรับผิดชดใช้ ...................

•

กองทุน และ TUC ต่างตกลงที่จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายทั้งปวงให้แก่อีกฝ่าย อันเป็นผลมาจากการผิดคารับรอง คา
รับประกัน และข้อปฏิบัติของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 โดยมี
ข้อยกเว้นต่าง ๆ ตามหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรม

การโอนสิทธิเรียกร้อง ............

•

กองทุน และ TUC ต่างสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก
เสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 นี้ ให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายก่อน

•

TUC สามารถให้เช่าช่วงพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตนเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า
ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 โดยไม่จาเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนก่อน
ดังต่อไปนี้
(ก)

ทรัพย์สินขั้นต่าที่เช่าให้แก่ บุคคลใด ๆ

(ข)

พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม (นอกเหนือจากทรัพย์สินขั้นต่าที่ TUC เช่า ดาเนินการและบริหารจัดการ) ให้แก่ (ก) ผู้เช่าและ
บริหารจัดการดั้งเดิมอื่นใด (ข) ทรู หรือ บริษัทย่อยในปัจจุบันและในอนาคตของทรู และ/หรือ นิติบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มทรู ผู้ได้รับสิทธิใน
การประกอบกิ จ การโทรคมนาคมที่ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ใ นย่ า นความถี่ 1800 MHz (ค) กสท. โทรคมนาคม (ง) ที โ อที และ (จ)
ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ (slots) ของผู้ประกอบการรายอื่น ๆ นั้น

(ค)

พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม (นอกเหนือจากทรัพย์สินขั้นต่าที่ TUC เช่าและดาเนินการบริหารจัดการ) ให้แก่ บุคคลใด ๆ
นอกเหนือจากบุคคลตามที่ระบุใ น (2) โดยอัตราค่าเช่าที่ TUC จะต้องชาระให้แก่กองทุนสาหรับพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม
ดังกล่าวนั้นจะเป็นอัตราค่าเช่าที่คิดส่วนลดตามที่ผู้เช่าช่วงจาก TUC รายนั้น ๆ ควรจะได้รับจากกองทุนหากผู้เช่าช่วงรายดังกล่าว
เช่า ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวจากกองทุนโดยตรงโดยไม่มีส่วนลดจากการเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิม
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โดยกองทุนอาจตกลงให้ส่วนลดเพิ่มเติมแก่ TUC ในการที่ TUC ให้เช่าช่วงพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม แก่บุคคลอื่นตามที่ระบุ
ในข้อ (3) นี้
•

กองทุนจะไม่ขาย โอนหรือจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เช่าแก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก TUC ก่อน
(ทั้งนี้ การพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว จะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ชักช้า) และกองทุนจะต้องจั ดการให้ผู้ที่ซื้อหรือรับโอน
ทรัพย์สินที่เช่าตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร (โดยเป็นเงื่อนไขก่อนการขาย โอน หรือ จาหน่ายจ่ายโอนดังกล่าว) ที่จะปฏิบัติตามข้อกาหนดและ
เงื่อนไขของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 และรับไปซึ่งสิทธิ ความรับผิดและ
หน้าที่ต่าง ๆ ภายใต้สัญญาดังกล่าว

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

•

ในกรณีจาเป็น หรือ สมควร (ไม่ว่าเป็นผลมาจากการร้องขอของ TUC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก) ที่จะต้องมีการ
เสริมความสามารถหรือปรับปรุงเสาโทรคมนาคมใด ๆ ที่กองทุนได้รับจาก TUC หรือ ทรู และ/หรือ บริษัทย่อยของทรู และอยู่ภายใต้การเช่า
ดาเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 TUC จะ
ดาเนินการเพื่อให้มีการเสริมความสามารถหรือปรับปรุงดังกล่า วในทุกกรณี ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุนและบวกด้วยส่วนเพิ่มที่สมเหตุสมผล
หากกองทุนขาดเงินทุนในการเสริมความสามารถหรือปรับปรุงเสาโทรคมนาคม TUC จะสารองจ่ายเงินไปก่อน โดยกองทุนจะชาระค่าใช้จ่าย
และส่วนเพิ่มคืนให้แก่ TUC ภายใน 30 วันนับจากวันที่ TUC ออกใบเรียกเก็บเงิน หากกองทุนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้
กองทุนตกลงจะชาระดอกเบี้ยที่คิดบนจานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระแต่ยังไม่ได้รับชาระ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ถึงกาหนดชาระ
จนกว่าได้มีการชาระเงินดังกล่าวทั้งหมดจนครบถ้วนเต็มจานวนแล้วให้แก่ TUC ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชดใช้เงินคืนให้แก่ TUC
ภายในเวลาที่กาหนด TUC มีสิทธิหักกลบลบหนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว และส่วนเพิ่มและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง กับค่าเช่ารายเดือนที่ถึงกาหนดชาระ
ซึ่ง TUC ต้องชาระให้แก่กองทุนได้

การสิ้นสุดของสัญญา .............

•

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการได้ในหลายๆ กรณี เช่น กรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายไม่สามารถปฏิบัติตาม
หน้าที่สาคัญของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 ซึ่งรวมถึง (ในกรณีของ
TUC) การไม่สามารถชาระค่าเช่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การล้มละลาย หรือกรณีที่การปฏิบัติตามหน้าที่สาคัญภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 ของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีผลเป็นการกระทาที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
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•

TUC มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 หากไม่มีบริษัทในกลุ่มทรู
ต้องการ หรือมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเช่าทรัพย์สินที่เช่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจ อันเป็นผลมาจากการสิ้นสุดหรือสิ้นอายุข อง
ใบอนุญาตคลื่นความถี่เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมอันเกี่ยวเนื่องกับเสาโทรคมนาคม เป็นต้น

ภาษี........................................

•

TUC จะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตลอดซึ่ง (ก) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีขายและ/หรือภาษีบริการ (ข) นับแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ภาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับภาษีที่ระบุไว้ใน (ก) (ถ้ามี) ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากวันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่
2 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภาษีและค่าใช้จ่ายซึ่ง TUC เป็นผู้รับผิดชอบตาม (ก) และ (ข) จะต้องเป็นภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับจานวนเงินที่ TUC
ต้องชาระภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................

•

สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 อยู่ภายใต้การบังคับตามกฎหมายไทย

เขตอานาจศาล .......................

•

ศาลไทยมีเขตอานาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ตัดสินคดีความ หรือดาเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ และระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจาก
หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2
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ภาคผนวก ข
ส่วนที่ 5
สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการหลัก 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
ครั้งที่ 4”) ของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 มีผลบังคับใช้เมื่อการซื้อขาย FOC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น ("วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4")

ทรัพย์สินที่เช่า ........................

•

ทรัพย์สินที่ TICC และ TUC เช่า ดาเนินการและบริหารจัดการอยู่ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการ
หลัก FOC ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย
(ก)

ทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น
TICC
(i) ระบบ FOC หลักในเขตต่างจังหวัดความยาว 5,112 กิโลเมตร โดยที่ในแต่ละปี TICC เช่า ดาเนินการและบริหารจัดการระบบ
FOC หลัก ไม่น้อยกว่าที่กาหนดในตารางแนบท้ายสรุปข้อกาหนดและเงื่อนไขหลักของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า
ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2
(ii) อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก
(iii) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive (สาหรับการใช้แต่เพียงผู้เดียวของ TICC
เว้นแต่ TICC ตกลงเป็นอย่างอื่นหลังปี พ.ศ. 2561) และ
(iv) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active (สาหรับการใช้แต่เพียงผู้เดียวของ TICC)
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(ข)

ทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
TUC
(i) ร้อยละ 80 ของ FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็น FOC สาหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1,113 กิโลเมตร (หรือประมาณ 62,594 คอร์กิโลเมตร)
(ii) ร้อยละ 80 ของ FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ซึ่งคือ FOC หลักสาหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,147 คอร์
กิโลเมตร)

(ค)

ทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
TICC
(i) ร้อยละ 80 ของ FOC ที่รองรับระบบ FTTx ที่ทรูมูฟจะขายให้แก่กองทุนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ซึ่งคือ FOC ที่รองรับ
ระบบ FTTx สาหรับใช้ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตต่างจังหวัด 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 สาหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 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
สาหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีระยะทางประมาณ
546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) (“FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3”)

(ง)

ทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของ 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 สาหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร)
(“FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4”)
TICC
(i) ร้อยละ 80 ของความจุ FOC ที่รองรับระบบ FTTx ที่ RMVจะขายให้แก่กองทุนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งคือ (ก) FOC
ซึ่งปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซึ่งมีระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 40,823 คอร์กิโลเมตร) และ (ข) FOC ที่รองรับระบบ FTTx
สาหรับใช้ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตต่างจังหวัด 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”)
•

อัตราค่าเช่า ............................

ทรัพย์สิน FOC ที่โอนมายังกองทุนที่เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่2 FOC
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งกองทุนสามารถให้ TUC TICC หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ เช่า
ได้ ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินของกองทุน”

อัตราค่าเช่า สาหรับทรัพย์สินที่เช่า คือ
•

ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น
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(ก)

ระบบ FOC หลัก: 350 บาท ต่อเดือน ต่อคอร์กิโลเมตรโดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปีสาหรับ FOC จะคานวณจากอัตรา
ที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 186 ล้านบาทต่อปี

(ข)

อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก: 38 ล้านบาทต่อปี: ค่าเช่าสาหรับปี พ.ศ. 2562 ถึงปี พ.ศ. 2564 35.34
ล้านบาทต่อปี (ซึ่งคานวณโดยหักส่วนลดจานวนร้อยละ 7 แล้ว)

(ค)

ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive:
(i) สาหรับปี พ.ศ. 2560: 832.13 ล้านบาทต่อปี
(ii) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป: ค่าเช่ารายปีของปีก่อนหน้า บวกด้วยการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) (อ้างอิง
กับดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI)
(ทั้งนี้ อยู่ภายใต้การปรับเปลี่ยนอัตราในอนาคตซึ่งจะมีการตกลงกัน ในกรณีที่ TICC ตกลงสละสิทธิในการใช้แต่เพียงผู้เดียวของตน
หลังจากปี พ.ศ. 2561)

(ง)

ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active:
(i) สาหรับปี พ.ศ. 2560: 333.48 ล้านบาท ต่อปี
(ii) สาหรับปี พ.ศ. 2561: 333.48 ล้านบาทต่อปี บวกด้วยการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) (อ้างอิงกับดัชนีราคา
ผู้บริโภค หรือ CPI)
(iii) สาหรับปี พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3): ค่าเช่ารายปีของปี พ.ศ. 2561 (หักออกร้อยละ 7
เนื่องจากการหมดอายุการเช่าของอุ ปกรณ์ Wifi และ DSLAM) บวกด้วยการปรับอัตราเพิ่ มขึ้ นรายปี (annual escalation)
(อ้างอิงกับดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI) และ
(iv) สาหรับปี 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 โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปีสาหรับ FOC
จะคานวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 12 ล้านบาทต่อปี

(ข)

FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปี
สาหรับ FOC จะคานวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 6 ล้านบาทต่อปี

ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
(ก)

FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะ
ได้รับต่อปีสาหรับ FOC จะคานวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 65 ล้านบาทต่อปี

(ข)

FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปีสาหรับ FOC
จะคานวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 88 ล้านบาทต่อปี

(ค)

FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปี
สาหรับ FOC จะคานวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 6 ล้านบาทต่อปี

ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
(ก)

FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปีสาหรับ FOC
จะคานวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา ประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี

(ข)

FOC รองรับระบบ FTTx ของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะ
ได้รับต่อปีสาหรับ FOC จะคานวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา ประมาณ 10 ล้านบาทต่อปี

(ค)

FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่า เช่าสุทธิที่กองทุนจะ
ได้รับต่อปีสาหรับ FOC จะคานวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา ประมาณ 31 ล้านบาทต่อปี

การปรับเปลี่ยนของอัตราค่าเช่า อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านล่างนี้
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(ก)

การปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) สาหรับอัตราค่าเช่าระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด (สาหรับ
อุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active และอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมเบื้องต้น
(i) ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2558 และ
(ii) ในอัตราเท่ากับดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index หรือ CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทยสาหรับปี
ก่อนหน้า โดยเริ่มคิดคานวณจากเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 3.5 และในกรณีที่อัตราดัชนี
ราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index หรือ CPI) ติดลบ จะไม่มีการปรับอัตราค่าเช่า

(ข)
ระยะเวลาของการเช่า ดาเนินการ
และบริหารจัดการ ..................

•

ไม่มีการปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มสาหรับการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการ FOC และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ

ระยะเวลาของการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการมีกาหนดอายุเป็นดังนี้
(ก)

ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น
(i) สาหรับระบบ FOC หลัก และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึง่ เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive จนถึง วันที่
15 กันยายน พ.ศ. 2576 (“ระยะเวลาการเช่าระยะแรก” (Initial Term)) และ
(ii) สาหรับอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก และ ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Active (ยกเว้นอุปกรณ์ Wifi และ DSLAM ซึ่งระยะเวลาการเช่าสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561)
จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(ก)

•

ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 นับแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 นับแต่วันที่ 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 ดาเนินการและบริหารจัดการเป็นดังนี้
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(ง) สาหรั บ การเช่า ด าเนิ น การและบริ ห ารจัดการระบบ FOC หลั ก และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้น ที่ ต่างจังหวัดซึ่ง เป็ นอุ ปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Passive ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน อย่างน้อยสองปีก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลาของการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการในขณะนั้น (ระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการช่วงแรก หรือ
ระยะเวลาที่ถูกขยาย แล้วแต่กรณี) TICC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ จะแจ้งกองทุนหาก TICC และ/หรือ ผู้เช่า
และบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ ต้องกาต่ออายุระยะเวลา และ/หรือขยายระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สิ นที่
เกี่ยวข้อง สาหรับช่วงเวลาที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน และในอัตราตลาดที่จะตกลงร่วมกัน และอยู่ภายใต้การตกลงร่วมกันในเรื่อง
ส่วนลด แต่ทั้งนี้ ส่วนลดดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าที่ TICC และ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ เคยได้รับ
(จ)

สาหรับการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลักและระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active ซึ่งเป็นทรัพย์สิน ของกองทุน จากส่วนหนึ่งของทรัพย์ สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น อย่างน้อยหนึ่งปีก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการในขณะนั้น
TICC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ จะแจ้งกองทุนหาก TICC และ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ ต้องการ
ต่ออายุระยะเวลา และ/หรือขยายระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง สาหรับช่วงเวลาที่คู่สัญญาตก
ลงร่วมกัน และในอัตราตลาดที่จะตกลงร่วมกัน และอยู่ภายใต้การตกลงร่วมกันในเรื่องส่วนลด แต่ทั้งนี้ ส่วนลดดังกล่าวต้องไม่น้อย
กว่าที่ TICC และ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ เคยได้รับ

(ฉ)

สาหรับทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ
ทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
(ii)

TICC และ/หรือ TUC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ จะต่ออายุการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการ (ซึ่งจะ
สิ้นสุดลงในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576 (“ระยะเวลาการเช่าระยะแรก” (Initial Term)) สาหรับการเช่าไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของคอร์กิโลเมตรทั้งหมดของทรัพย์สินดังกล่าว เป็นระยะเวลา (ก) 10 ปี นับจากวันครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก (Initial
Term) หรือ (ข) ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ TICC หรือบริษัทในกลุ่มทรูที่ให้บริการบ
รอดแบนด์ถืออยู่ แล้วแต่เวลาใดจะสั้นกว่า หากหลังจากครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก (Initial Term) TICC หรือ บริษัทใน
กลุ่ ม ทรู ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่ อให้ บ ริ การบรอดแบนด์จ าก กสทช และเงื่ อ นไขข้ อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ครบถ้วน
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-

รายได้รวมทั้งปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์ ที่ระบุในรายงานประจาปี พ.ศ.2575 ของทรู เกินกว่า
16,546,000,000 บาท หรือ

-

ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูในการให้บริการบรอดแบนด์ ตามข้อมูลล่าสุดที่ประกาศโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ
มากกว่าร้อยละ 33

ภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไขอย่างเดียวกัน ยกเว้น อัตราค่าเช่ารายเดือนที่ใช้บังคับ (ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 350 บาท ต่อคอร์
กิโลเมตร) ตามที่คู่สัญญาได้ตกลงร่วมกัน เว้นแต่คู่สัญญาตกลงไว้เป็นอย่างอื่น
ผู้เช่าและบริหารจัดการเพิ่มเติม

•

กองทุนมีสิทธิให้เช่าแก่บุคคลใด ๆ และให้บุคคลใด ๆ ดาเนินการและบริหารจัดการระบบ FOC หลัก และ อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ ที่ไม่ได้
ถูกเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการโดย TICC และ/หรือ TUC ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการ
หลัก FOC ครั้งที่ 2 ให้แก่บุคคลใด ๆ ทั้งนี้ อยู่ภายใต้สิทธิของ TICC และ TUC ตามที่ระบุด้านล่างนี้
(ค)

หากกองทุนประสงค์จะให้เช่าแก่ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกและให้ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก
ดาเนินการและบริหารจัดการ หรือ ดาเนินการเจรจาตกลงเรื่องการเช่า การดาเนินการ และบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยังไม่ได้อยู่
ภายใต้การเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการโดย TICC และ/หรือTUC ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และ
บริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 กองทุนต้องยื่นคาเสนอในการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการดังกล่าวให้แก่ TICC และTUC ก่อน
และ TICC และ/หรือTUC มีสิทธิตอบรับคาเสนอในการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการ โดยเงื่อนไขในการเช่า ดาเนินการและ
บริหารจัดการที่ให้แก่ TICC และ/หรือTUC นั้นต้องไม่เป็นเงื่อนไขที่ด้อยกว่าที่เสนอให้แก่ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก
(รวมทั้ง หากผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกมีสิทธิได้รับส่วนลดใด ๆ TICC และ/หรือTUC จะได้รับส่วนลดดังกล่าวด้วย
เช่นกัน)

(ง)

หากเมื่อใดก็ตามกองทุนได้เข้าทาสัญญากับผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการ
ทรัพย์สินประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่
2 และมีเงื่อนไขที่เป็นคุณมากกว่าที่ให้แก่ TICC และ TUC นั้น TICC และ/หรือTUC มีสิทธิให้กองทุนดาเนินการแก้ไขสัญญาแก้ไข
และแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 เพื่อให้ TICC และ TUC ได้รับเงื่อนไขที่เป็นคุณดังกล่าวนั้น
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(จ)

เว้นแต่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลั กษณ์อักษรจาก TICC และ TUC กองทุนตกลงที่จะไม่ให้เช่า ทรัพย์สินที่ยังไม่ ได้อยู่
ภายใต้การเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการโดย TICC และ/หรือ TUC ซึ่งคือ FOC แก่ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก
ในอัตราค่าเช่าที่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าเพิ่มเติมซึ่งเท่ากับ 500 บาท ต่อคอร์กิโลเมตร ต่อเดือน (“อัตราค่าเช่าเพิ่มเติม”) ในกรณีที่อัตรา
ค่าเช่าที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกต่ากว่าอัตราค่าเช่าเพิ่มเติม TICC และ/หรือTUC แล้วแต่กรณี มีสิทธิ
ได้รับส่วนลดสาหรับค่าเช่าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้ตกลงร่วมกัน

การบ ารุ ง รั ก ษา การด าเนิ น การ
และบริหารจัดการ ..................

•

กองทุนไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการดาเนินการและบริหารจัดการโครงข่ายหรือบริหารจัดการทรัพย์สิน ทั้งนี้ TICC และ/หรือ TUC มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ (ไม่ว่าจะดาเนินการด้วยตนเอง หรือ ผ่านบุคคลอื่นใดที่ TICC และ/หรือ TUC แต่งตั้ง) ในการบารุงรักษา การดาเนินการและ
บริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่า และ FOC ที่ยังว่างอยู่ ให้เป็นไปตามระดับมาตรฐานการบริการที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า
ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 และตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กาหนด

การใช้ทรัพย์สินที่เช่าและพื้นที่

•

TICC และ TUC ตกลงว่าจะใช้ ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์ สินที่เช่าตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 เงื่อนไขดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง จะใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมทั้ง
ปวงเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการสร้ างความเสี ย หายแก่ ทรั พ ย์ สิน ที่เ ช่า จะไม่ ใ ช้ ท รั พ ย์สิน ที่ เช่ าเพื่ อ วัต ถุป ระสงค์อื่ น ใดนอกเหนื อ ไปจากกิจการ
โทรคมนาคม และ/หรือ กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ (หากได้รับการอนุญาตตามกฎหมายให้ดาเนินการได้) จะแจ้งให้กองทุน
ทราบในทันทีที่ทาได้หลังจากรู้ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ น้าท่วม กรณีฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุใด ๆ ที่กระทบต่อทรัพย์สินที่เช่า

สิทธิแห่งทาง ..........................

•

กองทุนไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการจัดหามาซึ่งสิทธิแห่งทางสาหรับทรัพย์สิน ของกองทุน ทั้งนี้ TICC และ TUC รับทราบ
และยืนยันว่าสิทธิแห่งทางที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนโดยนิติกรรมสัญญาที่ได้ให้สิทธิไว้ อยู่ในชื่อของ TICC หรือ TUC หรือชื่อของผู้
เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่นใด (หากมี) ตลอดระยะเวลาของการเช่า ตามสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริหาร
จัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 และเมื่อสิ้นสุดสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 TICC และ
TUC จะดาเนินการให้มีสิทธิแห่งทางสาหรับทรัพย์สิน ของกองทุน ตราบใดที่ TICC TUC หรือบริษัทในกลุ่มทรูสามารถกระทาได้ตาม
กฎหมายและไม่มีผู้เช่ารายอื่นโดยเป็นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริหาร
จัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2
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ข้อตกลงที่จะไม่แข่งขัน ..........

•

กองทุนตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าสิทธิแห่งทางในจานวนและวิธีการตามที่กองทุนและ TICC และ TUC ได้ตกลงกันซึ่งในอนาคตค่า
สิทธิแห่งทางดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยอ้างอิงจากค่าสิทธิแห่งทางที่เรี ยกเก็บจาก TICC และ TUC สาหรับทรัพย์สินของกองทุน
โดยเป็นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการหลัก 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
ได้รับค่าตอบแทนสาหรับการย้ายทรัพย์สินจากกองทุน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ดาเนินการและ
บริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2) และสาหรับส่วนต่างระหว่างค่าสิทธิแห่งทางที่เรียกเก็บจากการวางสายพาดผ่านเสาไฟฟ้าและ
ค่าสิทธิแห่งทางของท่อใต้ดินสาหรับส่วนของ FOC ซึ่งจะถูกย้ายลงใต้ดิน

•

เว้นแต่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนก่อน TUC และ TICC จะไม่ดาเนินการ (และจะจัดการให้บริษัทในกลุ่มทรูไม่
ดาเนินการ) สร้าง FOC ใหม่ในเส้นทางเดียวกันกับ FOC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้อ งต้น, 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
ข้อยกเว้นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(ง)

FOC ซึ่งกองทุนสามารถให้เช่าแก่บริษัทใด ๆ ในกลุ่มทรูมีปริมาณความจุในเชิงเทคนิคไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการของ
บริษัทในกลุ่มทรูที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีหลักฐานและคาอธิบายที่เพียงพอและเป็นเหตุเป็นผลที่เกี่ยวกับ
ความจุในเชิงเทคนิคที่ไม่เพียงพอดังกล่าวให้แก่กองทุนเพื่อเป็นข้อมูล หรือ

(จ)

กองทุนปฏิเสธที่จะให้เช่า FOC ที่มีอยู่แก่บริษัทใดในกลุ่มทรู หรือ

(ฉ)

คู่สัญญาไม่สามารถตกลงเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์สาหรับการเช่า FOC ที่มีอยู่ได้

• ในแต่ละกรณีที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทใด ๆ ในกลุ่มทรูอาจใช้ดุลยพินิจเป็นการส่วนตัวที่จะสร้าง FOC ในเส้นทางเดียวกันกับทรัพย์สินของ
กองทุนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้บริการของบริษัทในกลุ่ม ทรูที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม มีเงื่อนไขด้วยว่า TUC หรือ TICC จะต้อง
แจ้งให้กองทุนทราบถึงเจตนาที่จะเช่า FOC ที่มีอยู่ก่อน (พร้อมทั้งรายละเอียดของความจุและความต้องการทางเทคนิคอื่น ๆ ตามที่บริษัทใน
กลุ่มทรูที่เกี่ยวข้องต้องการ) โดยกองทุนจะตอบกลับ TUC หรือ TICC ว่าจะให้เช่า FOC ที่มีอยู่แก่บริษัทในกลุ่มทรูที่เกี่ยวข้องตามความ
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ต้องการที่ได้รับแจ้งหรือไม่ พร้อมกับเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์อันเกีย่ วเนื่องกับการเช่าให้แก่ TUC หรือ TICC ได้รับทราบ ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน นับแต่ได้รับการแจ้งจาก TUC หรือ TICC ในกรณีที่ FOC ที่มีอยู่ของกองทุนสาหรับเส้นทางใด ๆ มีความจุไม่เพียงพอ
หรือไม่ตอบสนองต่อความต้องการทางเทคนิคในการใช้บริการของบริษัทในกลุ่มทรูที่เกี่ยวข้องได้ไม่ว่าในแง่ใด แล้วแต่กรณี TUC หรือ TICC
จะเช่าหรือจะดาเนินการให้บริษัทในกลุ่มทรูที่เกี่ยวข้องเช่า FOC ที่มีอยู่ของกองทุนจนครบร้อยละ 100 ก่อน ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า FOC ที่มีอยู่
ของกองทุนสามารถใช้ในการดาเนินการของบริษัทในกลุ่มทรูนั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสม และ TUC หรือ TICC และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรูใด ๆ
อาจเลือกที่จะดาเนินการสร้าง 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 นับแต่วันที่กองทุนได้เสนอเงื่อนไขการเช่าให้ TUC หรือ TICC ได้พิจารณา บริษัทในกลุ่มทรู
ที่เกี่ยวข้องจะมีสิทธิดาเนินการสร้าง FOC ใหม่เพิ่มขึ้นในเส้นทางเดียวกันกับ FOC ที่มีอยู่ของกองทุนได้ ทั้งนี้ TUC หรือ TICC จะต้องแจ้ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ FOC ใหม่ที่บริษัทในกลุ่มทรูที่เกี่ยวข้องดาเนินการสร้างให้กองทุนได้รับทราบเป็นลายลัก ษณ์อักษร โดยเร็วที่สุดเท่าที่
จะสามารถกระทาได้ภายหลังจากการดาเนินการสร้าง FOC ใหม่เสร็จสมบูรณ์
•

ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับข้อตกลงที่จะไม่แข่งขันนี้จะยังคงมีผลแม้ระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 นี้จะสิ้นสุดลง

สิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusivity) ...

•

สาหรับทรัพย์สินที่มาจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม TICC มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเช่า ดาเนินการและ
บริหารจัดการระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดจากกองทุน ภายหลังจาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 TICC อาจตกลงสละสิทธิการใช้
แต่ผู้เดียว ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ TICC ตกลงยินยอม

ประกันภัย...............................

•

กองทุนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัยประเภทความรับผิดต่อบุคคลภายนอกบนทรัพย์สินที่เช่า รวมทั้งมี
หน้าที่ต้องชาระเบี้ยประกันภัย
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ความรับผิดชดใช้ ...................

•

กองทุน และ TICC และ/หรือTUC ต่างตกลงที่จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายทั้งปวงให้แก่อีกฝ่าย อันเป็นผลมาจากการผิด
คารับรอง คารับประกัน และข้อปฏิบัติของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2
ทั้งนี้ โดยมีข้อยกเว้นต่าง ๆ ตามหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรม

การโอนสิทธิเรียกร้อง ............

•

กองทุน และ TICC และ/หรือ TUC ต่างสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และ
บริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 ให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายก่อน โดย TICC
และ TUC อาจใช้หรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก
FOC ครั้งที่ 2 แก่ลูกค้าของ TICC และ/หรือ TUC หรือการเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าให้แก่บุคคลอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในสัญญา

•

กองทุนจะไม่ขาย โอนหรือจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เช่าแก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก TICC และ
TUC ก่อน (ทั้งนี้ การพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว จะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ชักช้า) และกองทุนจะต้องจัดการให้ผู้ที่ซื้อหรือ
รับโอนทรัพย์สินที่เช่าตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร (โดยเป็นเงื่อนไขก่อนการขาย โอน หรือ จาหน่ายจ่ายโอนดังกล่าว) ที่จะปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 และรับไปซึ่งสิทธิ ความรับ
ผิดและหน้าที่ต่าง ๆ ภายใต้สัญญาดังกล่าว

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

•

ในกรณีจาเป็น หรือ สมควร ที่จะต้องมีการยกระดับประสิทธิภาพ (upgrade) ทรัพย์สินที่เช่าใด ๆ หรือทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ที่กองทุนได้รับ
จาก TICC และ/หรือ TUC หรือ ทรู หรือบริษัทย่อยของทรู และอยู่ภายใต้การเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและ
แทนที่ สั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น การ และบริ ห ารจั ด การหลั ก FOC ครั้ ง ที่ 2 นั้ น TICC และ/หรื อ TUC จะด าเนิ น การเพื่ อ ให้ มี ก ารยกระดั บ
ประสิทธิภาพ (upgrade) ดังกล่าวในทุกกรณี ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยที่การยกระดับประสิทธิภาพ (upgrade) จะกลายเป็นสินทรัพย์
เพิ่มเติมของ TICC และ/หรือTUC ซึ่งหาก TICC และ/หรือ TUC ประสงค์จะขายให้แก่บุคคลใด TICC และ/หรือTUC ต้องยื่นคาเสนอในการ
ขายสินทรัพย์ดังกล่าวแก่กองทุนก่อน

การสิ้นสุดของสัญญา .............

•

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการได้ในหลายๆ กรณี เช่น กรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายไม่สามารถปฏิบัติ
ตามหน้าที่สาคัญของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 ซึ่งรวมถึง (ในกรณีของ
TICC และ/หรือ TUC) การไม่สามารถชาระค่าเช่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การล้มละลาย หรือกรณีที่การปฏิบัติตามหน้าที่สาคัญภายใต้
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สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 ของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีผลเป็นการกระทาที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
•

TUC หรือ TICC มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 หากไม่มีบริษัทใน
กลุ่มทรูต้องการ หรือมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเช่าทรัพย์สินที่เช่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจ อันเป็นผลมาจากการสิ้นสุดหรือสิ้นอายุ
ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมอันเกี่ยวเนื่องกับ FOC เป็นต้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................

•

สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 อยู่ภายใต้การบังคับตามกฎหมายไทย

เขตอานาจศาล .......................

•

ศาลไทยมีเขตอานาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ตัดสินคดีความ หรือดาเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ และระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจาก
หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2
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เอกสารแนบ 9
(ฟอร์ม 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ัล
วันที่ 6 มิถุนายน 2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (“กองทุนฯ”) ขอรายงานเกี่ยวกับความประสงค์ในการเพิ่มทุนและการจัด สรร
หน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ ดังนี้
1.

การเพิ่มทุน

บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน (Registered Capital) ของกองทุนฯ ในจํานวน
รวมไม่เกิน 10,500,000,000 บาท จากเดิมเงินทุนจดทะเบียน 96,379,430,540 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท รวม
เป็นเงินทุนจดทะเบียนจํานวนไม่เกิน 106,879,430,540 บาท โดยการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ในจํานวนไม่เกิน
1,050,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันกําหนดรายชื่อผู้
ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน แต่จะไม่เสนอขาย
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทําให้ หรืออาจส่งผลเป็นการกระทําการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ของต่ า งประเทศโดยกองทุ น ฯ หรื อ บริ ษั ท จั ด การ หรื อ จะเป็ น ผลให้ บ ริ ษั ท จั ด การต้ อ งมี ภาระหน้ า ที่ ใ นการ
ดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดําเนินการภายใต้กฎหมายไทย
ทั้งนี้ การกําหนดจํานวนหน่วยลงทุนใหม่และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จะได้รับการพิจารณาและ
กําหนดโดยบริษัทจัดการก่อนการเสนอขาย โดยจะอ้างอิงจากราคาประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 ที่จัดทําโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินอิสระทั้งสองราย หลักการในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง สภาวะตลาดเงิน
และตลาดทุนในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่ ผู้ลงทุนจะได้รับ
ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม อัตราดอกเบี้ยทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เป็นต้น
2.

การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่
รายละเอียดการจัดสรรหน่วยลงทุน
การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ในวั น กํ า หนดรายชื่ อ ผู้ ถือ หน่ วยลงทุ น ที่ มีสิ ท ธิ ในการจองซื้อ หน่ วยลงทุ น ใหม่ (Record Date) ตาม
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุน รายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทําให้
หรืออาจส่งผลเป็นการกระทําการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศโดยกองทุนฯ
หรือบริษัทจัดการ หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมีภาระหน้าที่ในการดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไป
จากที่ต้องดําเนินการภายใต้กฎหมายไทย (ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
เรียกว่า “ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ”) ในการนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิอาจแสดงความจํานงที่
จะซื้อหน่วยลงทุนใหม่ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับ
การจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ในครั้งนี้ก็ได้
โดยภายหลั ง จากการจั ด สรรหน่ ว ยลงทุ น ใหม่ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เดิ ม ที่ มี สิ ท ธิ ใ นรอบแรกแล้ ว
กองทุนฯ อาจจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ที่เหลือจากการจองซื้อโดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิดังกล่าว
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิที่แสดงความจํานงที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่เกินกว่าสิทธิที่ได้รับ
จัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน อย่างน้อยหนึ่งรอบหรือจนกว่าจะหมด ทั้งนี้ รายละเอียดการ
IX
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จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้เป็นไปตามที่จะกําหนดในเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ และ
หนังสือชี้ชวน
หน่วยลงทุนใหม่ดังรายละเอียดตามวาระนี้หรือตามเอกสารแนบ 2 จะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1993 หรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายของประเทศใดๆ นอกเหนือจากประเทศไทย และจะไม่ได้รับการเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสัญชาติสหรัฐอเมริกา หรือสัญชาติ ใดๆ นอกจากสัญชาติไทย หากการ
เสนอขายหรือการขายทําให้หรืออาจส่งผลเป็นการกระทําการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ
ของประเทศนั้น ๆ โดยกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการมีภาระหน้าที่ในการ
ดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดําเนินการภายใต้กฎหมายไทย
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จั ด การจะพิ จ ารณากํ า หนดวั น กํ า หนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี สิ ท ธิ ใ นการจองซื้ อ
หน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) โดยจะแจ้งวันกําหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
ตารางดังต่อไปนี้ เป็นข้อมูลโดยสรุปของการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่
จัดสรรให้แก่

จานวนหน่วย
ลงทุน

อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)

ราคาเสนอขาย
(บาทต่อหน่วย)

หมายเหตุ

ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม
ที่มีสิทธิ

จํานวนหน่วย
ลงทุนใหม่ทั้งหมด

กําหนดใน
ภายหลัง (โปรด
พิจารณา หมาย
เหตุ (2))

กําหนดใน
ภายหลัง (โปรด
พิจารณา หมาย
เหตุ (1))

โปรด
พิจารณา
หมายเหตุ
(3) (4)

หมายเหตุ
(1)

การกํา หนดจํา นวนหน่ ว ยลงทุ น ใหม่แ ละราคาเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ใหม่นี้ จะอ้า งอิง จากราคา
ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่จัดทําโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ
อิสระทั้งสองราย ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ อัตราผลตอบแทน
ในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้รับ ศักยภาพในเชิงพาณิ ชย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
อัตราดอกเบี้ยทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ ราคาเสนอขายจะได้รับการ
พิจารณาและกําหนดโดยบริษัทจัดการก่อนการเสนอขาย

(2)

อัตราส่วนการเสนอขายจะคํานวณจากจํานวนหน่ วยลงทุ นก่อนการเพิ่มเงินทุน จดทะเบีย นของ
กองทุนฯ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนใหม่ที่จะมีการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่
มีสิทธิ ในราคาเสนอขายต่อหน่วยตามที่บริษัทจัดการจะได้กําหนดต่อไป

(3)

วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) จะได้รับ
การกําหนดในภายหลัง โดยบริษั ทจัดการจะแจ้งวันกําหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป

(4)

ให้บริษัทจัดการเป็นผู้มีอํานาจในการ (ก) พิจารณา กําหนด และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ รวมทั้งการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียง จํานวนหน่วยลงทุนใหม่ จํานวนครั้งของการเสนอขาย จํานวนรอบที่จะจัดสรรหน่วย
ลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ ระยะเวลาการจองซื้อ วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย
วิธีการจองซื้อ วิธีการชําระค่าจองซื้อ อัตราส่วนการใช้สิทธิในการจองซื้อ สัดส่วนการเสนอขาย ราคา
เสนอขาย รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีสิท ธิใ ช้ดุลยพินิ จในการ
พิจารณาการจัดสรร หรือการปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด หาก

IX

-2

เอกสารแนบ 9
การจัดสรรดังกล่าวทําให้หรืออาจส่งผลเป็นการกระทําการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ
ของต่างประเทศโดยกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมีภาระหน้าที่ใน
การดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดําเนินการภายใต้กฎหมายไทย (ข) พิจารณากําหนดวัน
กําหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) โดยแจ้งวัน
กําหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป (ค) เจรจา ตกลง จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ใน
เอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จําเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหน่วย
ลงทุนใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเอกสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหน่วยลงทุน
ใหม่ รวมทั้งดําเนินการเจรจา ติดต่อ และ/หรือ ยื่นคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐาน
ที่ จํา เป็น ที่ เกี่ ยวข้องต่ อสํา นั ก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว
และการนําหน่วยลงทุนใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น (ง) เจรจา
ตกลง จัดทํา ลงนาม ส่ง มอบ และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และตัวแทนรับ
จองซื้อหลักทรัพย์ (จ) ดําเนินการอื่นใดอันจําเป็นหรือเกี่ยวเนื่องทุกประการ ตลอดจนกําหนดหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อให้การออกและจัดสรรหน่วย
ลงทุนใหม่ของกองทุ นฯ สําเร็จลุล่วง (ฉ) แต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้รับ มอบอํา นาจช่ว งในการ
ดําเนินการดังกล่าวตาม (ก) ถึง (จ) ข้างต้น

3.

กาหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประชุม วิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.
2562 ตั้งแต่ เวลา 9.30 น. (เริ่ม ลงทะเบียน เวลา 8.30 น.) ณ ห้ อง แกรนด์บ อลรูม ชั้น 2 โรงแรมแชงกรีล่า เลขที่ 89
ซอยวัดสวนพลู เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยกําหนดให้วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 (Record Date)
4.
การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไข
การอนุญาต (ถ้ามี)
ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ในการลงทุนในทรัพย์ สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 การเพิ่มทุน การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามวาระที่
เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 บริษัทจัดการจะดําเนินการขอความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ โดยจะดําเนินการยื่นหนังสือชี้ชวนต่อไป
5.

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

กองทุนฯ จะนําเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 รวมถึงชําระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่ง
คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณไม่เกิน 15,800 ล้านบาท
6.

ประโยชน์ที่กองทุนฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่

บริษัทจัดการคาดว่าการเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่เพื่อนํามาลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 นี้ จะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาวจากการที่กองทุนฯ
ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพดี และยังเป็นการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ของกองทุนฯ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุน
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7.

ประโยชน์ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่

กองทุนฯ จะมีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นที่น่าสนใจต่อนักลงทุน โดยบริษัทจัดการคาดว่าการเพิ่มทุนจะช่วย
เพิ่มหน่วยลงทุนซึ่งจะเป็นการสนับสนุนสภาพคล่องของการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองและเป็นการเพิ่มขนาดของ
ทรัพย์สินรวมของกองทุ นฯ อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะได้เพิ่มขนาดการลงทุนในกองทุนฯ เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนฯ
8.
รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็นสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ
การเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่
ไม่มี
9.
ลงทุนใหม่

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหน่วย

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประชุม วิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.
2562 ตั้ ง แต่ เวลา 9.30 น. (เริ่ ม ลงทะเบี ยน เวลา 8.30 น.) ณ ห้ อ ง แกรนด์ บ อลรู ม ชั้ น 2 โรงแรมแชงกรี ล่า เลขที่ 89
ซอยวัดสวนพลู เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยกําหนดให้วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุม วิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 (Record Date) เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 รวมถึงการเพิ่มทุนและการจัดสรรหน่วยลงทุน
ใหม่
บริษัทจัดการขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายณรงค์ศกั ดิ์ ปลอดมีชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
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แผนที่สถานที่ประชุม

สถานที่: ณ ห้ อง แกรนด์บอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมแชงกรี ลา่ เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
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วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562
ของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ัล (DIF)
ในวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น.
ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแชงกรีล่า เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
1.

การลงทะเบียน
ผู้ถือหน่วยกองทุนรวมหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการ
ตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 21 มิถุนายน 2562

2.

การเข้าประชุมด้วยตนเอง
กรณีบุคคลธรรมดา
ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่ยังไม่
หมดอายุของผู้ถือหน่วยกองทุนรวม (หรือแนวทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด)
กรณีนิติบุคคล
กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน
ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดย
หน่วยงานราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ ตั้งอยู่ไม่เกิน 1 ปี และให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น
ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
สาหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับบเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทา
คาแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความ
ถูกต้องของคาแปล พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตร
ประจาตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ ยังไม่หมดอายุ (หรือแนวทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด) เพื่อ
ลงทะเบียน
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3.

การมอบฉันทะ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
เพื่อความสะดวก ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมอบอานาจให้แก่ ตัวแทนของบริษัทจัดการ โปรดส่งหนังสือ
มอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทจัดการ ก่อนวันประชุม ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทาการ โดย กรอก
ข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สาคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทุก
แห่ง พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการมอบฉันทะ
3.1
กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่
หมดอายุของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่
หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
3.2

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบคุ คล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
หนังสือมอบฉันทะซึ่ งลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อม
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้ น พร้อม
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) รวมทั้งให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัว
ข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามดังกล่าว
กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยหน่วยงานราชการที่มีอานาจของประเทศที่นติ ิบุคคลนั้นตัง้ อยู่อายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี
อานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) รวมทัง้ ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามดังกล่าว
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สาหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับบเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทา
คาแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความ
ถูกต้องของคาแปล พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
ผู้รับมอบต้องแสดงสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (หรือแนวทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด) เพื่อลงทะเบียน
4.

การดาเนินวาระการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน
ในวันที่มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเปิดระบบการลงทะเบียนและหน้าจอแสดงจานวน
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุมผู้ ถือ หน่วยลงทุน ตามจุดที่ กาหนดไว้เพื่ อแสดงจานวนผู้ ถือ หน่ วยลงทุ น หรื อ ผู้รับมอบ
อานาจฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วย
บริษัทจัดการกาหนดเวลาเปิดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนในเวลา 9.30 น. โดยเมื่อถึงกาหนดเวลาการเปิด
วาระการประชุมจะต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หน่วยลงทุน (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่จาหน่ายได้ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่งชั่วโมงมีจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่ง
มาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม บริษัทจัดการสามารถนัดประชุมใหม่ โดยในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่
บังคับว่าต้องนับองค์ประชุม
ในการนับจานวนเสียงหรือการลงคะแนนในวาระที่มีการลงมติ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถออกเสียงคะแนน
ได้ตามจานวนหน่วยลงทุนที่มี หรือตามจานวนหน่วยลงทุนที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หน่วยเท่ากับ
1 เสี ย งสาหรั บ การประชุ มวิ สามั ญ ผู้ ถือ หน่ วยลงทุ น ครั้ ง ที่ 1/2562 ของกองทุ น รวมโครงสร้ า งพื้ นฐาน
โทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) โดยทีก่ ารอนุมัติดาเนินการในแต่ละวาระที่นาเสนอ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็น
ด้ ว ยจากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี สิท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนตามเกณฑ์ ที่ ก ฎหมายก าหนด (โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดในแต่ละวาระ)
คาเตือน: ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณานาแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาเพื่อประกอบการลงทะเบียน
สาหรับเข้าประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หรือนามาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ)
•
บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ์ใ นการพิ จารณาเอกสาร ตามกฎระเบี ย บ แนวปฏิ บั ติ ข องบริ ษั ท และ/หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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สำหรับบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่คัสโตเดียน
FOR NATURAL PERSON OR JURISTIC PERSON WHO DOES NOT HAVE CUSTODIANS IN THAILAND

เอกสารแนบ 12
Attachment 12
แบบ ก
Form A.

หนังสือมอบฉันทะ
PROXY

วันที่
Date
(1) ข้ำพเจ้ำ
I/We
อยู่บ้ำนเลขที่
Reside at
อำเภอ/เขต
Amphur/Khet

เขียนที่
Written at
เดือน
Month

พ.ศ.
Year
สัญชำติ
Nationality

ถนน
Road
จังหวัด

ตำบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Province

Postal Code
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม ดิจิทัล (DIF) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้นรวม
a unitholder of Digital Telecommunications Infrastructure Fund (DIF) holding the total amount of
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ
เสียง
and having the right to vote equal to
votes.
(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อำยุ
age
ตำบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

หน่วย being
units,

ปี อยู่บ้ำนเลขที่
years, reside at
อำเภอ/เขต
Amphur/Khet

หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนไทยพำณิชย์ จำกัด ในฐำนะบริษัทจัดกำรของกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม ดิจิทัล (DIF) โดย
or SCB Asset Management Co., Ltd., the Management Company of Digital Telecommunications Infrastructure Fund (DIF), namely
(2.1)
นำยณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
อำยุ 50
ปี อยู่บ้ำนเลขที่
70
Mr. Narongsak Plodmechai
age
50 years, Reside at
70
ถนน
รำษฎร์บูรณะ 18
ตำบล/แขวง
บำงปะกอก
อำเภอ/เขต
รำษฎร์บรู ณะ
Road
Rat Burana 18 Tambol/Khwaeng
Bang Pakok
Amphur/Khet
Rat Burana
จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
รหัสไปรษณีย์
10140
หรือ
Province
Bangkok
Postal Code
10140
or
(2.2)
นำงทิพำพรรณ ภัทรวิกรม
อำยุ 43
ปี อยู่บ้ำนเลขที่
19/27 ซอยทรงสะอำด
Mrs. Tipaphan Puttarawigorm
age
43 years, Reside at
19/27 Soi Song-saard
ถนน
ตำบล/แขวง
จอมพล
อำเภอ/เขต
จตุจักร
Road
Tambol/Khwaeng
Jompol
Amphur/Khet
Jatujak
จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
รหัสไปรษณีย์
10900
Province
Bangkok
Postal Code
10900
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สำหรับบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่คัสโตเดียน
FOR NATURAL PERSON OR JURISTIC PERSON WHO DOES NOT HAVE CUSTODIANS IN THAILAND

เอกสารแนบ 12
Attachment 12
แบบ ก
Form A.
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพือ่ เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 21
มิถุนำยน 2562 ตั้งแต่เวลำ 9.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.) ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแชงกรีล่ำ เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู เขตบำงรัก กรุงเทพฯ หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Unitholders No. 1/2019 on 21 June
2019 from 9.30 a.m. onwards (registration starts at 8.30 a.m.) at Grand Ballroom, Shangri-La Hotel No. 89 Soi Wat Suanplu Bang rak District,
Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.
(3) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

1.

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ เพื่อสะท้อนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการให้เช่า
เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่กองทุ นฯ ได้ลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สุทธิที่เกิด จากการที่ AWC ให้เช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC แก่ BFKT
Agenda No. 1 Re: To consider and approve the amendments to the fund scheme to reflect the change in the rental structure
of the telecommunications towers of AWC which the fund has invested in the right to receive benefit from net revenue derived
from the lease of telecommunications towers owned by AWC to BFKT


2.

(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
Agenda 2 Investment in the Additional Telecom Infrastructure Assets No. 4
วาระที่ 2.1 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
Agenda No. 2 Re: To consider and approve investment in the Additional Infrastructure Assets No. 4


(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 2.2 พิจารณาอนุมัติการเข้าทาสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม
ครั้งที่ 4
Agenda No. 2.2 Re: To consider and approve the entry into the agreement in relation to the seeking of benefits from the
Additional Telecom Infrastructure Assets No. 4


(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 2.3 พิจ ารณาอนุมัติก ารแก้ไขเพิ ่มเติมรายละเอีย ดโครงการจัด การกองทุนฯ เพื ่อเพิ่มเติมข้อมูล เกี่ย วกับ ทรัพ ย์ส ิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
Agenda No. 2.3 Re: To consider and approve the amendments to the fund scheme as to update information in relation to the
Additional Telecom Infrastructure Assets No. 4 and the benefit seeking from the Additional Telecom Infrastructure Assets No.
4


(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 2.4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนฯ สาหรับการลงทุนในทรัพ ย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
Agenda No. 2.4 Re: To consider and approve the capital raising in relation to the investment in the Additional Telecom
Infrastructure Assets No. 4
วาระที่ 2.4.1 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนฯ
Agenda No.2.4.1 Re: To consider and approve the capital increase of the Fund


(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 2.4.2 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่
Agenda No.2.4.2 Re: To consider and approve the issuance and offering of new investment units
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
3.

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 3 Re: Other matters (if any).


(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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(4) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่ เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหน่วยลงทุน
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a
unitholder.
(5) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำแต่งตั้งให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่บุคลำกรของ บลจ. ไทยพำณิชย์ จำกัด ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้ำพเจ้ำแต่ไม่ได้ระบุควำมประสงค์ใน
กำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มี
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
In case I/we have appointed a person, who is not the staff of SCB Asset Management , as my/our proxy, but have not specified
my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any
matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition to any fact, the proxy shall have the right to consider
and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
(6) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำแต่งตั้งให้บุคลำกรของ บลจ. ไทยพำณิชย์ จำกัด เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้ำพเจ้ำ โดยให้มีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้
ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร หรือกรณีที่ข้ำพเจ้ำแต่งตั้งให้ บุคลำกรของ บลจ. ไทยพำณิชย์ จำกัด ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแต่มิได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียง
ลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนนั้น ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำกำหนดให้บุคลำกรของ บลจ. ไทยพำณิชย์ จำกัด ในฐำนะผู้รับมอบฉันทะของข้ำพเจ้ำ ใช้สิทธิออก
เสียงเห็นด้วยในมติดังกล่ำวในทุกวำระของกำรประชุมดังกล่ำวข้ำงต้น
In case that I/we appoint the staff of SCB Asset Management as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may
deem appropriate or in case that I/we appoint the staff of SCB Asset Management as my/our proxy but I/we do not specify my/our voting instruction
in any agenda or such instruction is not clearly specified, it shall be deem that I/we instruct the staff of SCB Asset Management to vote “Approve” in
all agendas of the meeting.
กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่ำ
ข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s)
specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมำยเหตุ
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหน่วยลงทุน
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment
units to several proxies for splitting votes.
2. กรุณำติดอำกรแสตมป์ 20 บำท
Please affix duty stamp of Baht 20.
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หนังสือมอบฉันทะ
PROXY

วันที่
Date
(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Reside at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

เขียนที่
Written at
เดือน
Month

พ.ศ.
Year
สัญชาติ
Nationality

ถนน
Road
จังหวัด

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Province

Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
as a Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)โดยถือหน่วยลงทุนจานวนทั้งสิน้ รวม

หน่วย

being a unitholder of Digital Telecommunications Infrastructure Fund (DIF) holding the total amount of

units,

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

and having the right to vote equal to

votes.

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยู่บ้านเลขที่
years, reside at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) โดย
or SCB Asset Management Co., Ltd., the Management Company of Digital Telecommunications Infrastructure Fund (DIF), namely
(2.1)
นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
อายุ 50
ปี อยู่บ้านเลขที่
70
Mr. Narongsak Plodmechai
age
50 years, Reside at
70
ถนน
ราษฎร์บูรณะ 18
ตาบล/แขวง
บางปะกอก
อาเภอ/เขต
ราษฎร์บรู ณะ
Road
Rat Burana 18 Tambol/Khwaeng
Bang Pakok
Amphur/Khet
Rat Burana
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10140
หรือ
Province
Bangkok
Postal Code
10140
or
(2.2)
นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
อายุ 43
ปี อยู่บ้านเลขที่
19/27 ซอยทรงสะอาด
Mrs. Tipaphan Puttarawigorm
age 43 years, Reside at
19/27 Soi Song-sa-ard
ถนน
ตาบล/แขวง
จอมพล
อาเภอ/เขต
จตุจักร
Road
Tambol/Khwaeng
Jompol
Amphur/Khet
Jatujak
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10900
Province
Bangkok
Postal Code
10900
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือ่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 21
มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.) ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแชงกรีล่า เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
เอกสารแนบ 12 หน้า 1 ของจานวน 4 หน้า
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any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Unitholders No 1/2019 on 21 June
2019 from 9.30 a.m. onwards (registration starts at 8.30 a.m.) at Grand Ballroom, Shangri-La Hotel No. 89 Soi Wat Suanplu Bang rak District,
Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:
1.

วำระที่ 1 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนฯ เพื่อสะท้อนกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรให้เช่ำ
เสำโทรคมนำคมของ AWC ที่กองทุ นฯ ได้ลงทุนในสิทธิในกำรรับประโยชน์จำกรำยได้ สุทธิที่เกิด จำกกำรที่ AWC ให้เช่ำเสำ
โทรคมนำคมของ AWC แก่ BFKT
Agenda No. 1 Re: To consider and approve the amendments to the fund scheme to reflect the change in the rental structure
of the telecommunications towers of AWC which the fund has invested in the right to receive benefit from net revenue derived
from the lease of telecommunications towers owned by AWC to BFKT


2.

(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมัติกำรลงทุนในทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มเติมครั้งที่ 4
Agenda 2 Investment in the Additional Telecom Infrastructure Assets No. 4
วำระที่ 2.1 พิจำรณำอนุมัติกำรลงทุนในทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มเติมครั้งที่ 4
Agenda No. 2 Re: To consider and approve investment in the Additional Infrastructure Assets No. 4


(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 2.2 พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำทำสัญญำเกี่ยวกับกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 4
Agenda No. 2.2 Re: To consider and approve the entry into the agreement in relation to the seeking of benefits from the
Additional Telecom Infrastructure Assets No. 4


(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วำระที่ 2.3 พิจ ำรณำอนุมัติก ำรแก้ไขเพิ ่มเติมรำยละเอีย ดโครงกำรจัด กำรกองทุนฯ เพื ่อเพิ่มเติมข้อมูล เกี่ย วกับ ทรัพ ย์ส ิน
กิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มเติมครั้งที่ 4
Agenda No. 2.3 Re: To consider and approve the amendments to the fund scheme as to update information in relation to the
Additional Telecom Infrastructure Assets No. 4 and the benefit seeking from the Additional Telecom Infrastructure Assets No.
4


(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 2.4 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนของกองทุนฯ สำหรับกำรลงทุนในทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มเติมครั้งที่ 4
Agenda No. 2.4 Re: To consider and approve the capital raising in relation to the investment in the Additional Telecom
Infrastructure Assets No. 4
วำระที่ 2.4.1 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนของกองทุนฯเรื่อง
Agenda No.2.4.1 Re: To consider and approve the capital increase of the Fund


(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 2.4.2 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่
Agenda No.2.4.2 Re: To consider and approve the issuance and offering of new investment units
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
3.

วำระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
Agenda No. 3 Re: Other matters (if any).


(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(4) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a
unitholder.
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(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ใน
การออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have appointed a person, who is not the staff of SCB Asset Management , as my/our proxy, but have not specified
my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any
matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition to any fact, the proxy shall have the right to consider
and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าแต่งตั้งให้บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า โดยให้มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้
ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือกรณีที่ข้าพเจ้าแต่งตั้งให้ บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแต่มิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนนั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้ากาหนดให้บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า ใช้สิทธิออก
เสียงเห็นด้วยในมติดังกล่าวในทุกวาระของการประชุมดังกล่าวข้างต้น
In case that I/we appoint the staff of SCB Asset Management as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may
deem appropriate or in case that I/we appoint the staff of SCB Asset Management as my/our proxy but I/we do not specify my/our voting instruction
in any agenda or such instruction is not clearly specified, it shall be deem that I/we instruct the staff of SCB Asset Management to vote “Approve” in
all agendas of the meeting.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s)
specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยลงทุนให้เท่านั้น
Only foreign unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form B. are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing in the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหน่วยลงทุน
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment units
to several proxies for splitting votes.
4. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix duty stamp of Baht 20.
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เอกสารแนบ 13
ประวัติผู้รับมอบฉันทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด ที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมอบฉันทะ
ชื่อ-นามสุกล
นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บลจ.ไทยพาณิชย์ จากัด
อายุ
50 ปี
สัญชาติ
ไทย
ที่อยู่
70 ซอยราษฎร์บูรณะ 18 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
วุฒิการศึกษา
- Master of Economics, Western Michigan University, U.S.A.
- ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรอื่น ๆ

-

ประวัติการทางาน

- ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จากัด
- ม.ค. 2561 - ก.ค. 2561 กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารการ
ลงทุน ผู้บริหารสายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

Fund Manager License
Fundamental Investment Analyst on Securities License
Investment Planner License
Infrastructure Fund Manager License

- ก.ย. 2558 - ธ.ค. 2560 กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
- ก.ค. 2558 - ส.ค. 2558 รองกรรมการผู้อานวยการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
การลงทุน ผู้บริหารกลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จากัด
- มี.ค. 2554 - มิ.ย. 2558 รองกรรมการผู้อานวยการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
การลงทุน ผู้บริหารกลุ่มการลงทุนต่างประเทศและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การ
ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
- 2551 - 2553 รองประธานฝ่ายการลงทุน บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล
การมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้

แอสชัวรันส์ จากัด
2548 - 2551 ผู้อานวยการอาวุโส กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
2542 - 2548 หัวหน้าผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2538 - 2542 ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไทย
พาณิชย์ จากัด
2537 - 2538 นักค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์วอล์เบิร์กพรีเมียร์
2536 - 2537 นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ธนสยาม

- ไม่มี
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เอกสารแนบ 13
ประวัติผู้รับมอบฉันทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด ที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมอบฉันทะ
ชื่อ-นามสุกล
นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ.ไทยพาณิชย์ จากัด
อายุ
43 ปี
สัญชาติ
ไทย
ที่อยู่
19/27 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรอื่น ๆ

- Property Fund Manager License
- Securities Investment Consultant License

ประวัติการทางาน

- ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์
จากัด
- ม.ค. 2558 - มิ.ย. 2559 ผู้อานวยการอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
- ก.ค. 2556 - ธ.ค. 2557 ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และ
โครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
- ม.ค. 2553 - มิ.ย. 2556 ผู้อานวยการ กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้าง
พื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
- ก.พ. 2550 - ธ.ค. 2552 รองผู้อานวยการ ฝ่ายการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มการ
ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
- 2546 - 2549 ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัทแนเชอรัล พาร์ค จากัด
(มหาชน)
- 2542 - 2546 ผู้ดูแลการลงทุน ฝ่ายบริหารเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

การมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้

- ไม่มี

XIII-2

เอกสารแนบ 14
รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรกของกองทุนฯ ณ วัน record date วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรกของกองทุนฯ ณ วัน record date วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 มีดังนี้

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ - สกุล
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท เรียล มูฟ จากัด
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
สานักงานประกันสังคม
STATE STREET EUROPE LIMITED
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINESS LIMITED
กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส
THE BANK OF NEW YORK MELLON
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

XIV-1

จานวนหน่วย

คิดเป็น %

2,485,561,900
405,821,017
314,948,400
252,803,088
160,415,975
155,021,496
152,273,800
146,305,500
119,000,000
114,213,194

25.789
4.211
3.268
2.623
1.664
1.608
1.580
1.518
1.235
1.185

