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หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหนว่ยลงทุน 

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจทิัล คร้ังที่ 1/2562 

 

วันท่ี 6 มิถุนายน 2562 

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล  
ครั้งที่ 1/2562 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (“กองทุนฯ”) 

เอกสารแนบ 

1 ตารางสรุปเนื้อหาโครงการจัดการกองทุนฯ (“โครงการจัดการกองทุนฯ”) ที่เสนอขอแก้ไข
เพิ่มเติม เพื่อสะท้อนการปรับเปล่ียนโครงสร้างการให้เช่าเสาของบริษัท เอเซีย ไวร์เลส  
คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (“AWC”) ที่กองทุนฯ ได้ลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่
เกิดจากการที่ AWC ให้เช่าเสาโทรคมนาคมที่ AWC เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (“เสาโทรคมนาคม
ของ AWC”) แก่บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด (“BFKT”) 

2 สารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่  4 และการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่เป็นการท าธุรกรรม
กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

3 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 

4 สรุปรายงานประเมินค่าทรัพย์ สินของผู้ประเมินค่าอิสระ ตารางสรุปสมมติฐานของ 
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินอิสระส าหรับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และ
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของสมมติฐานของผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
อิสระในการประเมินมูลค่า 

5 ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ซึ่งสะท้อนการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่  4 ส าหรับช่วงเวลาประมาณการตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 
กันยายน 2563  

6 สรุปหลักการในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 

7 สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาที่ส าคัญเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 
4 ของกองทุนฯ  

8 ตารางสรุปเนื้อหาโครงการจัดการกองทุนฯ ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
รายละเอียดและข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4  

9 แบบรายงานการเพิ่มทุน 

10 แผนท่ีสถานท่ีประชุม 
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11 วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 

12 หนังสือมอบฉันทะ  

13 ประวัติผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ที่เสนอชื่อให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ มอบฉันทะ 

14 รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียน (วันท่ี 28 พฤษภาคม 2562) 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนฯ ("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 จ ากัด (“AWC”) และ
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด (“BFKT”) ฉบับลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และหนังสือจาก AWC BFKT 
และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (“TUC”) ฉบับลงวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เสนอให้กองทุน
ฯ พิจารณาและให้ความยินยอมในการปรับเปล่ียนโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ่งกองทุนฯ ได้
ลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการที่ AWC ให้เช่าเสาโทรคมนาคมที่ AWC เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ (“เสาโทรคมนาคมของ AWC”) แก่ BFKT นั้น บริษัทจัดการได้พิจารณาเหตุผลและปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (ดังที่จะกล่าวในรายละเอียดต่อไปน้ี) แล้วเห็นสมควรให้ความยินยอมแก่ AWC ตามที่ได้รับการร้องขอในการ
ด าเนินการปรับเปล่ียนโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามโครงสร้างการเช่าที่เสนอปรับเปล่ียน จึงมี
มติในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 อนุมัติให้ความยินยอมแก่ AWC ในการด าเนินการปรับเปล่ียนโครงสร้างการให้
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง และมอบอ านาจให้ผู้รับมอบอ านาจของบริษัทจัดการ 
ในฐานะผู้จัดการกองทุนไปด าเนินการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องและหนังสือให้ความยินยอมแก่ AWC ต่อไป  

ดังนั้น เมื่อมีการด าเนินการปรับเปล่ียนโครงสร้างการเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC แล้วเสร็จ จึงมี
ความจ าเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่เปล่ียนแปลง
ไปดังกล่าวลงในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ บริษัทจัดการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ เพื่อสะท้อนโครงสร้างการให้เช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่จะเปล่ียนแปลงไป โดยมีรายละเอียดการขอเสนอให้มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการให้เช่า
เสาโทรคมนาคมของ AWC ดังนี้ 
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ก. โครงสร้างปัจจุบัน 

 

ปัจจุบัน กองทุนฯ ได้ลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ดังต่อไปนี้กับ AWC (ก) สัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่าง กองทุนฯ กับ AWC (ข) สัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ลงวันท่ี 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 ในรายได้สุทธิท่ีเกิดจากการ
ที่ AWC ให้ BFKT เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ภายใต้สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมระหว่าง AWC และ BFKT 
ดังต่อไปนี้ตามล าดับ (ก) สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ส าหรับการให้เช่าเสา
โทรคมนาคมจ านวน 4,360 ต้น (ข) สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม ฉบับลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ส าหรับการให้
เช่าเสาโทรคมนาคมจ านวน 388 ต้น และ (ค) สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม ฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
ส าหรับการให้เช่าเสาโทรคมนาคมจ านวน 149 ต้น (รวมเรียกว่า “สัญญาเช่าเสาของ AWC”) โดย BFKT น าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ทั้งหมดดังกล่าวไปให้เช่าช่วงแก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (“กสท 
โทรคมนาคม”) ภายใต้สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์วิทยุโทรคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในระบบ HSPA 
ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554 และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“สัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA”) โดย 
กสท โทรคมนาคม มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ในการใช้เสาโทรคมนาคมของ 
AWC และได้เช่าใช้และช าระค่าเช่าส าหรับเสาโทรคมนาคมดังกล่าวให้แก่ BFKT ในอัตราค่าเช่าส าหรับท้ังเสา (Whole 
Tower Basis) ซึ่ง BFKT ได้น าค่าเช่าส าหรับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ได้รับจาก กสท โทรคมนาคม ไปช าระต่อ
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 จ ากัด (มหาชน) (“ทรู”) ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภทท่ีสามและมีโครงข่ายเป็นของตนเองเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี มี
แผนการขยายโครงข่ายและมีความต้องการใช้พื้นที่บนเสาโทรคมนาคมของ AWC ดังนั้น กสท โทรคมนาคม และ 
BFKT จึงได้ตกลงเข้าท าสัญญาแก้ไขสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ในส่วนที่เกี่ยวกับการเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC โดยแก้ไขจากเดิมทีเ่ป็นการเช่าและช าระค่าเช่าเสาโทรคมนาคมทั้งเสา (Whole Tower Basis) เป็นการเช่า
และช าระค่าเช่าส าหรับ 1 พื้นที่ต่อเสาโทรคมนาคมเท่านั้น (One Slot Basis) (“สัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ 
HSPA (ฉบับแก้ไข )”) นอกจากนี้  AWC และ BFKT ยังได้เสนอให้มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการให้เช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ระหว่าง AWC และ BFKT โดยให้ TUC ท าการเช่าเสาโทรคมนาคมของ 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 ในส่วนท่ีเหลือเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีต่อไป นอกจากนี้ BFKT ยังตกลงรับผิดตอ่ 
AWC โดยตรงในฐานะลูกหนี้ร่วมกับ TUC ส าหรับค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ส าหรับหนึ่งพื้นที่ต่อเสา
โทรคมนาคมของ AWC (One Slot Basis) ที่ BFKT เช่าช่วงต่อจาก TUC ในอัตราค่าเช่าที่ก าหนดภายใต้สัญญาเช่า
เสาโทรคมนาคมของ AWC ฉบับใหม่ (รวมเรียกว่า “โครงสร้างการเช่าที่เสนอปรับเปลี่ยน”) 

โดยเมื่อบริษัทจัดการ โดยคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน 
(“คณะกรรมการลงทุน”) พิจารณาโครงสร้างการเช่าที่เสนอปรับเปล่ียน รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วมี
ความเห็นว่า การปรับเปล่ียนโครงสร้างการเช่าที่เสนอปรับเปล่ียน  

(1) ไม่มีผลกระทบกับจ านวนรายได้สุทธิรายเดือนที่กองทุนฯ จะได้รับตามสัญญา AWC 
ARSTA กล่าวคือจ านวนรายได้ที่กองทุนฯ จะได้รับ จะไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือปรับลดแต่อย่างใด  และการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างดังกล่าวจะท าให้สิทธิเรียกร้องของกองทุนฯ ต่อ AWC ดียิ่งขึ้น เนื่องจากภายใต้สัญญา AWC 
ARSTA หากการที่ AWC ผิดนัดไม่ส่งมอบรายได้ค่าเช่ารายเดือนให้แก่กองทุนฯ เกิดจากการที่ กสท โทรคมนาคม ไม่
ช าระค่าเช่าตามสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA และไม่ได้เกิดจากการผิดภาระผูกพันของบริษัท เรียล มูฟ จ ากัด 
(“เรียลมูฟ”) ตามสัญญาบริการขายส่งบริการบนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA ลงวันท่ี 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 หากมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างดังกล่าว ข้อยกเว้นเกี่ยวกับสิทธิของกองทุนฯ ในการเรียกเหตุผิดนัด 
จะใช้ได้เฉพาะกรณีที่ AWC ไม่สามารถส่งมอบรายได้ค่าเช่ารายเดือนให้แก่กองทุนฯ  อันเป็นผลมาจาก กสท 
โทรคมนาคม ไม่ช าระเงินเฉพาะที่เป็นค่าเช่าพื้นที่  จ านวน 1 พื้นที่ Slot ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC ให้แก่ BFKT 
เท่านั้น ต่างจากเดิมซึ่งเป็นค่าเช่าส าหรับเสาโทรคมนาคมทั้งต้น ดังนั้นหากการที่ AWC ไม่สามารถส่งมอบรายได้ค่า
เช่ารายเดือนให้แก่กองทุนฯ จนก่อให้เกิดเหตุผิดนัดนั้นเป็นผลมาจากสาเหตุอื่น ๆ นอกจากข้อยกเว้นเกี่ยวกับสิทธิของ
กองทุนฯ ในการเรียกเหตุผิดนัด กองทุนฯ ก็จะมีสิทธิเรียกให้ AWC ส่งมอบรายได้ให้แก่กองทุนฯ ตามสัญญา AWC 
ARSTA ได้ โดย AWC จะไม่สามารถอ้างข้อยกเว้นดังกล่าวได้  

(2) เป็นการลดความเส่ียงของกองทุนฯ ในกรณีที่ กสท โทรคมนาคม ไม่ช าระค่าเช่าเสาให้แก่ 
BFKT (ความเส่ียงที่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน ข้อ 6.1.1 และข้อ 6.3.2) เนื่องจากที่ผ่านมา กสท โทรคมนาคม ต้อง
ช าระค่าเช่าส าหรับท้ังเสา) (Whole Tower Basis) ให้แก่ BFKT ในขณะท่ี กสท โทรคมนาคม ใช้ประโยชน์เพียง 1 พื้นที่
ต่อเสาโทรคมนาคมเท่านั้น ท าให้มีพื้นท่ีเสาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกหลายพื้นท่ีต่อเสาโทรคมนาคม 1 เสา ซึ่งการน าพื้นที่
เสาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ดังกล่าวออกให้ผู้อื่นเช่าจะช่วยลดความเส่ียงของการไม่ช าระค่า เช่าเสาได้ อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจาก BFKT ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม จึงท าให้ไม่สามารถน าพื้นที่ที่ เหลือบนเสา
โทรคมนาคมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ ขณะที่ในทางกลับกัน TUC เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม กล่าวคือ เป็นผู้
ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่หลักของกลุ่มทรู ที่ครอบครองคล่ืนความถี่ 2100 MHz  คล่ืนความถี่ 900  MHz และคล่ืน
ความถี่ 1800 MHz จนถึงปีพ.ศ. 2570 พ.ศ. 2574 และพ.ศ. 2576 ตามล าดับ TUC จึงสามารถที่จะใช้พื้นที่ Slot บน
เสาโทรคมนาคมของ AWC ในส่วนที่เหลือเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ต่อไปได้  ซึ่งจะก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
สูงสุดต่อการใช้เสาโทรคมนาคม และส่งผลให้ฐานของกระแสรายได้ที่กองทุน ฯ ได้รับมีความแน่นอนและมั่นคงมากขึน้
เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ไม่มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคม  AWC ตามโครงสร้างการเช่าที่
เสนอปรับเปล่ียน นอกจากนั้น BFKT ยังตกลงรับผิดต่อ AWC โดยตรงในฐานะลูกหนี้ร่วมกับ TUC ส าหรับค่าเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ส าหรับหนึ่งพื้นท่ีต่อเสาโทรคมนาคม (One Slot Basis) ที ่BFKT เช่าช่วงต่อจาก TUC ในอัตรา
ค่าเช่าที่ก าหนดภายใต้สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ฉบับใหม่ 

(3) ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนฯ ในด้านของการค้าแข่ง และการท่ีมี 
TUC มาเป็นผู้เช่าเสาโทรคมนาคมทั้งเสา (Whole Tower Basis) จาก AWC รวมถึงไม่เป็นการลดโอกาสที่ TUC  จะ
เช่าเสาอื่นจากกองทุนฯ เนื่องจาก TUC จะใช้พื้นที่บนเสาที่เช่าที่เหลืออยู่ในการให้บริการในธุรกิจของบริษัทเอง ไม่ได้
น าไปให้เช่าในลักษณะเดียวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนฯ  นอกจากนั้นตามปกติของการสร้างเสา
โทรคมนาคมของผู้ประกอบการรายใด ๆ จะไม่ก่อสร้างเสาที่ทับซ้อนพื้นที่ของเสาโทรคมนาคมที่บริษัทในกลุ่มมีอยู่เดิม 
เว้นแต่กรณีที่พื้นที่ Slot บนเสาที่มีอยู่เดิมถูกใช้จนครบแล้วและยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคบริเวณนั้น 
ๆ โดย TUC จะออกหนังสือข้อตกลงกระท าการ (Letter of Undertaking) ให้แก่กองทุนฯ โดยมีข้อตกลงว่าจะไม่กระท า
การแข่งขันกันกับการประกอบธุรกิจของกองทุนฯ  

(4) ไม่ส่งผลกระทบในทางลบกับโอกาสในการได้รับช าระรายได้ที่กองทุนฯ จะได้รับตาม
สัญญา AWC ARSTA เมื่อพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือและฐานะทางการเงินจากการวิเคราะห์งบการเงิน ของ 
TUC พบว่า TUC มีผลการด าเนินงานโดยภาพรวมและฐานะทางการเงินที่มั่นคง และยังคงได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด (Tris Rating) โดยล่าสุด เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่
ระดับ BBB+ ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชือ่ถือขององค์กรท่ี TUC ได้รับมาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2558 นอกจากนี้ AWC จะ
ออกหนังสือข้อตกลงกระท าการ (Letter of Undertaking) ให้แก่กองทุนฯ โดย AWC ให้ค ายืนยันและรับรองว่าจะ
ปฏิบัติตามข้อตกลงกระท าการภายใต้สัญญา AWC ARSTA ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ TUC อย่างเดียวกับที่เคยรับรองว่า
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จะปฏิบัติกับ BFKT และ ยังให้ค ายืนยันและรับรองว่าจะด าเนินการให้ TUC ปฏิบัติตามข้อตกลงกระท าการภายใต้
สัญญา AWC ARSTA ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

อนึ่ง บริษัทจัดการได้พิจารณาโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เห็นว่า
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการเช่าที่เสนอปรับเปล่ียนจะไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องภายใต้
สัญญา AWC ARSTA หรือต้องท าให้มีการแก้ไขสัญญา AWC ARSTA และ การให้ความยินยอมเกี่ยวกับโครงสร้าง
การเช่าที่เสนอปรับเปล่ียนตามที่ได้รับการร้องขอมาอยู่ในอ านาจที่บริษัทจัดการสามารถพิจารณาอนุมัติการให้ความ
ยินยอมดังกล่าวได้ เนื่องจากภายใต้สัญญา AWC ARSTA ยังก าหนดให้ กองทุนฯ มีอ านาจในการให้ความยินยอมแก่ 
AWC ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขสัญญาเช่าเสาของ AWC รวมถึงเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้บริษัท
จัดการต้องได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ  

จากที่ได้กล่าวข้างต้น คณะกรรมการลงทุนได้พิจารณาแล้วเหน็ว่า การให้ความยินยอมในการแก้ไข
สัญญาตามโครงสร้างการเช่าที่เสนอปรับเปล่ียนข้างต้นจะลดความเส่ียงของกองทุนฯ และเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายโดย
จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้มีการใช้พื้นท่ีเสาโทรคมนาคม AWC อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการ
ใช้งานด้านโทรคมนาคม (โทรศัพท์เคล่ือนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง) ในปัจจุบันของผู้บริโภค อีกทั้ง ช่วยลด
บทบาทของ กสท โทรคมนาคม ในฐานะตัวกลางที่จัดเป็นความเส่ียงด้านสัญญาของกองทุนฯ และยังเพิ่มสิทธิ
เรียกร้องในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ  AWC ตามที่ได้กล่าวข้างต้น จึง
ถือเป็นธุรกรรมที่เป็นประโยชน์และไม่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกองทุนฯ หรือมีผลกระทบต่อสิทธิในการ
เรียกร้องของกองทุนฯต่อคู่สัญญาคือ AWC ให้ช าระเงินตามสัญญา AWC ARSTA แต่อย่างใด  

ทั้งนี้ เนื่องจากการให้ความยินยอมดังกล่าวอาจถือเป็นการท าธุรกรรมที่บริษัทจัดการด าเนินการเพื่อ
กองทุนฯ กับ AWC ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนฯ บริษัทจัดการจึงต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ ก่อนการด าเนินการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 14/2558 เรื่อง ข้อก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2558 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจัดการ
จึงได้ขอความเห็นชอบจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (“ผู้ดูแลผลประโยชน์”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนฯ และบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วตามหนังสือแจ้งความเห็นชอบจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ฉบับลงวันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหลายข้างต้น และเมื่อค านึงถึงผลประโยชน์ของของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจึงมีมติให้ความยินยอมแก่ AWC ตามที่ได้รับการร้องขอ ในการด าเนินการปรับเปล่ียนโครงสร้างการให้เช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ตามโครงสร้างการเช่าที่เสนอปรับเปล่ียนและมอบอ านาจใหผู้้รับมอบอ านาจของบริษัทจัดการ 
ในฐานะผู้จัดการกองทุนไปด าเนินการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องและหนังสือให้ความยินยอมแก่ AWC ต่อไป พร้อมทั้ง
ด าเนินการตรวจสอบเอกสารและ/หรือสัญญาต่าง ๆ ของ AWC BFKT และ TUC ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการ
เช่าที่เสนอปรับเปล่ียน 

ทั้งนี้ โปรดพิจารณาตารางสรุปเนื้อหาโครงการจัดการกองทุนฯ ที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อสะท้อน
การปรับเปล่ียนโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่กองทุนฯ ได้ลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้สุทธิที่เกิดจากการที่ AWC ให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC แก่ TUC ตามเอกสารแนบ 1 เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหน่วยลงทุน  

อย่างไรก็ดี ร่างโครงการจัดการกองทุนฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามที่
บริษัทจัดการจะเห็นสมควรเพื่อให้เป็นไปตาม และ/หรือ สอดคล้องกับเงื่อนไขสุดท้ายของโครงสร้างการให้เช่าเสา
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โทรคมนาคมของ AWC ที่จะเปล่ียนแปลงไป และ/หรือ เป็นไปตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน และ/หรือ เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ ค าแนะน า หรือค าส่ังของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) 

อนึ่ง ร่างโครงการจัดการกองทุนฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการให้เช่า
เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่จะเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนฯ ให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ค าแนะน า หรือค าส่ังที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด จะเริ่ม
มีผลใช้บังคับภายหลังจากโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่จะเปล่ียนแปลงไปเกิดขึ้นแล้วเสร็จ 

ด้วยรายละเอียดดังกล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติให้บริษัทจัดการสามารถด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯ เพื่อสะท้อน
โครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่จะเปล่ียนแปลงไปตามที่เสนอทุกประการ และให้มีอ านาจ
ด าเนินการดังต่อไปนี้  

(1) ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมค าหรือข้อความในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ ตามที่
เสนอข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่จะเปล่ียนแปลงไปตามที่บริษัท
จัดการจะเห็นสมควร หรือเป็นไปตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน หรือเป็นไปตามค าแนะน าหรือค าส่ังของส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมถึงเป็นผู้มีอ านาจในการลงนาม รับรอง จัดเตรียม และส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่จ าเป็น 
รวมทั้งด าเนินการติดต่อ หารือ ประสานงาน จัดเตรียม หรือด าเนินการเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ 
หรือผ่อนผัน กับส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคล 
ใด ๆ เพื่อการดังกล่าว 

(2) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การ
ด าเนินการดังกล่าวประสบผลส าเร็จ  

(3) แต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดังกล่าวตาม (1) ถึง (2) 
ข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวประสบผลส าเร็จ 

ความเห็นของบริษัทจัดการ: 

ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ เพื่อ
สะท้อนการปรับเปล่ียนโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่กองทุนฯ ได้ลงทุนในสิทธิ
ในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการที่ AWC ให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC แก่ 
BFKT เนื่องจากบริษัทจัดการโดยคณะกรรมการลงทุนได้พิจารณาแล้วเห็นวา่การให้ความยนิยอมใน
การแก้ไขสัญญาตามโครงสร้างการเช่าที่เสนอปรับเปล่ียนข้างต้นจะลดความเส่ียงของกองทุนฯ และ
เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายโดยจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้มีการใช้พื้นที่เสาโทรคมนาคม AWC อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการใช้งานด้านโทรคมนาคม (โทรศัพท์เคล่ือนที่และ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง) ในปัจจุบันของผู้บริโภค อีกทั้ง ช่วยลดบทบาทของ กสท โทรคมนาคม ใน
ฐานะตัวกลางที่จัดเป็นความเส่ียงด้านสัญญาของกองทุนฯ และยังเพิ่มสิทธิเรียกร้องในการรับ
ประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามที่ได้กล่าวข้างต้น 
นอกจากนี้ การปรับเปล่ียนโครงสร้างการให้เช่าดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการน าส่งรายได้ให้แก่
กองทุนฯ และไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิโดยกองทุนฯ ในการพิจารณาซื้อเสาโทรคมนาคม
หลังจากสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ส้ินสุดลง จึงถือเป็นธุรกรรมที่เป็นประโยชน์และไม่



 

 

8 

ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกองทุนฯ หรือมีผลกระทบต่อสิทธิในการเรียกร้อ งของ 
กองทุนฯ ต่อคู่สัญญาคือ AWC ให้ช าระเงินตามสัญญา AWC ARSTA แต่อย่างใด  

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์: 

ตามที่บริษัทจัดการได้มีมติให้ความยินยอมแก่ AWC และ BFKT ตามที่ได้รับการร้องขอในการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC และ BFKT ด้วยเหตุผลที่บริษัทจัดการ
ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น    เพื่อสะท้อนการอนุมัติการปรับเปล่ียนโครงสร้างการให้เช่าโทรคมนาคมของ 
AWC ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ 
และปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน เพื่อให้โครงการจัดการกองทุนฯ 
เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน หรือเป็นไปตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน หรือเป็นไปตามค าแนะน าหรือค าส่ัง
ของ ส านักงาน ก.ล.ต. ตามที่บริษัทจัดการเสนอ 

การลงมติ : 

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมคร้ังที่ 4 

การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากการท่ีบริษัทจัดการโดยคณะกรรมการลงทุนของกองทุนฯ 
ได้พิจารณาค าแนะน าจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งเล็งเห็นถึงแนวโน้มและโอกาสในการ
ขยายตัวของธุรกิจโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย รวมถึงช่องทางในการเพิ่มโอกาสในการเติบโตและการ
เพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ในการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทโทรคมนาคมที่มีศักยภาพและคุณภาพท่ีดี บริษัทจัดการโดยคณะกรรมการลงทุนจึงได้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมที่จะมีการลงทุนเพิ่มเติม รวมทั้งรูปแบบการจัดหา
แหล่งเงินทุน ระยะเวลาและต้นทุนส าหรับแหล่งเงินทุนประเภทต่าง ๆ สภาพตลาดและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และได้
มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เห็นควรเสนอให้กองทุนฯ เข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมจากบริษัทย่อยในกลุ่มของทรู (“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมคร้ังที่ 4”) ซึ่งประกอบด้วย  

(ก) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
(“TUC”) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานจ านวนประมาณ 788 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive อื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

(ข) กรรมสิทธิ์ในใยแก้วน าแสง ( fiber optic cable หรือ FOC) ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจ
ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694  
คอร์กิโลเมตร) จาก TUC 

(ค) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ  Fibre to the X (“FTTx”) ใน
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื้นที่



 

 

9 

ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 40,823 คอร์กิโลเมตร) และประมาณ 617 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร) ตามล าดับ จาก บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด (“RMV”)1 

(ง) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ  2,797 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร) จากบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (“TICC”) 

ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 นี้จะมี
มูลค่ารวมทั้งส้ินไม่เกิน 15,800 ล้านบาท (รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว อาทิ ค่าที่ปรึกษาทาง
วิชาชีพต่าง ๆ ค่าภาษีอากรที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทุนใหม่ ฯลฯ) โดยในเบื้องต้นคาดว่าแหล่งเงินทุนท่ีจะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในครั้งนี้จะมาจากการเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียนและเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุนฯ ทั้งจ านวน ทั้งนี้ มูลค่าสุดท้ายของการลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 จะขึ้นกับราคาเสนอขายสุดท้ายส าหรับหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน
ฯ ราคาสุดท้ายยังขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในช่วง
ที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ และอัตราผลตอบแทนของตลาดที่นักลงทุนจะได้รับจากการลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานในลักษณะเดียวกันในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ โดยเมื่อ
ด าเนินการเข้าลงทุนแล้วเสร็จ กองทุนฯ จะน าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ดังกล่าวออกให้ TUC 
และ TICC เช่า โดยการเข้าท าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทโทรคมนาคมที่กองทุนฯ มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อสะท้อนการลงทุนเพิ่มเติม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 และ 3 

อนึ่ง การจะเข้าลงทุนของกองทุนฯ ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ดังกล่าว
ข้างต้น รวมตลอดจนข้อตกลงสุดท้ายที่กองทุนฯ จะเข้าท าสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในกลุ่มทรูยังคงขึ้นอยู่กับผลการ
ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและผลการตรวจสอบทางเทคนิคเบื้องต้นของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 

ด้วยรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณา
วาระการประชุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของผู้ถือหน่วยลงทุนในทุกวาระการประชุมจะเป็นเงื่อนไขซึ่ง
กันและกัน และกองทุนฯ จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนพิจารณามีมติเห็นชอบในทุกวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อประโยชน์และความส าเร็จของ
กองทุนฯ ในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ตามที่ได้เสนอ 

  

                                                      
1  RMV มีแผนจะโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ TUC โดยที่ประชุมคณะกรรมการของ RMV ได้มีมติเห็นชอบให้มีการโอนกิจการ ในวันที่ 14 

พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นของ RMV เพื่ออนุมัติการโอนกิจการดังกล่าวต่อไป ดังนั้น  TUC จึงจะเข้าเป็น
คู่สัญญาตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินที่กองทุนฯ และ RMV จะได้เข้าท าต่อไปส าหรับการโอนกรรมสิทธิ์ใน FOC ของ RMV โดยหากมี
การโอนกิจการเกิดขึ้น TUC จะรับสิทธิหน้าที่ใด ๆ ที่ RMV ยังคงมีอยู่ภายใต้สัญญาดังกล่าว นับแต่วันโอนกิจการของ RMV เป็นต้นไป 
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วาระที่ 2.1 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมคร้ังที่ 4 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 

สืบเนื่องจากรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 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 รายเพื่อท าหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ได้แก่ 
บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด และบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด โดย ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 
บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด ได้ท าการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 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 จ ากัด ได้ท าการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 โดยวิธีรายได้ (Income 
Approach) ซึ่งได้แก่ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ได้ช่วงราคาประเมิน
เท่ากับ 14,851.10 ล้านบาท ถึง 16,173.29 ล้านบาท  ท้ังนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายงานประเมนิ
ค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ของผู้ประเมินค่าอิสระทั้งสองรายดังกล่าวตามเอกสารแนบ 4 
อย่างไรก็ดี หากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี นับ
จากวันที่ผู้ประเมินค่าอิสระได้ท าการประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าว กองทุนฯ จะจัดหาผู้ประเมินค่าอิสระรายเดิมหรือ
รายใหม่จ านวนสองรายเพื่อประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน ลงวันท่ี 25 เมษายน 2562 (“ประกาศฯ ทน. 38/2562”) 

ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 นี้ กองทุนฯ จะเข้าท าธุรกรรม
กับ TUC RMV และ TICC ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนฯ ตามความหมายที่ก าหนดในบทนิยามของค า
ดังกล่าวในประกาศฯ ทน. 38/2562 และประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 
14/2558 เรื่อง ข้อก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 
เมษายน พ.ศ. 2558 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศฯ สธ. 14/2558”) (ซึ่งในกรณีนี้คือ บุคคลที่มีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ อันหมายถึงผู้ที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนฯ) ดังนั้นเนื่องจาก TUC RMV และ TICC เป็นบริษัทย่อยของทรู โดย ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทรูถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ร้อยละ 99.74 และ
ร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของทั้งสามบริษัทดังกล่าว ตามล าดับ โดยทรู และ RMV เป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ โดย ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทรูถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25.79 และ 
RMV ถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 4.21 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนฯ ตามล าดับ 
ทั้งนี้ กองทุนฯ จะเข้าท าสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 นี้ ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ และได้ด าเนินการเพิ่มเงินทุน
จดทะเบียนของกองทุนฯ และเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ และด าเนินการต่าง ๆ แล้วเสร็จ  
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ด้วยเหตุนี้ การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ดังกล่าวจึงเป็นการเข้าท า
ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นการได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน โดยขนาดของรายการได้มา
ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 จะมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 10.51 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ 
กองทุนฯ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ซึ่ง ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ มีมูลค่าเท่ากับ  150,289.60 ล้านบาท ท าให้รายการดังกล่าวต้องได้รับมติของผู้ถือ 
หน่วยลงทุนของกองทุนฯ ตามประกาศฯ ทน. 38/2562  

นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังได้จัดให้มีการจัดท าข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ซึ่งสะท้อน
การเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ส าหรับช่วงเวลาประมาณการ ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ตามเอกสารแนบ 5 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหน่วยลงทนุ  

ในส่วนของแหล่งเงินทุนส าหรับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 นี้ 
จะมาจากการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุนฯ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่จะได้
กล่าวโดยละเอียดต่อไปในวาระท่ี 2.4  

เงื่อนไขการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมคร้ังที่ 4 

การที่กองทุนฯ จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 นี้จะขึ้นอยู่กับ
ความส าเร็จของเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

− การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ 

− การเจรจาตกลงกับคู่สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับการเข้าท าสัญญาเกี่ยวกับการเข้า
ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว 

− การด าเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ และเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของ
กองทุนฯ ประสบผลส าเร็จ 

ทั้งนี้ ในการพิจารณาเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 นี้ 
บริษัทจัดการได้แต่งตั้งให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารไทยพาณิชย”์) ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ของกองทุนฯ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้ค าแนะน าในการเลือกทรัพย์สินที่จะลงทุน และการจัดโครงสร้างการ
ลงทุน โดยในการด าเนินการแต่งตั้งดังกล่าว บริษัทจัดการได้พิจารณาถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาทางการเงินชั้นน าของประเทศ มีความเชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษา
ทางการเงินที่เกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาทางการเงินแก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานประเภท
โทรคมนาคม  อีกทั้ง อัตราค่าธรรมเนียมการให้ค าปรึกษาที่ธนาคารเรียกเก็บกับกองทุนฯ ก็อยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและ
เหมาะสม สามารถอ้างอิงได้และเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้าที่ใช้กับธุรกรรมประเภทนี้ รวมถึงสอดคล้อง
กับข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s 
length terms) อย่างไรก็ตาม ธนาคารไทยพาณิชย์อาจมีการรับงานเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินให้กับลูกค้ารายอื่นที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนฯ โดยในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าธนาคารไทย
พาณิชย์มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมาตรการเก็บรักษาข้อมูลความลับท่ีเหมาะสม 
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ด้วยรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณา
อนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นการเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบอ านาจให้บริษัทจัดการเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดจ านวนสุดท้าย รายละเอียด ลักษณะ และราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว 

(2) เจรจา จัดท า ก าหนดหลักเกณฑ์และข้อตกลง ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือแก้ไขสัญญาซื้อ
ขายทรัพย์สิน และ/หรือสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 นี้  

(3) ด าเนินการติดต่อ หารือ ประสานงาน จัดเตรียม หรือด าเนินการเกี่ยวกับการขอความ
เห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ หรือผ่อนผันกับส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือ
องค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ รวมถึงเป็นผู้มีอ านาจในการลงนาม รับรอง จัดเตรียม และส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามที่จ าเป็น เพื่อให้การเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ส าเร็จลุล่วง  

(4) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องทุกประการ ตลอดจนก าหนดหรือแก้ไข
เปล่ียนแปลงเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ส าเร็จลุล่วง  

(5) แต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการตาม (1) ถึง (4) ข้างต้น  

ความเห็นของบริษัทจัดการ: 

ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 
เนื่องจากบริษัทจัดการคาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี
ในระยะยาวจากการท่ีกองทุนฯ ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีคุณภาพดี และยังเป็นการเพิ่มแหล่งที่มา
ของรายได้ของกองทุนฯ ตลอดจนการเพิ่มโอกาสการเติบโตของกองทุนฯ ผ่านการขยายการลงทุน (Inorganic Growth) 
ซึ่งเป็นการเพิ่มทั้งรายได้ค่าเช่าจากการน าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 บางส่วนออกให้เช่า และ
เพิ่มโอกาสในการเติบโตของรายได้ผ่านทางโอกาสในการให้ผู้เช่ารายอื่นเช่าใช้ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่กองทุนฯ จะลงทุน โดยข้อก าหนดและเงื่อนไขการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเตมิ
ครั้งที่ 4 เป็นข้อก าหนดและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกบั
ที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length terms) ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้ก าหนด
เงื่อนไขในการลงทุนคือ การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 จะท าให้ประมาณการเงินปัน
ส่วนแบ่งก าไรต่อหน่วยของกองทุนฯ (cash distribution per unit) หรือ DPU ภายหลังการเข้าลงทุน ไม่ต่ าไปกว่า
ประมาณการเงินปันส่วนแบ่งก าไรต่อหน่วยของกองทุนฯ ในกรณีท่ีกองทุนฯ มิได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสรา้ง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 (อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติส าหรับช่วงเวลาประมาณการตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5) ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
พิจารณาสรุปสมมติฐานของผู้สอบบัญชีอนุญาตและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญตามหมายเหตุประกอบข้อมูลทาง
การเงินตามสถานการณ์สมมติ ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5 

ทั้งนี้ ในระหว่างการจัดเตรียมประมาณการข้อมูลทางการเงินเสมือนตามสถานการณ์สมมติข้างต้น บริษัท
จัดการอยู่ในกระบวนการพิจารณา รวมถึงจะเข้าเจรจาวงเงนิกู้ใหม่เพื่อช าระคืนเงินกู้ยมืส าหรับการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 
1 ซึ่งจะครบก าหนดช าระในเดือนมีนาคม 2563  โดยคาดว่ากองทุนฯจะได้รับเงื่อนไขวงเงินกู้ใหม่จากสถาบันการเงิน
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ภายในส้ินปี 2562  ดังนั้น ในการประมาณการต้นทุนทางการเงินของกองทุนฯ จึงมีสมมติฐานว่า กองทุนฯ ได้รับ
เงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินไม่แตกต่างจากวงเงินท่ีจะช าระคืน คือ เป็นวงเงินกู้แบบไม่มีการช าระคืน
เงินต้นเป็นระยะเวลา 5 ปี  และที่อัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม  โดยในกรณีที่ผลการเจรจาและเงื่อนไขที่กองทุนฯได้รับจาก
สถาบันการเงินต่างไปจากสมมติฐานข้างต้น  อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของกองทุนฯในลักษณะเดียวกัน
ไม่ว่ากองทุนฯ จะมีการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 หรือไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4  รวมถึงอาจส่งผลให้ข้อมูลทาง
การเงินจริงต่างจากสถาณการณ์สมมติ แต่จะไม่กระทบต่อเงื่อนไขการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่ระบุว่า 
ประมาณการเงินปันส่วนแบ่งก าไรต่อหน่วยของกองทุนฯ ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 จะไม่น้อยไปกว่ากรณี
ที่กองทุนฯ มิได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4  อนึ่ง ภายในช่วงเวลาประมาณการ
ดังกล่าว อาจมีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชทีี่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการแสดงข้อมูลบาง
รายการ ผู้ถือหน่วยสามารถพิจารณารายละเอียดของการเปล่ียนแปลงจาก หมายเหตุของผู้สอบบัญชีตามที่ปรากฎใน
เอกสารแนบ 5   

ทั้งนี ้รายละเอียดของสรุปหลักการในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์: 

ธุรกรรมการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมระหว่าง บริษัทย่อยในกลุ่มทรู 
กับกองทุนฯ    ภายใต้ธุรกรรมการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมจากบริษัทย่อยในกลุ่มทรู  
เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วย
อ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเหตุเพราะมูลค่าที่คาดว่าจะตกลงเข้าท า
ธุรกรรมการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมดังกล่าวได้สะท้อนถึงโครงสร้างการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุนฯ กล่าวคือ เป็นมูลค่าการลงทุนที่ค านวณจากรายได้ที่กองทุนฯ จะได้รับภายใต้สัญญาโอน
ขายทรัพย์สิน ของบริษัทย่อยในกลุ่มทรู และจากการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุนฯ จะลงทุนในทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมจากบริษัทย่อยในกลุ่มทรู โดยการน าออกให้เช่าภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ
และบริหารจัดการที่กองทุนฯ จะได้เข้าท ากับผู้เช่า ซึ่งมูลค่าดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าที่ได้จากการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินและรายได้ภายใต้ธุรกรรมการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมของ  บริษัทย่อยในกลุ่มทรู  โดย 
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินอิสระ นอกจากนี้ เงื่อนไขการเข้าท ารายการดังกล่าวข้างต้น เป็นเงื่อนไขที่ได้ค านึงถึงความ
เหมาะสมระหว่างคู่สัญญา โดยเป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  และผู้เช่าและ 
ผู้ให้เช่า อันเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลของบุคคลที่เกี่ยวข้องและค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนฯ 
เป็นส าคัญ อนึ่งการตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติการท ารายการในครั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
ส าคัญซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนควรจะศึกษาข้อมูล เพิ่มเติมในเอกสารต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนในครั้งนี้ด้วย เพื่อใช้วิจารณญาณและดุลยพินิจประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจเพื่อลงมติได้อย่าง
เหมาะสม 

การลงมติ : 

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับ
การเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 จะไม่มีสิทธิออกเสียง 
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ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้แก่  

ชื่อ จ านวนหนว่ย 
สัดส่วนการลงทนุต่อหนว่ย

ลงทนุที่จ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมด
ของกองทุนฯ (ร้อยละ) 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) 

2,485,561,900 25.79 

บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด 405,821,017 4.21 

 

วาระที่ 2.2 พิจารณาอนุมัติการเข้าท าสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 

ตามที่บริษัทจัดการเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ในวาระก่อนหน้า บริษัทจัดการจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณา
อนุมัติให้กองทุนฯ เข้าท าสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ภายหลังจากที่กองทุนฯ ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 แล้ว  
กองทุนฯ จะน าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ไปจัดหาผลประโยชน์โดยมีรายละเอียดจ าแนกตาม
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. TUC 

กองทุนฯ จะน าทรัพย์สินที่ได้ลงทุนดังต่อไปนี้ออกให้เช่าแก่ TUC ตามเงื่อนไขที่กองทุนฯ และ 
TUC จะได้ตกลงกันต่อไป 

(ก) ประมาณร้อยละ 55 ของพื้นที่ (slots) (หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 1,576 พื้นที่) บนเสา
โทรคมนาคมที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจาก TUC ซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ 2,877 พื้นที่ จากจ านวนเสาประมาณ 788 เสา 
ออกให้เช่าแก่ TUC โดยระยะเวลาการเช่าจะส้ินสุดในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576 โดยมีค่าเช่าตามสัญญาตลอด
ระยะเวลาการเช่ารวมประมาณ 3,600 ล้านบาท 

(ข) ประมาณร้อยละ 80 ของความจุ FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่
ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร โดยระยะเวลา
การเช่าจะส้ินสุดในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576  โดยมีค่าเช่าตามสัญญาตลอดระยะเวลาการเช่ารวมประมาณ 
4,800 ล้านบาท ทั้งนี้ TUC และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรูอาจขยายระยะเวลาการเช่าต่อไปไม่เกิน 10 ปีภายหลังจากหมด
ระยะเวลาการเช่าครั้งแรก หรือไม่เกินระยะเวลาใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับ (แล้วแต่ระยะเวลาใด
จะสั้นกว่า) โดยรายละเอียดจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

2. TICC 
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กองทุนฯ จะน าทรัพย์สินที่ได้ลงทุนดังต่อไปนี้ออกให้เช่าแก่ TICC ตามเงื่อนไขที่กองทุนฯ และ 
TICC จะได้ตกลงกันต่อไป 

(ก) ประมาณร้อยละ 80 ของความจุ FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด ที่ได้รับโอนมาจาก RMV รวมประมาณ 40,823 คอร์กิโลเมตร และประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร 
ตามล าดับ โดยระยะเวลาการเช่าจะส้ินสุดในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576  โดยมีค่าเช่าตามสัญญาตลอดระยะเวลา
การเช่ารวมประมาณ 1,900 ล้านบาท และ 1,700 ล้านบาท ตามล าดับ ทั้งนี้ TICC และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรูอาจ
ขยายระยะเวลาการเชา่ตอ่ไปไม่เกิน 10 ปีภายหลังจากหมดระยะเวลาการเช่าครั้งแรก หรือไม่เกินระยะเวลาใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับ (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะส้ันกว่า) โดยรายละเอียดจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
และ   

(ข) ประมาณร้อยละ 80 ของ FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ที่ได้รับโอนมาจาก 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 (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะส้ันกว่า) โดยรายละเอียดจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด  

ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 นี้ กองทุนฯ จะเข้า
ท าธุรกรรมกับ TUC และ TICC โดยการเข้าท าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมที่กองทุนฯ มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อสะท้อนการลงทุนเพิ่มเติม ทั้งนี้จะมีการเข้าท า
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 นี้ ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ และได้ด าเนินการเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ และเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ และด าเนินการต่าง ๆ แล้วเสร็จ ทั้งนี้ TUC 
และ TICC ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนฯ ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้นแล้ว ด้วยเหตุนี้  การจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว จึงเป็นการเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมูลค่ารวมของผลตอบแทนที่
กองทุนฯ จะได้รับจากการน าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ไปจัดหาผลประโยชน์จะเป็นจ านวน
รวมประมาณ 16,700 ล้านบาท จากค่าเช่ารวมตามสัญญาตลอดระยะเวลาสัญญาเช่า แบ่งเป็นการเข้าท าธุรกรรมกับ 
TUC และ TICC เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 เป็นจ านวน
ประมาณ 8,400 ล้านบาท และ 8,300 ล้านบาท ตามล าดับ โดยขนาดของรายการจะมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 11.11 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ มีมูลค่าเท่ากับ 150,289.60 ล้านบาท ท าให้รายการดังกล่าวต้องได้รับมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ตามประกาศฯ ทน. 38/2562  

ในการน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่เป็นการ
ท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และสรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาที่ส าคัญเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 
ของกองทุนฯ ในเอกสารแนบ 2 และ 7 ตามล าดับ  
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ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณา
อนุมัติการเข้าท าสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ซึ่งเป็น
การเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบอ านาจให้บริษัทจัดการเป็นผู้มีอ านาจใน
การด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดจ านวนสุดท้าย รายละเอียด ลักษณะ จ านวนทรัพย์สินท่ีจะน าออกให้เช่า และอัตรา
ค่าเช่า ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นใดที่
เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมดังกล่าว 

(2) เจรจา จัดท า ก าหนดหลักเกณฑ์และข้อตกลง ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือแก้ไขสัญญาเช่า 
ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก และ/หรือสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 

(3) ด าเนินการติดต่อ หารือ ประสานงาน จัดเตรียม หรือด าเนินการเกี่ยวกับการขอความ
เห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ หรือผ่อนผันกับส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือ
องค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ รวมถึงเป็นผู้มีอ านาจในการลงนาม รับรอง จัดเตรียม และส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามที่จ าเป็นเพื่อให้การเข้าท าธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ส าเร็จลุล่วง  

(4) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องทุกประการ ตลอดจนก าหนดหรือแก้ไข
เปล่ียนแปลงเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้การเข้าท าธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ส าเร็จลุล่วง  

(5) แต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดังกล่าวตาม (1) ถึง (4) 
ข้างต้น  

ความเห็นของบริษัทจัดการ: 

ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการเข้าท าสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 เนื่องจากจะท าให้กองทุนฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากค่าเช่าตามสัญญาเช่าระยะ
ยาว โดยอัตราค่าเช่าที่ TUC และ TICC จะตกลงเช่าจากกองทุนฯ อยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสม และข้อก าหนด
และเงื่อนไขตามสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่
กองทุนฯ จะเข้าท ากับ TUC และ TICC ก็สอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท า
กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length terms) นอกจากนี้ ผู้เช่าทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทในกลุ่มทรู ซึ่ง
เป็นหน่ึงในผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทยและมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง 

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์: 

   ประโยชน์ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ จะได้รับจากการเข้าท าธุรกรรมเกี่ยวกับการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมกับบริษัทย่อยในกลุ่มทรู 

การเข้าท าธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
เพิ่มเติมกับบริษัทย่อยในกลุ่มทรูดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เนื่องจากกองทุนฯ จะได้รับรายได้ตั้งแต่วัน
แรกที่กองทุนฯ เข้าลงทุนในทรัพย์สิน  นอกจากนี้ ลักษณะของสัญญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการเป็นสัญญาเช่า 
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ด าเนินการและบริหารจัดการระยะยาวซึ่งจะลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนในการหาผู้เช่าและบริหารจัดการ และ
ช่วยเพิ่มความสม่ าเสมอของกระแสรายได้ของกองทุนฯ   

ผลกระทบทีก่องทนุฯ อาจได้รับจากการเข้าท าธุรกรรมเกี่ยวกับการจดัหาผลประโยชน์จาก 
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมกับบริษทัยอ่ยในกลุ่มทรู 

กองทุนฯ จะต้องพึ่งพาบริษัทย่อยในกลุ่มทรู ซึ่งจะเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการหลักในทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมที่กองทุนฯ จะลงทุน ดังนั้นผลการด าเนินงานของกองทุนฯ จะขึ้นอยู่กับผลการ
ด าเนินการและอุปสงค์ของธุรกิจโทรคมนาคมของบริษัทย่อยในกลุ่มทรู 

การลงมติ : 

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับ 
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 จะไม่มีสิทธิออกเสียง  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้แก่  

ชื่อ จ านวนหนว่ย 
สัดส่วนการลงทนุต่อหนว่ย

ลงทนุที่จ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมด
ของกองทุนฯ (ร้อยละ) 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) 

2,485,561,900 25.79 

บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด 405,821,017 4.21 

 

วาระที่ 2.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ เพื่อเพิ่มเติมข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมคร้ังที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมคร้ังที่ 4 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 

ตามที่บริษัทจัดการเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการเข้าท าสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวในวาระก่อนหน้า 
บริษัทจัดการจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดและ
ปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในโครงการจัดการกองทุนฯ ให้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 และเพื่อสะท้อนการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการจัดการกองทุนฯ เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

ทั้งนี้ โปรดพิจารณาตารางสรุปเนื้อหาโครงการจัดการกองทุนฯ ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมรายละเอียดและข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 8  
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อย่างไรก็ดี ร่างโครงการจัดการกองทุนฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อให้เป็นไปตาม และ/หรือ สอดคล้องกับเงื่อนไขสุดท้ายของการลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงการเพิ่มทุนและการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ และ/หรือ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ค าแนะน า หรือค าส่ังของส านักงาน ก.ล.ต.  

อนึ่ง ร่างโครงการจัดการกองทุนฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 รวมทั้งการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ ให้เป็น
ปัจจุบัน ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ค าแนะน า หรือค าส่ังที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด จะเริ่มมีผลใช้บังคับ
ภายหลังจากกองทุนฯ ด าเนินการเพิ่มทุน และเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 รวมถึง
เข้าท าสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมแล้วเสร็จ  

ด้วยรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณา
อนุมัติให้บริษัทจัดการสามารถด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ ตามที่เสนอทุกประการ 
และให้มีอ านาจด าเนินการดังต่อไปนี้  

(1) ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมค าหรือข้อความในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ ตามที่
เสนอข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร หรือตามค าแนะน าหรือค าส่ังของส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมถึงการเพิ่มทุนและการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ ตามความเป็นจริง รวมทั้งเป็นผู้มีอ านาจใน
การลงนาม รับรอง จัดเตรียม และส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่จ าเป็น และด าเนินการติดต่อ หารือ 
ประสานงาน จัดเตรียม หรือด าเนินการเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ หรือผ่อนผัน กับส านักงาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว 

(2) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การ
ด าเนินการดังกล่าวประสบผลส าเร็จ  

(3) แต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดังกล่าวตาม (1) ถึง (2) 
ข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวประสบผลส าเร็จ 

ความเห็นของบริษัทจัดการ: 

ผู้ ถื อหน่ วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติ การแก้ ไข เพิ่ ม เติมรายละเอียดโครงการจัดการ 
กองทุนฯ และปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ เพื่อสะท้อนการเข้าลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเพื่อให้โครงการจัดการกองทุนฯ เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด  

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์: 

เนื่องจากเรื่องที่บริษัทจัดการเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาในวาระที่ 2.1 และ วาระที่ 2.2  มี
ผลกระทบต่อสัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ และการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบัน และมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นหากผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติ 2.1 
และ วาระที่ 2.2   ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ และ
ปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ  ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน เพื่อให้โครงการจัดการกองทุนฯ เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน 
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด ตามที่บริษัทจัดการเสนอ 
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การลงมติ: 

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 2.4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนฯ ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมคร้ังที่ 4 

วาระที่ 2.4.1 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 

ตามที่บริษัทจัดการเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ในวาระก่อนหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการระดมเงินทุนเพื่อน ามาลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ดังกล่าว บริษัทจัดการจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน (Registered Capital) ของกองทุนฯ ในจ านวนรวมไม่เกิน 10,500,000,000 
บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 96,379,430,540 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
ไม่เกิน 106,879,430,540 บาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ในจ านวนไม่เกิน 1,050,000,000 หน่วย 
ทั้งนี้ การก าหนดจ านวนหน่วยลงทุนใหม่และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จะได้รับการพิจารณาและก าหนดโดย
บริษัทจัดการก่อนการเสนอขาย โดยจะอ้างอิงจากราคาประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 
ที่จัดท าโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินอิสระทั้งสองราย หลักการในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้อง เช่น สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงที่มี
การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่ ผู้ลงทุนจะได้รับ ศักยภาพในเชิง
พาณิชย์ของทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม อัตราดอกเบี้ยทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เป็นต้น ในการน้ี โปรด
พิจารณารายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่เป็นการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
เอกสารแนบ 2 ซึ่งระบุข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ การเสนอขายและการ
จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนฯ อันเกิดจากการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ 
กองทุนฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศฯ ทน. 38/2562 และรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน
ในเอกสารแนบ 9 

ด้วยรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณา
อนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนฯ ตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบอ านาจให้บริษัทจัดการเป็นผู้มีอ านาจในการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) พิจารณา ก าหนด และ/หรือ แก้ไขเปล่ียนแปลง จ านวนเงินเพิ่มทุน รูปแบบ เงื่อนไข  
และ/หรือ วิธีการในการเพิ่มทุน จ านวนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ราคาหน่วยลงทุนท่ีออกและเสนอขาย รวมทั้งรายละเอียด
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการเพิ่มทุน และ/หรือ การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 

(2) เจรจา ตกลง จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไข เปล่ียนแปลง ในเอกสาร และ/หรือ 
สัญญาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน และ/หรือ การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม รวมถึง
การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และตัวแทนรับจองซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งด าเนินการเจรจา 
และ/หรือ ติดต่อ หารือ ประสานงาน จัดเตรียม หรือด าเนินการเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ หรือ 
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ผ่อนผัน กับส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ 
เพื่อการดังกล่าว  

(3) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องทุกประการ ตลอดจนก าหนดหรือแก้ไข
เปล่ียนแปลงเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อให้การเพิ่มทุนของกองทุนฯ ส าเร็จลุล่วง  

(4) แต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดังกล่าวตาม (1) ถึง (3) 
ข้างต้น  

ความเห็นของบริษัทจัดการ: 

ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนฯ เนื่องจาก การเพิ่มทุนนอกจากจะเป็น
การระดมทุนของกองทุนฯ เพื่อน ามาลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 แล้ว ยังเป็นการช่วย
เพิ่มความแข็งแกร่งด้านสถานะทางการเงินของกองทุนฯ โดยกองทุนฯ จะมีส่วนทุนและสินทรัพย์สุทธิสูงขึ้น อีกทั้งการ
เพิ่มหน่วยลงทุนคาดว่าจะช่วยสนับสนุนสภาพคล่องของการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง รวมถึงเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนเดิมจะได้เพิ่มขนาดการลงทุนในกองทุนฯ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติม
ของกองทุนฯ  

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์: 

เนื่องจากเรื่องที่บริษัทจัดการเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ในวาระก่อนหน้า  กับการเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของ
กองทุนฯ มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นหากผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ในวาระก่อนหน้า ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนฯ เพื่อน ามา
ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการระดมทุนตามที่บริษัทจัดการ
เสนอ ทั้งนี้การก าหนดจ านวนหน่วยลงทุนใหม่และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จะได้รับการพิจารณาและก าหนด
โดยบริษัทจัดการก่อนการเสนอขายโดยจะอ้างอิงจากราคาประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 
4 ที่จัดท าโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินอิสระท้ังสองราย ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ  ที่มีความเกี่ยวข้องรวมถงึ
แต่ไม่จ ากัดเพียง สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ อัตราผลตอบแทนใน
ระดับที่เหมาะสมที่ ผู้ลงทุนจะได้รับ ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม อัตราดอกเบี้ยทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ เป็นต้น 

การลงมติ: 

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

วาระที่ 2.4.2 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของกองทุนฯ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในวาระ
ก่อนหน้า บริษัทจัดการจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ใน
จ านวนไม่เกิน 1,050,000,000 หน่วย โดยการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่  (Record 
Date) ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวท าให้หรือ
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อาจส่งผลเป็นการกระท าการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศโดยกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ 
หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมีภาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการภายใต้
กฎหมายไทย (ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเรียกว่า “ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ”) ใน
การนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิอาจแสดงความจ านงที่จะซื้อหน่วยลงทุนใหม่ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่า
สิทธิท่ีได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ในครั้งนี้ก็ได้   

โดยภายหลังจากการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิในรอบแรกแล้ว  
กองทุนฯ อาจจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ที่เหลือจากการจองซื้อโดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิดังกล่าว ให้แก่  
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิท่ีแสดงความจ านงที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่เกินกว่าสิทธิท่ีได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการ
ถือหน่วยลงทุน อย่างน้อยหน่ึงรอบหรือจนกว่าจะหมด ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้เป็นไปตามที่จะ
ก าหนดในเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่และหนังสือชี้ชวน 

หน่วยลงทุนใหม่ดังรายละเอียดตามวาระนี้หรือตามเอกสารแนบ 2 จะไม่ได้รับการจดทะเบียน
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1993 หรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายของประเทศใด ๆ นอกเหนือจากประเทศไทย และจะไม่ได้รับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมที่มีสัญชาติสหรัฐอเมริกา หรือสัญชาติใด ๆ นอกจากสัญชาติไทย หากการเสนอขายหรือการขายท าให้หรือ
อาจส่งผลเป็นการกระท าการท่ีขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของประเทศนั้น ๆ โดยกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ 
หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการมีภาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการภายใต้กฎหมาย
ไทย  

ในการน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่เป็นการ
ท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเอกสารแนบ 2 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อ
หน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) โดยจะแจ้งวันก าหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

ด้วยรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณา
อนุมัติการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ ตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบอ านาจให้บริษัทจัดการ
เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) พิจารณา ก าหนด และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุนใหม่ รวมทั้งการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง จ านวนหน่วยลงทุนใหม่ จ านวนครั้ง
ของการเสนอขาย จ านวนรอบที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ ระยะเวลาการจองซื้อ 
วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย วิธีการจองซื้อ วิธีการช าระค่าจองซื้อ อัตราส่วนการใช้สิทธิในการจองซื้อ สัดส่วนการ
เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
การจัดสรร หรือการปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนรายใด หากการจัดสรร
ดังกล่าวท าให้หรืออาจส่งผลเป็นการกระท าการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศโดยกองทุนฯ 
หรือบริษัทจัดการ หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมีภาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้อง
ด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย 
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(2) พิจารณาก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ 
(Record Date) โดยแจ้งวันก าหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

(3) เจรจา ตกลง จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไข เปล่ียนแปลง ในเอกสารค าขออนุญาต 
ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเอกสาร  
และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ รวมทั้งด าเนินการเจรจา ติดต่อ และ/หรือ ยื่นค าขอ
อนุญาต ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว และการน าหน่วยลงทุนใหม่เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

(4) เจรจา ตกลง จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไข เปล่ียนแปลง ในสัญญาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และตัวแทนรับจอง
ซื้อหลักทรัพย์ 

(5) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องทุกประการ ตลอดจนก าหนดหรือแก้ไข
เปล่ียนแปลงเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อให้การออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ 
ส าเร็จลุล่วง 

(6) แต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดังกล่าวตาม (1) ถึง (5) 
ข้างต้น 

ความเห็นของบริษัทจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ดังกล่าวข้างต้นเนื่องจาก 
การเพิ่มหน่วยลงทุนจะเป็นเพิ่มความแข็งแกร่งด้านสถานะทางการเงินของกองทุนฯ โดยกองทุนฯ จะมีส่วนทุนและ
สินทรัพย์สุทธิสูงขึ้น อีกทั้งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนสภาพคล่องของการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองและเป็นการ
เพิ่มขนาดของทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ รวมถึงยังเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะได้เพิ่มขนาดการลงทุนใน
กองทุนฯ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนฯ  

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

เนื่องจากเรื่องที่บริษัทจัดการเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาในวาระที่ 2.4.1เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นหากผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณา
อนุมัติ 2.4.1  ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ 
การเพิ่มทุนของกองทุนฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ตามที่บริษัทจัดการเสนอ 

การลงมติ: 

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 3 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น (แผนที่
สถานที่ประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 10) และกรุณาศึกษาวธิีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 11 และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะ
แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 12 

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายังบริษัทจัดการ ก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย  
2 วันท าการ โดยส่งเอกสารถึง ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล มายัง บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด  ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือน ามาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุมด้วย 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นายณรงค์ศกัดิ์  ปลอดมชีัย) 
ประธานเจา้หน้าที่บริหาร  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

 



         
 เอกสารแนบ 1 

A38983450 

I-1 

ตารางสรุปเนือ้หาโครงการจัดการกองทุนฯ ที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเตมิ 

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

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

โครงการจัดการกองทุนเดิม โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

1 แก้ไขเพิ่มเติมค าจ ากัดความดังต่อไปนีใ้นหัวข้อ “ค าจ ากัดความ” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้

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

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

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

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

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

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

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

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

และแทนที่ตามสญัญาแปลงหนีใ้หมแ่ละแก้ไขและแทนที่ ระหว่าง BFKT AWC และ TUC รวมทัง้ที่
แก้ไขเพิ่มเติม  

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

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

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

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

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

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

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

 หัวข้อ  

สทิธิในการรับรายได้สทุธิ + สทิธิซือ้ก่อน (ทรัพย์สนิภายใต้ HSPA) 

หัวข้อ 

สทิธิในการรับรายได้สทุธิ + สทิธิซือ้ก่อน (ทรัพย์สนิภายใต้ HSPAของ BFKT และ AWC) 

 หมายเหตุ 

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

 

 

หมายเหตุ 

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

 หัวข้อ 

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

หัวข้อ 

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

 ย่อหน้าแรก 

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

ย่อหน้าแรก 

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

 

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

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

ย่อหน้าที่สอง 

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งต้นที่กองทุนได้เข้าท ากับ BFKT นัน้ BFKT ให้
สิทธิแก่กองทนุในการซือ้ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT จ านวน 1,435 เสา และ ระบบ 
FOC ของ BFKT โดยมีราคาใช้สทิธิจ านวน 10 ล้านบาท โดยกองทนุสามารถใช้สทิธิดงักลา่วได้ เมื่อ
สญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA สิน้สุดลง (ซึ่งปัจจุบนัก าหนดไว้เป็นวนัที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 
2568 แตอ่าจมีการขยายก าหนดระยะเวลาได้อีกอยา่งน้อยห้าปี โดยการขยายระยะเวลาดงักลา่วจะ
มีผลเมื่อสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ได้รับการตอ่อายหุรือขยายระยะเวลาตามข้อตกลงที่
ก าหนด) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัสทิธิในการซือ้ (call option) และข้อปฏิบตัิของ 
BFKT เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในหวัข้อ 2.6.1(ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
ระหว่าง BFKT และกองทุนลงวนัที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ BFKT”)” โดยกองทนุมีความประสงค์จะใช้สทิธิในการซือ้ (call option) เสาโทรคมนาคมของ 
BFKT และ ระบบ FOC ของ BFKT ดงักลา่ว เมื่อถึงเวลาที่สามารถใช้สิทธิในการซือ้ดงักลา่วได้ ซึ่ง
เมื่อมีการใช้สิทธิซือ้ดงักลา่วแล้ว BFKT จะโอนทรัพย์สินดงักลา่วให้แก่กองทนุ และข้อตกลงในการ
โอนรายได้ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT ที่มีการโอนไปยงักองทนุแล้วนัน้จะสิน้สดุ
ลง โดยภายหลังจากท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิ กองทุนจะเป็นผู้ รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับ
ทรัพย์สินตามจริงเองทัง้หมด ทัง้นี  ้สิทธิในการซือ้ (call option) ดังกล่าว ไม่ครอบคลุมถึงเสา
โทรคมนาคมของ BFKT จ านวน 50 เสา (ตามที่ได้ระบใุนสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
เบือ้งต้น) ท่ีตัง้อยู่บริเวณท่ีดินซึ่งไม่มีความชดัเจนในเร่ืองของความเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิหรืออาจ
ตกอยู่ภายใต้ข้อจ ากดัเก่ียวกบัการใช้พืน้ที่บางประการ และจะยงัอยู่ภายใต้ข้อตกลงเก่ียวกบัการ
โอนสิทธิรายได้ระหวา่งกองทนุกบั BFKT ต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปีหลงัจากวนัครบก าหนดสญัญา 
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ชดัเจนในเร่ืองของความเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิหรืออาจตกอยู่ภายใต้ข้อจ ากดัเก่ียวกบั
การใช้พืน้ที่บางประการ และจะยังอยู่ภายใต้ข้อตกลงเก่ียวกับการโอนสิทธิรายได้
ระหว่างกองทนุกบั BFKT ต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปีหลงัจากวนัครบก าหนดสญัญา 
HSPA นอกจากนี ้ตามข้อก าหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งต้น
ที่กองทุนท ากับ BFKT ยงัก าหนดให้คู่สญัญาสามารถตกลงซือ้ขายเสาโทรคมนาคม
ของ BFKT จ านวน ดงักล่าว โดยอ้างอิงราคาที่ได้จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมิน
ค่าที่คู่สญัญาร่วมกนัแต่งตัง้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 2.6.1(ก)(1) 
“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง BFKT และกองทุนลงวันที่  24 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT”)” ทัง้นี ้การที่
กองทุนใช้สิทธิในการซือ้ (call option) ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ดงักล่าวใน
อนาคต หรือการท่ีกองทนุตกลงซือ้ขายเสาโทรคมนาคมของ BFKT จ านวน 50 เสาโดย
อ้างอิงราคาที่ได้จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าที่กองทุนและ BFKT ร่วมกัน
แต่งตัง้ดงักลา่ว หรือการที่กองทนุมีสิทธิได้รับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากการ
ให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ที่เหลืออยู่ ภายหลงัวนัครบก าหนดสญัญา 
HSPA จะไม่ถือเป็นการได้มาเพิ่มเติมหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานของกองทุน ดงันัน้ กองทุนจึงไม่ต้องด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอน
เก่ียวกับการได้มาเพิ่มเติมหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานรวมทัง้
หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนเก่ียวกบัการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือความเห็นชอบจาก
ผู้ ดูแลผลประโยชน์ การท าธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เก่ียวข้องและการ
ประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานอีกครัง้ 

HSPA นอกจากนี ้ตามข้อก าหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งต้นที่กองทุนท า
กบั BFKT ยงัก าหนดให้คู่สญัญาสามารถตกลงซือ้ขายเสาโทรคมนาคมของ BFKT จ านวน 50 เสา
ดงักลา่ว โดยอ้างอิงราคาที่ได้จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าที่คู่สญัญาร่วมกันแต่งตัง้  โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6.1(ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
ระหว่าง BFKT และกองทุนลงวนัที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ BFKT”)” อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงเก่ียวกบัทัง้นี ้การที่กองทนุใช้สิทธิในการซือ้ (call option) 
ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ดังกล่าวในอนาคต หรือการที่กองทุนตกลงซือ้ขายเสา
โทรคมนาคมของ BFKT จ านวน 50 เสาโดยอ้างอิงราคาที่ได้จากการประเมินคา่โดยผู้ประเมินคา่ที่
กองทนุและ BFKT ร่วมกนัแตง่ตัง้ดงักลา่ว หรือการที่กองทนุมีสิทธิได้รับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่
เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ที่เหลืออยู่ ภายหลงัวันครบก าหนดสญัญา 
HSPA เป็นสว่นหนึ่งของธุรกรรมที่ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ดงันัน้ การที่กองทนุใช้สิทธิใน
การซือ้ (call option) หรือเมื่อมีการโอนกรรมสทิธ์ิในเสาโทรคมนาคมจ านวน 50 เสาหรือเมื่อกองทนุ
ได้รับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมดงักลา่ว จะไมถื่อเป็นการ
ได้มาเพิ่มเติมหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทนุ ดงันัน้ กองทนุจึงไม่
ต้องด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนเก่ียวกบัการได้มาเพิ่มเติมหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานรวมทัง้หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนเก่ียวกบัการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือความ
เห็นชอบจากผู้ ดูแลผลประโยชน์ การท าธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เก่ียวข้องและการ
ประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานอีกครัง้ 
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 ย่อหน้าที่สาม 

ในสว่นของเสาโทรคมนาคมของ AWC นัน้ เมื่อครบก าหนดระยะเวลาของสญัญาเช่า
เสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ่งปัจจุบนัก าหนดไว้เป็นวนัที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แต่
อาจมีการขยายก าหนดระยะเวลาได้อีกอย่างน้อยห้าปี (ซึ่งการขยายระยะเวลา
ดังกล่าวจะมีผลเมื่อสัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ ได้รับการต่ออายุหรือขยาย
ระยะเวลาตามข้อตกลงที่ก าหนด) AWC จะมีหน้าท่ีต้องโอนกรรมสิทธ์ิในเสา
โทรคมนาคมของ AWC ให้แก่กองทนุตามข้อก าหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้เบือ้งต้นกับ AWC จ านวนอย่างน้อย 3 ,968 เสา ซึ่งภายหลังจากนัน้ 
ข้อตกลงเก่ียวกบัการโอนสิทธิรายได้ที่เก่ียวเนื่องกบัเสาโทรคมนาคมของ AWC จะสิน้
ผลลง ทัง้นี ้เสาโทรคมนาคมของ AWC จ านวน 392 เสา ตามที่ได้ระบไุว้ในสญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งต้นที่ตัง้อยู่บริเวณที่ดินซึ่งไม่มีความชดัเจนในเร่ือง
ของความเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิหรืออาจตกอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดเก่ียวกับการใช้พืน้ท่ี
บางประการจะไมถ่กูโอนมาให้แก่กองทนุภายหลงัจากที่ก าหนดระยะเวลาของสญัญา
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สิน้สดุลงและจะยงัอยูภ่ายใต้ข้อตกลงเก่ียวกบัการขาย
สิทธิรายได้ระหว่างกองทุนกับ AWC เป็นระยะเวลา 10 ปีหลงัจากวันครบก าหนด
สญัญา HSPA นอกจากนี ้ตามข้อก าหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
เบือ้งต้นที่กองทนุได้เข้าท ากบั AWC ยงัก าหนดให้คู่สญัญาสามารถตกลงซือ้ขายเสา
โทรคมนาคมของ AWC จ านวนดงักลา่ว โดยอ้างอิงราคาที่ได้จากการประเมินคา่โดยผู้
ประเมินค่าที่คู่สญัญาร่วมกันแต่งตัง้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 
2.6.1(ก)(2) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง AWC และกองทนุลง
วนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 (“สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC”)” ทัง้นี ้
กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดงักล่าวให้แก่กองทนุ
อย่างแน่นอน เนื่องจากหน้าที่ในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC จะเกิดขึน้ก็

ย่อหน้าที่สาม 

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

 ย่อหน้าที่ 6 

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

ย่อหน้าที่ 6 

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

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

 ย่อหน้าที่ 7 

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

ย่อหน้าที่ 7 

นอกจากนี ้BFKT ยงัคงเป็นผู้ด าเนินงานและบ ารุงรักษาทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสา
โทรคมนาคมของ AWC ภายใต้สัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA และ สัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC  ตามล าดบัต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการเช่ือว่าท าให้มีการด าเนินงานและการ
บ ารุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้นในส่วนของ BFKT ที่เหมาะสม โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมเบือ้งต้นใน หวัข้อ 2.3.2 (ข)(15) “การด าเนินงานและบ ารุงรักษา”  หวัข้อ 2.3.2 (ค)
(11) “การด าเนินงานและการบ ารุงรักษา” หัวข้อ 2.6.1(ข) “สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จดัการหลกัเดิม” และหวัข้อ 2.6.1(ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง BFKT 
และกองทุนลงวนัที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT”)” 
2.6.1 (ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้เบือ้งต้น” 
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5 เพิ่มเติมข้อ 2.2.1 (ก)(2)(2.2) “สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่ เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC รวมทัง้กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC 
จ านวนหน่ึง ภายหลังจากวันครบก าหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC” ในหัวข้อ 2 2. “นโยบายการลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี ้

 ไมม่ี 

 

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

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

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

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

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

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

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

 หัวข้อ 

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 

หัวข้อ 

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

 ย่อหน้าที่สอง 

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

ย่อหน้าที่สอง 

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

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

 ย่อหน้าที่สาม 

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

ย่อหน้าที่สาม 

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

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

 ไมม่ี เพิ่มเติมย่อหน้าที่สี่และห้า 

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

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

 หัวข้อ 

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  

หัวข้อ 

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

 ย่อหน้าที่สอง 

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

ยอ่หน้าที่สอง 

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

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

 ย่อหน้าที่สาม 

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

ย่อหน้าที่สาม 

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

 

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

 ไมม่ี เพิ่มเติมย่อหน้าที่สี่และห้า 

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

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

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

 ย่อหน้าที่ห้า 

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

ย่อหน้าที่ห้า 

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

 

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

 ย่อหน้าที่สาม 

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

(1) เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive อื่นท่ีเก่ียวข้องของ BFKT และ AWC และ  

(2)  ระบบใยแก้วน าแสงของ BFKT และอปุกรณ์ระบบสือ่สญัญาณ  

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

ย่อหน้าที่สาม 

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

(1) เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive 
อื่นท่ีเก่ียวข้องของ BFKT และ AWC และ  

(2)  ระบบใยแก้วน าแสงของ BFKT และอปุกรณ์ระบบสือ่สญัญาณ  

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

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

 ไมม่ี เพิ่มเติมหัวข้อ (ง) ในย่อหน้าที่ 3  

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

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

 หัวข้อ  

สทิธิในการรับรายได้สทุธิ + สทิธิซือ้ก่อน (ทรัพย์สนิภายใต้ HSPA) 

หัวข้อ 

สทิธิในการรับรายได้สทุธิ + สทิธิซือ้ก่อน (ทรัพย์สนิภายใต้ HSPAของ BFKT และ AWC) 

 หมายเหตุ 

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

 

หมายเหตุ 

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

 

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

 ย่อหน้าแรก 

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

ย่อหน้าแรก 

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

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

 

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

 ย่อหน้าที่สาม 

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

ย่อหน้าที่สาม 

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

 

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

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

เสาโทรคมนาคมของ AWC  เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมจ านวน



         
 เอกสารแนบ 1 

A38983450 

I-29 

โครงการจัดการกองทุนเดิม โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

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

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

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

 ไมม่ี เพิ่มหัวข้อย่อย (ก) 

(ก) เสาโทรคมนาคมของ AWC 

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

เสาโทรคมนาคมของ AWC รองรับโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท 
Active ที่ใช้ในการให้บริการในยา่นความถ่ี 850 MHz   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 ชื่อสัญญา 

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

 

ชื่อสัญญา 

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

 

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

ข้อตกลงกระท าการ……..ขึน้อยูก่บัการได้มาซึง่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคม HSPA ของ BKFT และ AWC ซึง่ปัจจบุนัอยูภ่ายใต้โครงการ
ขายรายได้ ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วเป็นทรัพย์สินในปัจจุบนัของ BFKT และ 
AWC ซึ่งปัจจุบนั BFKT และ AWC อยู่ระหว่างการขายรายได้ที่เกิดจาก
การให้เช่าทรัพย์สนิดงักลา่ว (AWC ขายรายได้ที่ตนได้รับจาก BFKT และ 
BFKT ขายรายได้ที่ตนได้รับจาก กสท) ให้แก่กองทุน และทรัพย์สิน



         
 เอกสารแนบ 1 

A38983450 

I-36 

โครงการจัดการกองทุนเดิม โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

BFKT ขายรายได้ที่ตนได้รับจาก กสท) ให้แก่กองทุน และ
ทรัพย์สินดงักล่าวจะมีการโอนโดย AWC และ BFKT (ต่อเมื่อ
กองทนุใช้สิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน (call option)) มายงักองทนุ
ในอนาคตภายหลังจากวันที่ สัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ 
HSPA สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1  และสญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่  2 สิน้สุดลงตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ที่เก่ียวข้อง (ซึ่งรวมถึงสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ
และสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2)  ทัง้นี  ้มี
ระยะเวลาการเช่าตัง้แต่วันที่ สญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ 
HSPA สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และสญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 สิน้สดุ ไปจนถึงวนัที่ 
15 กันยายน พ.ศ.2576 ซึ่งคู่สญัญาที่เก่ียวข้องจะด าเนินการ
เจรจาและตกลงจ านวนทรัพย์สินที่จะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี 
จ านวนเงินสทุธิที่เกิดขึน้จากทรัพย์สินดงักล่าวจะต้องไม่น้อย
กว่าจ านวนท่ีกองทนุได้รับจาก BFKT และ AWC ตามโครงการ
ขายรายได้ในทรัพย์สนิดงักลา่ว 

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

 กฎหมายที่ ใช้บังคับ….หนังสือข้อตกลงร่วมกันที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA อยูภ่ายใต้บงัคบัของกฎหมายไทย 

 

กฎหมายที่ ใช้บังคับ……หนังสือข้อตกลงร่วมกันที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคม HSPAของ BFKT และ AWC อยูภ่ายใต้บงัคบัของกฎหมาย
ไทย 



         
 เอกสารแนบ 1 

A38983450 

I-37 

โครงการจัดการกองทุนเดิม โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

 เขตอ านาจศาล • ศาลไทยมีเขตอ านาจแตเ่พียงผู้ เดียวในการพิจารณาคดี ตดัสิน
คดีความ หรือกระบวนพิจารณาใดๆ และระงบัข้อพิพาทที่อาจ
เกิดขึน้จาก หรือเ ก่ียวเนื่องกับหนังสือข้อตกลงร่วมกันที่
เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA 

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

 



เอกสารแนบ 2 

 

II - 1 

สารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สนิกจิการ 
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน

เพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ที่เป็นการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง1 

ด้วยคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐานของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ซึ่งจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล  
(“กองทุนฯ”) ได้พิจารณาค าแนะน าจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุของกองทนุฯ เก่ียวกบัการลงทนุในทรัพย์สนิ
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ตามรายละเอียดที่จะกลา่วตอ่ไป (“ทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม ครัง้ที่  4”) และได้มีมติเมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เห็นควรให้มีการเสนอต่อ 

ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 และการ
จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่วโดยมีรายละเอียดดงันี ้

1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

ภายหลงัจากได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุฯ ในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กบัการเข้าท ารายการ รวมทัง้การเจรจาและตกลงกบัเจ้าของกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ิมเติม
ครัง้ที่ 4 ตลอดจนการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ และการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุที่ออกใหม่เพื่ อการ
เข้าลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่วแล้วเสร็จ ซึ่งในเบือ้งต้นคาดวา่การเข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 นีจ้ะแล้วเสร็จภายในเดือน 
สงิหาคม พ.ศ. 2562 

2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับกองทุนฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนฯ 

การเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ประกอบด้วยรายการการเข้าท าธุรกรรม
กบับคุคลที่เก่ียวข้อง 2 ประเภท กลา่วคือ การได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเตมิครัง้ที่ 4 และการจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 โดยมีรายละเอียดและขอบเขตความสมัพนัธ์ของ
คูก่รณีส าหรับแตล่ะรายการดงัตอ่ไปนี ้

2.1 การได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

(ก) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (“TUC”) ในฐานะผู้ โอนขายกรรมสิทธ์ิใน 
เสาโทรคมนาคม และโครงสร้างพื น้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่ เ ก่ียวข้อง  
และใยแก้วน าแสง (fiber optic cable หรือ FOC) ซึง่ในปัจจบุนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที่
ในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั ให้แก่กองทนุฯ  

                                                      
1 เอกสารฉบบันีจ้ดัท าขึน้เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมลูเท่านัน้ และมิได้ถือเป็นการเสนอขายหรือชีช้วนให้ซือ้หลกัทรัพย์ใด ๆ และ

มิได้ถือเป็นการขายหรือการซือ้หลกัทรัพย์ในประเทศใด ๆ ซึ่งการเสนอขาย การชีช้วน หรือการขายหลกัทรัพย์ใด ๆ หากมิได้มีการ  
จดทะเบียนหลกัทรัพย์หรือเข้าคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศนัน้ ๆ แล้วถือเป็นความผิด หลกัทรัพย์
ที่ปรากฏตามเอกสารนีจ้ะไมไ่ด้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายของรัฐใด ๆ 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และจะไมไ่ด้รับการเสนอขายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเข้าข้อยกเว้นจากการจดทะเบียนหลกัทรัพย์ภายใต้
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายที่ใช้บงัคบัของรัฐใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา กองทนุฯ ไมมี่ความ
ประสงค์ที่จะด าเนินการจดทะเบียนหน่วยลงทนุใหมใ่ด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือด าเนินการเสนอขายหลกัทรัพย์ตอ่ประชาชนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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(ข) บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด (“RMV”) ในฐานะผู้ โอนขายกรรมสิทธ์ิ FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ fiber to the x หรือ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั ให้แก่กองทนุฯ  

(ค) บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (“TICC”) ในฐานะผู้ โอนขายกรรมสิทธ์ิ FOC ซึ่ง 
ในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั ให้แก่กองทนุฯ  

โดย TUC RMV และ TICC ถือเป็นบคุคลที่เก่ียวข้องของกองทนุฯ ตามความหมายที่ก าหนดในบทนิยามของ
ค าดงักลา่วในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 38/2562 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัตัง้และ
จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ลงวนัท่ี 25 เมษายน 2562 (“ประกาศฯ ทน. 38/2562”) และประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สธ. 14/2558 เร่ือง ข้อก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกับการ
ป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศฯ สธ. 14/ 2558”) (ซึ่งในกรณีนีค้ือ บคุคลที่มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุฯ 
อนัหมายถึงผู้ที่ถือหนว่ยลงทนุเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุฯ)  เนื่องจาก 
TUC RMV และ TICC เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) (“ทรู”) โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 ทรูถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ร้อยละ 99.74 และร้อยละ 100.00 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของทัง้สามบริษัทดงักลา่วตามล าดบั โดยทรู และ RMV เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุฯ โดย ณ วนัที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทรูถือหน่วยลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 25.79 และ RMV ถือหนว่ย
ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 4.21 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุฯ ตามล าดบั 

2.2 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

(ก) TUC ในฐานะผู้ เช่าพืน้ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม และผู้ เช่า FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจ
ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั จากกองทนุฯ 

(ข) TICC ในฐานะผู้ เช่า FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตทัง้ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในเขต
พืน้ท่ีตา่งจงัหวดัจากกองทนุฯ  

โดยทัง้ TUC และ TICC ถือเป็นบคุคลที่เก่ียวข้องของกองทนุฯ ตามรายละเอียดที่กลา่วข้างต้นแล้ว 

ด้วยเหตนุี ้ทัง้การได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่  4 และการจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินดงักล่าว จึงเป็นการเข้าท าธุรกรรมกบับุคคลที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ข้อก าหนดและเง่ือนไขในการเข้าท ารายการ
ดงักลา่วข้างต้นจะเป็นธุรกรรมที่มีราคา ค่าใช้จ่าย และมลูค่าผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม อีกทัง้มีเง่ือนไขที่
สอดคล้องกบัข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั 
(arm’s length terms) โดยบคุคลที่มีสว่นได้เสยีกบัการท ารายการดงักลา่วไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสินใจเข้าท าธุรกรรม
ของกองทนุฯ 

3 ลักษณะทั่วไปของรายการ 

3.1 การได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

เมื่อได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ ในการด าเนินการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้า
ท ารายการ และการเจรจาและตกลงกับเจ้าของกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 4 
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ตลอดจนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่เพื่อการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าวแล้วเสร็จ กองทุนฯ จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่  4 ดังมี
รายละเอียดจ าแนกตามคูก่รณีที่เก่ียวข้อง ดงันี ้ 

3.1.1 TUC 

กองทนุฯ จะรับโอนกรรมสิทธ์ิใน (ก) เสาโทรคมนาคมท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานจ านวน
ประมาณ 788 เสา และโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นท่ีเก่ียวข้อง และ (ข) FOC ซึง่ในปัจจบุนัใช้
ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขตพืน้ที่ต่างจงัหวดั รวมระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
107,694 คอร์กิโลเมตร) จาก TUC ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิท่ีกองทนุฯ และ TUC จะได้เข้าท าตอ่ไป 

3.1.2 RMV 

กองทุนฯ จะรับโอนกรรมสิทธ์ิใน (ก) FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ 315 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 40,823 คอร์กิโลเมตร) และ (ข) FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ที่ตา่งจงัหวดั รวมระยะทางประมาณ 617 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร) จาก RMV ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิท่ีกองทนุฯ และ RMV จะได้เข้าท าตอ่ไป2 

3.1.3 TICC 

กองทุนฯ จะรับโอนกรรมสิทธ์ิใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ที่ต่างจงัหวดั รวมระยะทางประมาณ 2,797 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร) จาก TICC ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินที่กองทุนฯ และ TICC จะได้เข้าท า
ตอ่ไป 

3.2 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

ภายหลงัจากที่กองทนุฯ ได้เข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 แล้ว กองทนุฯ จะ
น าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ไปจัดหาผลประโยชน์โดยมีรายละเอียดจ าแนกตามคู่กรณีที่
เก่ียวข้อง ดงันี ้

3.2.1 TUC 

กองทนุฯ จะน าความจบุางสว่นของทรัพย์สินท่ีได้ลงทนุดงัตอ่ไปนีอ้อกให้เช่าแก่ TUC ตามเง่ือนไขที่
กองทนุฯ และ TUC จะได้ตกลงกนัตอ่ไป 

(ก) ประมาณร้อยละ 55 ของพืน้ที่  (slots) (หรือคิดเป็นพืน้ที่ประมาณ 1,576 พืน้ที่ )  บนเสา
โทรคมนาคมที่ได้รับโอนกรรมสิทธิมาจาก TUC ซึ่งมีพืน้ที่รวมประมาณ 2,877 พืน้ที่ จาก
จ านวนประมาณ 788 เสา ออกให้เช่าแก่ TUC โดยระยะเวลาการเช่าจะสิน้สุดในวันที่ 15 

                                                      
2  RMV มีแผนจะโอนกิจการทัง้หมดให้แก่ TUC โดยที่ประชุมคณะกรรมการของ RMV ได้มีมติเห็นชอบให้มีการโอนกิจการ ในวันที่ 14 

พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และจะมีการประชุมผู้ ถือหุ้นของ RMV เพื่ออนุมัติการโอนกิจการดังกล่าวต่อไป] ดังนัน้ TUC จึงจะเข้าเป็น
คู่สญัญาตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินที่กองทนุฯ และ RMV จะได้เข้าท าตอ่ไปส าหรับการโอนกรรมสิทธ์ิใน FOC ของ RMV โดยหากมี
การโอนกิจการเกิดขึน้ TUC จะรับสิทธิหน้าที่ใด ๆ ที่ RMV ยงัคงมีอยูภ่ายใต้สญัญาดงักลา่ว นบัแตว่นัโอนกิจการของ RMV เป็นต้นไป 
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กนัยายน พ.ศ. 2576 โดยมีคา่เช่าตามสญัญาตลอดระยะเวลาการเชา่รวมประมาณ 3,600 ล้าน
บาท 

(ข) ประมาณร้อยละ 80 ของความจุ FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ใน
เขตพืน้ที่ต่างจังหวดั รวมระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694 คอร์
กิโลเมตร โดยระยะเวลาการเช่าจะสิน้สดุในวนัที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576  โดยมีค่าเช่าตาม
สญัญาตลอดระยะเวลาการเช่ารวมประมาณ 4,800 ล้านบาท ทัง้นี ้TUC และ/หรือ บริษัทใน
กลุม่ทรูอาจขยายระยะเวลาการเช่าตอ่ไปไม่เกิน 10 ปีภายหลงัจากหมดระยะเวลาการเช่าครัง้
แรก หรือไมเ่กินระยะเวลาใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับ (แล้วแตร่ะยะเวลาใด
จะสัน้กวา่) โดยรายละเอียดจะเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

3.2.2 TICC 

กองทนุฯ จะน าความจบุางสว่นของทรัพย์สนิท่ีได้ลงทนุดงัตอ่ไปนีอ้อกให้เช่าแก่ TICC ตามเง่ือนไขที่
กองทนุฯ และ TICC จะได้ตกลงกนัตอ่ไป  

(ก) ประมาณร้อยละ 80 ของความจุ FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวดั ท่ีได้รับโอนมาจาก RMV รวมประมาณ 40,823 คอร์กิโลเมตร และ
ประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร ตามล าดบั โดยระยะเวลาการเช่าจะสิน้สดุในวนัท่ี 15 กนัยายน 
พ.ศ. 2576  โดยมีค่าเช่าตามสญัญาตลอดระยะเวลาการเช่ารวมประมาณ 1,900 ล้านบาท 
และ 1,700 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้TICC และ/หรือ บริษัทในกลุม่ทรูอาจขยายระยะเวลาการ
เช่าต่อไปไม่เกิน 10 ปีภายหลังจากหมดระยะเวลาการเช่าครัง้แรก หรือไม่เกินระยะเวลา
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้ รับ (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสัน้กว่า) โดย
รายละเอียดจะเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด และ   

(ข) ประมาณร้อยละ 80 ของ FOC ซึง่ในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ท่ีต่างจงัหวดั ที่ได้รับโอนมาจาก TICC รวม
ประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร โดยระยะเวลาการเช่าจะสิน้สดุในวนัที่ 15 กันยายน พ.ศ. 
2576 โดยมีค่าเช่าตามสญัญาตลอดระยะเวลาการเช่ารวมประมาณ 4,700 ล้านบาท ทัง้นี ้
TICC และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรูอาจขยายระยะเวลาการเช่าต่อไปไม่เกิน 10 ปีภายหลงัจาก
หมดระยะเวลาการเช่าครัง้แรก หรือไมเ่กินระยะเวลาใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่
ได้รับ (แล้วแตร่ะยะเวลาใดจะสัน้กวา่) โดยรายละเอียดจะเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด  

4 รายละเอียดทรัพย์สินที่ได้มาและน าไปจัดหาผลประโยชน์ 

ภาพรวมโดยสรุป  

ล าดับ ธุรกรรม คู่สัญญา ทรัพย์สิน จ านวน
โดยประมาณ 

1.  การได้มาซึง่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

1.1 ซือ้ทรัพย์สิน TUC 
 

เสาโทรคมนาคม ประมาณ 788 เสา 
และโครงสร้าง
พืน้ฐาน
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ล าดับ ธุรกรรม คู่สัญญา ทรัพย์สิน จ านวน
โดยประมาณ 

โทรคมนาคม
ประเภท Passive 
อ่ืนที่เก่ียวข้อง  

FOC ซึ่ ง ใ น ปั จจุบัน ใ ช้ ใ น
ธุ ร กิ จ ใ ห้ บ ริ ก า ร
โทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขตพืน้ที่
ตา่งจงัหวดั 

ป ร ะ ม าณ  1,795 
กิ โ ล เ ม ต ร  ( ห รื อ
ประมาณ 107,694 
คอร์กิโลเมตร) 

RMV FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
ในเขต กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

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

FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
ในเขตพืน้ที่ตา่งจงัหวดั  

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

TICC FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
ในเขตพืน้ที่ตา่งจงัหวดั 

ป ร ะ ม าณ  2,797  
กิ โ ล เ ม ต ร  ( ห รื อ
ประมาณ  109,704 
คอร์กิโลเมตร) 

ล าดับ ธุรกรรม คู่สัญญา ทรัพย์สิน จ านวน
โดยประมาณ 

2. การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

2.1 

 

ให้เชา่ทรัพย์สิน 

 

TUC พื ้ น ที่  slots)  บ น เ ส า
โทรคมนาคม 

ประมาณร้อยละ 55 
ขอ งพื น้ ที่  ( slots) 
(หรือคิดเป็นพื น้ที่
ป ร ะ ม าณ  1,576 
พื ้ น ที่ ) บ น เ ส า
โทรคมนาคม ซึ่งมี
พืน้ที่รวมประมาณ 
2,877 พืน้ที่  

FOC ซึ่ ง ใ น ปั จจุบัน ใ ช้ ใ น
ธุ ร กิ จ ใ ห้ บ ริ ก า ร
โทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขตพืน้ที่
ตา่งจงัหวดั 

ประมาณร้อยละ 80 
ของ  ความจุรวม
ประมาณ 107,694  
คอร์กิโลเมตร 
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ล าดับ ธุรกรรม คู่สัญญา ทรัพย์สิน จ านวน
โดยประมาณ 

TICC FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ที่รับโอนจาก RMV 

ประมาณร้อยละ 80 
ของ  ความจุรวม
ประมาณ 40,823  
คอร์กิโลเมตร 

FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัด ที่รับ
โอนจาก RMV 

ประมาณร้อยละ 80 
ของ  ความจุรวม
ประมาณ 37,505 
คอร์กิโลเมตร 

FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัด ที่รับ
โอนจาก TICC 

ประมาณร้อยละ 80 
ข อ ง ค ว า มจุ ร ว ม 
ประมาณ 109,704  
คอร์กิโลเมตร 

 

5 ขนาดของรายการและมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

5.1 การได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

การเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 จะมีมลูค่ารวมไม่เกิน 15,800 ล้านบาท 
(รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินดงักล่าว อาทิ ค่าที่ปรึกษาทางวิชาชีพต่าง  ๆ ค่าภาษีอากรที่เก่ียวกับการ
ได้มาซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว (ถ้ามี) คา่ใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุใหม่ ฯลฯ) โดยจะช าระทัง้จ านวนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาที่เก่ียวข้อง โดยกองทุนฯ ได้จัดแต่งตัง้ผู้ประเมินค่าอิสระ 2 รายเพื่อท าหน้าที่ประเมินค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ได้แก่ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัดและบริษัท สีลม 
แอดไวเซอร่ี จ ากดั โดย ณ วนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั ได้ท าการประเมิน
ค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 โดยวิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่งได้แก่ วิธีมลูค่าปัจจุบนั
สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ได้ช่วงราคาประเมินเท่ากับ 14,329.04 ล้านบาท ถึง 
16,023.75 ล้านบาท และ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 บริษัท สีลม แอดไวเซอร่ี จ ากัด ได้ท าการประเมินค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 โดยวิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่งได้แก่ วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิ
ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ได้ช่วงราคาประเมินเท่ากบั 14,851.10 ล้านบาท ถึง 16,173.92 
ล้านบาท 

ทัง้นี ้ขนาดของรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 จะมีมลูค่าไม่เกินร้อยละ 
10.51 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุฯ ซึ่งมีมลูค่ามากกว่า ร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุฯ โดย  
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุฯ มีมลูค่าเท่ากบั 150,289.60 ล้านบาท ท าให้รายการ
ดงักลา่วต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ ตามประกาศฯ ทน. 38/2562 
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5.2 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

บริษัทจัดการคาดว่า มูลค่ารวมของผลตอบแทนที่กองทุนฯ จะได้รับจากการน าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ไปจัดหาผลประโยชน์จะเป็นจ านวนรวมประมาณ 16,700 ล้านบาท จากค่าเช่ารวมตาม
สญัญาตลอดระยะเวลาสญัญาเช่า แบ่งเป็นการเข้าท าธุรกรรมกบั TUC และ TICC เก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 เป็นจ านวนประมาณ 8,400 ล้านบาท และ 8,300 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยขนาดของรายการจะมีมลูค่าไม่เกินร้อยละ 11.11 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนฯ ซึ่งมากกว่า 
ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562  ซึ่งเท่ากับ 150,289.60 ล้านบาท  
ท าให้รายการดงักลา่วต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ ตามประกาศฯ ทน. 38/2562 

 

6 เกณฑ์ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

6.1 การได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

มลูค่าของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ที่กองทนุฯ จะเข้าลงทนุจะพิจารณาจากอตัรา
ผลตอบแทนจากการนาทรัพย์สินดงักล่าวไปจดัหาผลประโยชน์ประกอบกับราคาประเมินของผู้ประเมินค่าอิสระทั ง้ 
สองราย ทัง้นี ้มลูคา่การลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 จะไมส่งูกวา่ราคาประเมินคา่สงูสดุ
ของผู้ประเมินค่าอิสระทัง้สองราย ที่กองทุนฯ ได้จัดให้มีเพื่อท าหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
เพิ่มเติมดงักล่าว ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศฯ ทน. 38/2562 ทัง้นี ้มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 จะไม่สงูกว่า 15,800 ล้านบาท (รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน
ดงักลา่ว อาทิ คา่ที่ปรึกษาทางวิชาชีพตา่ง ๆ คา่ภาษีอากรที่เก่ียวกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว (ถ้ามี) คา่ใช้จ่ายใน
การออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุใหม่ ฯลฯ) 

6.2 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

อตัราผลตอบแทนท่ีกองทนุฯ จะได้รับจากการน าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ไปจดัหา
ผลประโยชน์จะมีการก าหนดเป็นเง่ือนไขในสญัญาที่เก่ียวข้องซึ่งจะเป็นทางการค้าตามปกติ มีลกัษณะเดียวกับที่ 
วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length terms) อยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและ
เหมาะสม โดยเปรียบเทียบจากคา่ตอบแทนที่กองทนุฯ ได้รับในอดีตและตามอตัราผลตอบแทนทัว่ไปในตลาด 

7 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับกองทุนฯ  

คณะกรรมการลงทุนคาดว่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 นี ้จะท าให้ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาวจากการที่กองทุนฯ ลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีคณุภาพดี และยงัเป็นการเพิ่มแหลง่ที่มาของรายได้ของกองทนุฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่
กองทนุฯ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในการลงทุนของกองทุนฯ 

การลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 เป็นโอกาสที่กองทนุฯ จะเติบโตผา่น
การขยายการลงทนุ (inorganic growth) ซึง่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และกลยทุธ์ในการสร้างการเติบโตของกองทนุฯ 
ซึ่งเน้นการแสวงหาโอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม โดยโอกาสในการเติบโต  
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ครัง้นีจ้ะเป็นการเพิ่มเติมมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนฯ เพื่อจัดหาผลประโยชน์ให้แก่กองทุนฯ และสามาร ถเพิ่ม
ผลตอบแทนการลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(2) การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 เป็นการลงทุนในทรัพย์สิน 
ที่ท าให้ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ครอบคลุมพืน้ที่ทั่ วประเทศ พร้อม
รองรับการขยายตัวทางเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินโดยรวมของกองทุนฯ 
ท าให้เกิดความได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์  

คณะกรรมการลงทนุเช่ือว่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 เป็นทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่จะท าให้การเช่ือมโยงของทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุฯ 
ครอบคลมุและครบถ้วนมากขึน้ โดยใยแก้วน าแสงหรือ FOC ทัง้หมดที่เพิ่มขึน้มีระยะทางประมาณ 5,524 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 295,726 คอร์กิโลเมตร) จะท าให้ศกัยภาพของทรัพย์สนิโดยรวมของกองทนุฯ เพิ่มมากขึน้ โดยหลงัจาก
การลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้จะท าให้กองทนุฯ มีโครงข่ายใยแก้วน าแสงกระจายครอบคลมุพืน้ที่ทัว่ประเทศ โดยในการ
ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 นี ้กองทนุฯ ได้มีการลงทนุเพิ่มเติมใน  FOC ที่ในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยี FTTx (Fiber To 
The x) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพืน้ที่ต่างจงัหวดั ในจ านวนที่เพิ่มขึน้จากการลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 
และ 3 ท าให้กองทุนฯ เกิดความได้เปรียบทางกลยุทธ์ทัง้ด้านการกระจายตวัของทรัพย์สินและความสามารถของ
ทรัพย์สินในการรองรับเทคโนโลยีใหม่ และเปิดโอกาสให้กองทุนฯ สามารถจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมได้เพิ่มขึน้ 

(3) โอกาสในการจัดหาผลประโยชน์ที่มั่นคง และสามารถเติบโตรองรับความต้องการที่เพิ่มขึน้
อย่างต่อเน่ืองของธุรกิจโทรคมนาคม จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

การลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 นี ้เป็นการลงทนุในทรัพย์สินที่มีความส าคญั
และจ าเป็นต่อการด าเนินกิจการโทรคมนาคมของผู้ประกอบการในธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงการให้บริการใน
ธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนที่ ธุรกิจบริการวงจรและโครงข่ายสื่อสารข้อมลูความเร็วสงู ธุรกิจ
อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสงู (WiFi) เป็นต้น อีกทัง้คาดวา่กองทนุฯ จะสามารถจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินสว่น
ใหญ่ที่กองทนุฯ ลงทนุเพิ่มเติมโดยการให้เช่าระยะยาวกบัผู้ เช่าหลกัของกองทนุฯ คือกลุม่ทรู ซึ่งในปัจจบุนั เป็นหนึง่ใน
ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทยและมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง ท าให้กองทนุฯ มีโอกาสที่จะได้รับ
ผลตอบแทนที่มัน่คงจากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 นอกจากนัน้ กองทุนฯ ยงั
สามารถน าทรัพย์สินที่เหลือไปจดัหาผลประโยชน์เพิ่มเติมจากผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมรายอื่น เพื่อรองรับ
การเติบโตของธุรกิจโทรคมนาคมในอนาคต ท่ีจะสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่กองทนุฯ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุตอ่ไป 

8 แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4  

แหลง่เงินทนุที่กองทนุฯ จะน ามาใช้ลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 นี ้จะมาจาก
การเพิ่มทนุของกองทนุฯ ทัง้จ านวน อยา่งไรก็ดี เงินลงทนุทัง้หมดที่จะใช้ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 นี ้จะไมเ่กิน 15,800 ล้านบาท ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

8.1 การเพิ่มทุนและเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุนฯ  

แหลง่เงินทนุที่กองทนุฯ จะน ามาใช้ลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 นี ้จะมาจาก
การเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ ทัง้จ านวน โดยกองทนุฯ จะด าเนินการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ ใน
จ านวนรวมไม่เกิน 10,500,000,000 บาท จากเดิมเงินทนุจดทะเบียน 96,379,430,540 บาท มลูค่าที่ตราไว้หน่วยละ 
10 บาท รวมเป็นเงินทนุจดทะเบียนจ านวนไมเ่กิน 106,879,430,540 บาท โดยการออกและจดัสรรหนว่ยลงทนุใหม่ใน
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จ านวนไมเ่กิน 1,050,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุใน
วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยลงทนุใหม่ (Record Date) ตามสดัส่วนการถือหน่วย
ลงทุน แต่บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมรายใด หากการจัดสรร
ดงักลา่วท าให้หรืออาจสง่ผลเป็นการกระท าการที่ขดัต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบัของต่างประเทศโดยกองทุนฯ 
หรือบริษัทจัดการ หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมีภาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้อง
ด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย ทัง้นี ้ตามรายละเอียดที่จะได้กลา่วโดยละเอียดตอ่ไปในข้อ 9.  

ทัง้นี ้การก าหนดจ านวนหน่วยลงทุนใหม่และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จะได้รับการพิจารณาและ
ก าหนดโดยบริษัทจัดการก่อนการเสนอขาย โดยจะอ้างอิงจากราคาประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ที่จดัท าโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินอิสระทัง้สองราย หลกัการในการเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 
สภาวะตลาดเงินและตลาดทนุในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุใหม ่อตัราผลตอบแทนในระดับท่ีเหมาะสม
ที่นักลงทุนจะได้รับศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม อัตราดอกเบีย้ทัง้ภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ เป็นต้น 

9 การจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุนฯ 

9.1 รายละเอียดการจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุในวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในการจองซือ้หนว่ยลงทนุใหม ่ (Record Date) ตาม
สดัส่วนการถือหน่วยลงทุน แต่บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้ผู้ ถือหน่วยลง
ทนุเดิมรายใด หากการจดัสรรดงักลา่วท าให้หรืออาจสง่ผลเป็นการกระท าการที่ขดัต่อกฎหมายหรือระเบียบ
ข้อบงัคบัของตา่งประเทศโดยกองทนุฯ หรือบริษัทจดัการ หรือจะเป็นผลให้บริษัทจดัการต้องมีภาระหน้าที่ใน
การด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย (ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมที่มีสทิธิได้รับ
การจดัสรรหนว่ยลงทนุเรียกวา่ “ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ”) ในการนี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมที่มีสทิธิอาจ
แสดงความจ านงที่จะซือ้หนว่ยลงทนุใหมต่ามสทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อยกวา่
สทิธิที่ได้รับการจดัสรร หรือสละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยลงทนุใหมใ่นครัง้นีก็้ได้  

โดยภายหลงัจากการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิในรอบแรกแล้ว กองทุนฯ 
อาจจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ที่เหลือจากการจองซือ้โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิดังกล่าว ให้แก่  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที่มีสิทธิที่แสดงความจ านงที่จะจองซือ้หน่วยลงทนุใหม่เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรรตาม
สดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ อย่างน้อยหนึ่งรอบหรือจนกว่าจะหมด ทัง้นี ้รายละเอียดการจดัสรรหน่วยลงทนุ
ใหมเ่ป็นไปตามที่จะก าหนดในเอกสารเก่ียวกบัการจองซือ้หนว่ยลงทนุใหมแ่ละหนงัสอืชีช้วน 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยลงทุน
ใหม่ (Record Date) โดยจะแจ้งวันก าหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เ ก่ียวข้องต่อตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบตอ่ไป 

ทัง้นี ้หน่วยลงทนุใหมจ่ะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ค.ศ. 1993 หรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายของประเทศใดๆ นอกเหนือจาก
ประเทศไทย และจะไม่ได้รับการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที่มีสญัชาติสหรัฐอเมริกา หรือสญัชาติ
ใดๆ นอกจากสญัชาติไทย หากการเสนอขายหรือการขายท าให้หรืออาจส่งผลเป็นการกระท าการที่ขดัต่อ
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กฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบัของประเทศนัน้ ๆ โดยกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ หรือจะเป็นผลให้บริษัท
จดัการมีภาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย  

ตารางดงัตอ่ไปนี ้เป็นข้อมลูโดยสรุปของการจดัสรรหนว่ยลงทนุใหม่ 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหน่วย
ลงทุน 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาเสนอขาย  
(บาทต่อหน่วย) หมายเหตุ 

ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที่
มีสิทธิ 

จ านวนหน่วยลงทนุ
ใหมท่ัง้หมด 

ก าหนดในภายหลัง 
( โ ป ร ด พิ จ า ร ณ า 
หมายเหต ุ(2)) 

ก า ห น ด ใ น ภ า ยหลั ง 
(โปรดพิจารณา หมาย
เหต ุ(1)) 

โปรดพิจารณา 
หมายเหตุ  (3) 
(4) 

หมายเหต ุ

(1) การก าหนดจ านวนหน่วยลงทุนใหม่และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่นีจ้ะอ้างอิงจากราคาประเมินค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ที่จัดท าโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินอิสระทัง้สองราย 
ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง สภาวะตลาดเงินและตลาดทนุ
ในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุใหม่ อัตราผลตอบแทนในระดบัที่เหมาะสมที่นักลงทนุจะได้รับ 
ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม อตัราดอกเบีย้ทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศ  
เป็นต้น ทัง้นี ้ราคาเสนอขายจะได้รับการพิจารณาและก าหนดโดยบริษัทจดัการก่อนการเสนอขาย 

(2) อัตราส่วนการเสนอขายจะค านวณจากจ านวนหน่วยลงทุนก่อนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ  
หารด้วยจ านวนหน่วยลงทนุใหม่ที่จะมีการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที่มีสิทธิ ในราคาเสนอ
ขายตอ่หน่วยตามที่บริษัทจดัการจะได้ก าหนดตอ่ไป 

(3) วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยลงทนุใหม่ (Record Date) จะได้รับการก าหนด
ในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันก าหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องต่อตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบตอ่ไป 

(4) ให้บริษัทจดัการเป็นผู้ มีอ านาจในการ (ก) พิจารณา ก าหนด และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการ
ออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ รวมทัง้การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง จ านวน  
หน่วยลงทุนใหม่ จ านวนครัง้ของการเสนอขาย จ านวนรอบที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ ถือหน่วย 
ลงทนุเดิมที่มีสิทธิ ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจดัสรร วิธีการเสนอขาย วิธีการจองซือ้ วิธีการช าระค่าจองซือ้ 
อตัราส่วนการใช้สิทธิในการจองซือ้ สดัส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น  ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนมีสิทธิใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาการจดัสรร หรือการปฏิเสธการจดัสรรหน่วยลงทนุใหม่
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใด หากการจดัสรรดงักลา่วท าให้หรืออาจสง่ผลเป็นการกระท าการที่ขดัต่อกฎหมาย 
หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศโดยกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมี
ภาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย  (ข) พิจารณาก าหนด
วันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) โดยแจ้งวัน
ก าหนดการดงักล่าวและรายละเอียดตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป (ค) เจรจา ตกลง จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ในเอกสารค าขอ
อนุญาต ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ดังกล่าว ซึ่ง
รวมถึงเอกสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ รวมทัง้ด าเนินการเจรจา 
ติดต่อ และ/หรือ ยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่าง  ๆ และหลักฐานที่จ าเป็นที่ เก่ียวข้องต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือ
องค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว และการน าหน่วยลงทนุใหมเ่ข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เป็นต้น (ง) เจรจา ตกลง จดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ในสญัญาตา่ง 
ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และ
ตวัแทนรับจองซือ้หลกัทรัพย์ (จ) ด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองทกุประการ ตลอดจนก าหนดหรือ
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แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เก่ียวเน่ืองเพื่อให้การออกและจดัสรรหน่วยลงทนุใหม่ของ
กองทนุฯ ส าเร็จลลุว่ง (ฉ) แตง่ตัง้ และ/หรือถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจชว่งในการด าเนินการดงักลา่วตาม (ก) ถึง 
(จ) ข้างต้น 

9.2 วัตถุประสงค์ของการออกหน่วยลงทุนใหม่และแผนการใช้เงนิ 

กองทนุฯ จะน าเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุใหมไ่ปใช้เป็นแหลง่เงินทนุในการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิ
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 รวมถึงช าระคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว  โดยราคา
เข้าลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 เป็นราคาสทุธิหลงัหกัคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการได้มา
ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว ตามท่ีได้ตกลงกบัเจ้าของกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิ  

9.3 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนจากการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ 

(1) ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (Control Dilution) 

        จ านวนหนว่ยลงทนุใหมท่ี่เสนอขายในครัง้นี ้  

จ านวนหนว่ยลงทนุในปัจจบุนั + จ านวนหนว่ยลงทนุใหมท่ีเ่สนอขายในครัง้นี ้ 

 

            1,050,000,000   

        9,637,943,054 + 1,050,000,000 

ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ถือหนว่ยลงทนุ (Control Dilution) จากการเสนอขายหนว่ยลงทนุใหม่
ในครัง้นีจ้ะมีประมาณร้อยละ 9.82 

(2) ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหนว่ยลงทนุ (Price Dilution) 

ยงัไม่สามารถค านวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนได้เนื่องจากยงัไม่มีการก าหนดราคา
เสนอขายหนว่ยลงทนุใหม ่

10 การอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

คณะกรรมการลงทนุของกองทนุฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เห็นควรให้มีการเข้าลงทนุใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 และให้มีการเสนอเร่ืองให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณาอนมุตัิ 
ทัง้นี ้คณะกรรมการลงทนุของกองทนุฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 ทา่น ได้แก่ 

(1) นายณรงศกัดิ์  ปลอดมีชยั  

(2) นางทิพาพรรณ  ภทัรวิกรม 

(3) นางสาวพีรญา วรรณคีรี 

(4) นางสาวอริศรา คงสวา่ง 

11 เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

การเข้าท ารายการการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 อันประกอบด้วย  
การได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ดงักลา่วข้างต้น เป็นการเข้าท าธุรกรรมระหวา่งกองทนุฯ กบับคุคลที่เก่ียวข้องที่เป็น
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การได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน โดยมีมูลค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุฯ และเป็นการเข้าท าธุรกรรมระหวา่งกองทนุฯ กบับคุคลที่เก่ียวข้องที่เป็นการเ ข้าท าสญัญา
เก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่มีมลูคา่ของสญัญาไมน้่อยกวา่ร้อยละ 3 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุฯ ท าให้การเข้าท ารายการดงักลา่วต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ ตาม
ประกาศฯ ทน. 38/2562 ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหน่วยลงทนุมาประชุม  
ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้หมด โดยมีหน่วยล งทุนนับรวมกัน 
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม การนบั
คะแนนเสียงในการขอมติดงักลา่ว บริษัทจดัการจะไม่นบัรวมจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสว่นได้เสีย
เป็นพิเศษกบัการเข้าท าการได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 และการจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ในการลงคะแนนเสยีงเพื่อขอมติดงักลา่ว 

ในสว่นของการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ
ส าหรับการเสนอขายหนว่ยลงทนุที่ออกใหมข่องกองทนุฯ ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วยคะแนนเสยีง
ข้างมากของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4  
และการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ณ วนัที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ประกอบด้วย  

 

ชื่อ จ านวนหน่วย 
สัดส่วนการลงทุนต่อหน่วยลงทุน 

ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนฯ (ร้อยละ) 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2,485,561,900 25.79 

บริษัท เรียล มฟู จ ากดั 405,821,017 4.21 

 

12 ความเห็นของคณะกรรมการลงทุนเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ  

คณะกรรมการลงทนุพิจารณาการเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมในครัง้นี ้และเห็นว่า
การลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 นีม้ีความน่าสนใจและมีความเหมาะสมสอดคล้องกบั
วตัถุประสงค์และกลยุทธ์ของกองทุนฯ ในการที่จะสร้างการเจริญเติบโตระยะยาวเพิ่มขึน้ หากเปรียบเทียบกับการ 
ไมเ่ข้าลงทนุเพิ่มเติมเลย โดยการแสวงหาโอกาสการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่มีคณุภาพดี และเพิ่ม
การกระจายตวัของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ เนื่องจาก ในการลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้
กองทนุฯ มีการลงทนุใน FOC ที่ในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx (Fiber To The x) ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั ในจ านวนที่เพิ่มขึน้จากการลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และ 3  รวมถึงการลงทนุ
ในเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติม ท าให้กองทุนฯ เกิดความได้เปรียบทางกลยทุธ์ทัง้ด้านการกระจายตวัของทรัพย์สินและ
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ความสามารถของทรัพย์สินในการรองรับเทคโนโลยีใหม่ และเปิดโอกาสให้กองทุนฯ สามารถจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมได้เพิ่มขึน้  

ทัง้นี ้คณะกรรมการลงทนุ มีความเห็นวา่ การเข้าลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้จะท าให้ขนาดและมลูค่าตลาดของ
กองทนุฯ เพิ่มสงูขึน้ ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุฯ และเพิ่มความนา่สนใจในการ
เข้าลงทนุให้กบันกัลงทนุที่สนใจผลิตภณัฑ์การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสม ่าเสมอ รวมถึงช่วยสง่เสริมภาพลกัษณ์ของ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ของไทยให้มีความนา่สนใจในสายตาของนกัลงทนุตา่งชาติเพิ่มขึน้ 

คณะกรรมการลงทนุจะพิจารณาการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 นีท้ี่จ านวน  
ไม่เกิน 15,800 ล้านบาท โดยการออกหน่วยลงทนุเพิ่มเติมไมเ่กิน 1,050 ล้านหน่วย โดยประมาณการเงินปันสว่นแบง่
ก าไรต่อหน่วยของกองทนุฯ ที่คาดว่าจะได้รับหลงัจากที่กองทนุฯ ลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 4 จะ ไม่ลดลง เมื่อเทียบกบัประมาณการเงินปันสว่นแบ่งก าไรต่อหน่วยของกองทุนฯ ที่คาดว่าจะได้ในกรณีที่
กองทนุฯมิได้ท าการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 โดยกองทนุฯ ได้แตง่ตัง้ผู้ประเมินอิสระสองรายเพื่อท า
หน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมดงักลา่ว อีกทัง้ สมมติฐานที่ผู้ประเมินค่าอิสระทัง้ 2 ราย  
ใช้ในการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ตามที่ระบุไว้ในสรุปรายงานการประเมินค่า
ทรัพย์สินของผู้ประเมินค่าอิสระ และตารางสรุปสมมติฐานของผู้ประเมินค่าอิสระส าหรับทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ก็มีความสมเหตสุมผล นอกจากนี ้อตัราผลตอบแทนที่กองทนุฯ จะได้รับจากการน าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ไปจัดหาผลประโยชน์เป็นไปทางการค้าตามปกติ มีลกัษณะเดียวกับที่  
วิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั (arm’s length terms) และอยูใ่นอตัราที่เป็นธรรมและ
เหมาะสม  

นอกจากนี ้การเพิ่มทนุยงัช่วยเพิ่มหนว่ยลงทนุซึง่จะเป็นการสนบัสนนุสภาพคลอ่งของการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ
ในตลาดรองและเป็นการเพิ่มขนาดของทรัพย์สินรวมของกองทนุฯ อีกทัง้ยงัเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมจะได้
เพิ่มขนาดการลงทนุในกองทนุฯ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทนุเพิ่มเติมของกองทนุฯ  

ทัง้นี ้มูลค่าสุดท้ายที่กองทุนฯ จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 อัตรา
ผลตอบแทนสุดท้ายที่กองทุนฯ จะได้รับจากการน าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ไปจัดหา
ผลประโยชน์ ขนาดการเพิ่มทนุและวิธีการจดัสรรหนว่ยลงทนุใหมค่วรจะได้พิจารณาจากปัจจยัที่เก่ียวข้อง รวมถึงแตไ่ม่
จ ากดัเพียง 

- มลูค่าของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ที่ได้จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่า
อิสระทัง้สองราย 

- สภาวะตลาดเงินและตลาดทนุโดยรวมในขณะเข้าท ารายการ 

- ผลตอบแทนจากการลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทเดียวกนัในตลาด ณ ขณะนัน้ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 
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ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

กองทนุฯ จะลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 โดยทรัพย์สินดงักล่าว
ประกอบด้วย  

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

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

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

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

รวมเรียกวา่ “ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 4” 

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

 

(1) ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่กองทุนฯ จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

(ก) บททั่วไป 

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

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

(ค) สิทธิในการใช้ที่ดินหรือทรัพย์สินที่เป็นที่ตัง้เสาโทรคมนาคม 

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

(ง) การด าเนินงานและบ ารุงรักษา 

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

 

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

(ก) บททั่วไป 

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

(ข) รายละเอียดและคุณสมบัติของใยแก้วน าแสง 

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

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

(ค) รายละเอียดและความครอบคลุมของใยแก้วน าแสงที่กองทุนฯ จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

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

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

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

(จ) สิทธิแห่งทาง (Right of Way) 

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

(ฉ) การด าเนินงานและบ ารุงรักษา 

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

ภาพรวมเปรียบเทียบทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทนุฯ ลงทนุอยูเ่ดิมภายหลงักองทนุฯ เข้าลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 
2 และ 3 และทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทนุฯ จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 มีดงันี ้

ตารางที่ 1 ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุฯ ภายหลงักองทนุฯ เข้าลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และ 3 

รูปแบบการ
ลงทุน 

สิทธิในการได้รับรายได้สุทธิและ
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินเม่ือเข้าเงื่อนไข 

กรรมสิทธ์ิ 
สิทธิการเช่าระยะยาวและสิทธิในการซือ้

ทรัพย์สินเมื่อเข้าเงื่อนไข 
จ านวนทรัพย์สินรวม 

นิติบุคคลที่เข้า
ท าธุรกรรมกับ
กองทุนฯ 

AWC BFKT TRUE TICC TUC TMV AWC 
 

TICC  

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

  - ประมาณ  
15,271 เสา 

ใยแก้วน าแสง 
และอุปกรณ์
ระบบส่ือ
สัญญาณ 

- 9,169 ลิง้ค์ และ 
FOC จ านวน 

47,250 กิโลเมตร 
(680,400 คอร์
กิโลเมตร) 

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

FOC จ านวน 
ประมาณ 9,130 
กิโลเมตร (หรือ

ประมาณ 314,600 
คอร์กิโลเมตร) 

FOC หลกั จ านวน 
ประมาณ 1,088 
กิโลเมตร (หรือ

ประมาณ 235,018 
คอร์กิโลเมตร) และ 

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

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

 

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

 

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

ประมาณ 2,576,873  
 คอร์กิโลเมตร) 

ระบบบรอด
แบนด์ในเขต
พืน้ที่ต่างจังหวัด 

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

    1.2 ล้านพอร์ท และ 
FOC จ านวน 6,114 



  เอกสารแนบ 3 

 

III - 6 

รูปแบบการ
ลงทุน 

สิทธิในการได้รับรายได้สุทธิและ
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินเม่ือเข้าเงื่อนไข 

กรรมสิทธ์ิ 
สิทธิการเช่าระยะยาวและสิทธิในการซือ้

ทรัพย์สินเมื่อเข้าเงื่อนไข 
จ านวนทรัพย์สินรวม 

(198,085 คอร์
กิโลเมตร) 

กิโลเมตร (198,085 
คอร์กิโลเมตร) 

 

 

ตารางที่ 2 ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุฯ ภายหลงักองทนุฯ เข้าลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

รูปแบบการ
ลงทุน 

สิทธิในการได้รับรายได้สุทธิและ
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินเม่ือเข้า

เงื่อนไข 
กรรมสิทธ์ิ 

สิทธิการเช่าระยะยาวและสิทธิใน
การซือ้ทรัพย์สินเมื่อเข้าเงื่อนไข 

จ านวนทรัพย์สิน
รวม 

นิติบุคคลที่เข้า
ท าธุรกรรมกับ
กองทุนฯ 

AWC BFKT TRUE TICC TUC TMV RMV AWC 
 

TICC  

เสา
โทรคมนาคม 

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

ประมาณ 788 
เสา/1 

   - ประมาณ  
16,059 เสา 

ใยแก้วน าแสง 
และอุปกรณ์
ระบบส่ือ
สัญญาณ 

- 9,169 ลิง้ค์ และ 
FOC จ านวน
ประมาณ 

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

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

122,974 คอร์
กิโลเมตร) และ 
FOC (FTTx) 

จ านวนประมาณ 
2,797 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 

FOC จ านวน 
ประมาณ 9,130 
กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 

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

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

จ านวน ประมาณ 
5,933 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 

FOC (FTTx) 
จ านวนประมาณ 

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

FOC จ านวน
ประมาณ 7,981 
กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 

303,453 คอร์
กิโลเมตร) 

 

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

 

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

ประมาณ 2,872,599  
 คอร์กิโลเมตร) 
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รูปแบบการ
ลงทุน 

สิทธิในการได้รับรายได้สุทธิและ
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินเม่ือเข้า

เงื่อนไข 
กรรมสิทธ์ิ 

สิทธิการเช่าระยะยาวและสิทธิใน
การซือ้ทรัพย์สินเมื่อเข้าเงื่อนไข 

จ านวนทรัพย์สิน
รวม 

109,704 คอร์
กิโลเมตร)/4 

107,694 คอร์
กิโลเมตร)/2 

220,428 คอร์
กิโลเมตร)   

ระบบบรอด
แบนด์ในเขต
พืน้ที่
ต่างจังหวัด 

- - - 1.2 ล้านพอร์ท 
และ FOC 

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

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

ประมาณ 198,085 
คอร์กิโลเมตร) 

 

หมายเหต:ุ การพิจารณาเข้าลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 นัน้ 

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

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

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

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

ของ 
 
 
 
 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 
 
 

โดย 
 
 

 
 

บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด 
 
 

วันที่ 30 เมษายน 2562 
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สรุปสมมติฐานของผู้ประเมินส าหรับทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมคร้ังที่ 4 

 
 

 บริษัท เจย์ แคปปติอล แอดไวเซอรี จ ากดั บริษัท สีลม แอด๊ไวเซอรี่ จ ากดั 

วิธีที่ใช้ในการประเมินมูลค่า 

 

วิธีประเมินมูลค่าจากรายได้ (Income Approach) ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow: DCF) ของทรัพย์สินที่กองทุนฯ จะเข้าลงทุน และคิดลด (Discount) 
กลับด้วยด้วยต้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital : 
WACC) ของกองทุนฯ 

ระยะเวลาประมาณการ เสาโทรคมนาคม   

ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2577 

ซึ่งประกอบด้วย 2 ช่วง ได้แก่ 

- ช่วงที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 15 กันยายน 

2576) : เป็นช่วงภายใต้การเช่าของ TUC 

ซึ่งเป็นไปตามสรุปร่างสัญญาเช่า 

- ช่วงที ่2 (16 กันยายน 2576 - 31 ธันวาคม 

2577) และประมาณการมูลค่าสุดท้าย 

(Terminal Value) : ผู้ประเมินฯ พิจารณา

ให้กลุ่ม TRUE ต่ออายุสัญญาเชา่ทั งหมด

กับกองทุนฯ เมื่อสัญญาเช่าของ TUC 

สิ นสุดลง 

 

FOC  

ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2577 

ซึ่งประกอบด้วย 2 ช่วง ได้แก่ 

- ช่วงที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 15 กันยายน 

2576) : เป็นช่วงภายใต้การเช่าของ TUC 

และ TICC ซึ่งเป็นไปตามสรุปร่างสัญญา

เช่า 

- ช่วงที ่2 (16 กันยายน 2576 - 31 ธันวาคม 

2577) และประมาณการมูลค่าสุดท้าย 

เสาโทรคมนาคม   

ตั งแต่ 1 มกราคม 2563 – 30 กันยายน 2576 

ซึ่งประกอบด้วย 2 ช่วง ได้แก่ 

- ช่วงที่ 1 (1 มกราคม 2563 - 15 กันยายน 

2576) : เป็นช่วงภายใต้การเช่าของ TUC 

ซึ่งเป็นไปตามสรุปสัญญาเช่า 

- ช่ ว งที่  2  ( 16  กันยายน 2576  –  30 

กันยายน 2576) และประมาณการมูลค่า

สุดท้าย (Terminal Value) ณ สิ นสุดปี  

2576 

 

 

 

FOC  

ตั งแต่ 1 มกราคม 2563 – 30 เมษายน  2591 

ซึ่งประกอบด้วย 3 ช่วง ได้แก่ 

- ช่วงที่ 1 (1 มกราคม 2563 - 15 กันยายน 

2576) : เป็นช่วงภายใต้การเช่าของ TUC 

และ TICC ซึ่งเป็นไปตามสรุปร่างสัญญา

เช่า 

- ช่ ว งที่  2  ( 16  กั นยายน 2576  -  15 

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

ให้กลุ่ม TRUE ต่ออายุสัญญาเช่าทั งหมด

กับกองทุนฯ เมื่อสัญญาเช่าของ TUC 

และ TICC สิ นสุดลง 

เช่าของ TUC และ TICC อีก 10 ปี ตาม

เงื่อนไขในสรุปร่างสัญญาเช่า 

- ช่วงที่ 3 (16 กันยายน 2586 - 30 เมษายน  

2591) และประมาณการมูลค่าสุดท้าย 

(Terminal Value) ณ สิ นสุดปี 2591 

กระแสเงินสดจากเสาโทรคมนาคมของ TUC 

อัตราการเช่า  

 
- ช่วงที่ 1 : TUC เช่าเท่ากับ 2 พื นที่ (slot) 

บนเสาโทรคมนาคม โดยไม่มีผู้เช่าราย

อื่น 

- ช่วงที่ 2 : ผู้ประเมินฯ พิจารณาให้กลุ่ม 
TRUE เช่าเท่ากับ 2 พื นที่ (slot) บนเสา
โทรคมนาคม โดยไม่มีผู้เช่ารายอื่น 

- TUC เช่าเท่ากับ 2 พื นที่ (slot) บนเสา
โทรคมนาคม ตลอดระยะเวลาประมาณ
การ โดยไม่มีผู้เช่ารายอื่น 

อัตราค่าเช่าส าหรับผู้เช่าในกลุม่ 
TRUE 
 

- เสาประเภทท่ีตั งอยู่บนดินมีอัตราค่าเช่าเริ่มต้นที่  11,265.68 บาทต่อพื นท่ี (slot) ต่อเดือน

ในปี 2562 

- เสาประเภทที่ตั งบนดาดฟ้า มีอัตราค่าเช่าเริ่มต้นที่ 10,289.77 บาท บาทต่อพื นที่ (slot) 

ต่อเดือนในปี 2562 

โดยมีอัตราการปรับเพิ่มขึ นร้อยละ 2.70 ต่อปี ตั งแต่ปี 2563 

อัตราค่าเช่าส าหรับผู้เช่ารายอื่น 

 
- เสาประเภทท่ีตั งอยู่บนดินมีอัตราค่าเช่าเริ่มต้นที่ 15,020.90 บาทต่อพื นที่ (slot) ต่อเดือน

ในปี 2562 

- เสาประเภทที่ตั งบนดาดฟ้ามีอัตราค่าเช่าเริ่มต้นที่ 13,719.69 บาทต่อพื นที่ (slot) ต่อ

เดือนในปี 2562  

โดยมีอัตราการปรับเพิ่มขึ นร้อยละ 2.70 ต่อป ีตั งแต่ปี 2563 

ค่าเช่าที่ดิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 

- เสาประเภทที่ตั งอยู่บนดินมีอัตราค่าเช่าที่ดินรวมภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างเริ่มต้นที่ 

6,477.00 บาทต่อเสาต่อเดือนในปี 2562 

- เสาประเภทที่ตั งบนดาดฟ้า มีอัตราค่าเช่าที่ดินรวมภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างเริ่มต้นที่  

20,374.00 บาท บาทต่อเสาต่อเดือนในปี 2562 

โดยมีอัตราการปรับเพิ่มขึ นร้อยละ 2.20 ต่อปี ตั งแต่ปี 2563  
ค่าซ่อมบ ารุงรักษา ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ 
ค่าประกันภัย ค่ าป ระกั น ภัยประกอบด้ วย  ก รมธ รรม์

ประกันภัยการเส่ียงภัยทุกชนิด (All Risks 
Insurance) ร้อยละ 0.0174 ของทุนประกัน

ค่าประกันภัยเริ่มต้นเท่ากับ 1.00 ล้านบาท ใน
ปี 2562 และมีอัตราเติบโตร้อยละ 3.07 ต่อปี 
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ทรัพย์สิน ของเสาประเภทที่ตั งอยู่บนดิน และ
บนดาดฟ้า ที่เท่ากับ 1.01 และ 0.27 ล้านบาท
ต่อปี ตามล้าดับ โดยทุนประกันทรัพย์สินมี
อัตราเติบโตเท่ากับร้อยละ 2.00 ต่อปี และ
ก ร ม ธ ร ร ม์ ป ร ะกั น ภั ย ธุ ร กิ จ หยุ ด ช ะ งั ก 
(Business Interruption Insurance) เ ท่ ากับ
ร้อยละ 0.0104 ของรายได้จากการด้าเนินการ 

ค่าย้ายเสาโทรคมนาคม กองทุนฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มเติมจากการเข้าลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติมครั งที่ 4  
Capital Expenditure  ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซ่อมบ้ารุง และดูแลรักษาทรัพย์สินตลอดอายุ

สัญญาเช่า 
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ร้อยละ 2.00 ของรายได้ค่าเช่าจากผู้เช่ารายอื่น 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ร้อยละ 0.15 ของรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายหลักในการด้าเนินงาน 

กระแสเงินสดจาก FOC ของ TUC RMV และ TICC 

อัตราการเช่า - ช่วงที่  1 : TUC และ TICC เช่าร้อยละ 

80.00 ของจ้านวนคอร์กิโลเมตรทั งหมด 

โดยไม่มีผู้เช่ารายอื่น 

- ช่วงที่ 2 : ผู้ประเมินฯ พิจารณาให้กลุ่ม 
TRUE เช่าร้อยละ 80.00  ของจ้านวน
คอร์กิโลเมตรทั งหมด โดยไม่มีผู้เช่าราย
อื่น 

- TUC และ TICC เช่าร้อยละ 80.00 ของ
จ้านวนคอร์กิ โลเมตรทั งหมด ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ โดยไม่มีผู้เช่า
รายอื่น 

อัตราค่าเช่า 350 บาท ต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน ส้าหรับผู้เช่าที่เป็นบริษัทในกลุ่ม TRUE  

500 บาท ต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน ส้าหรับผู้เช่ารายอื่น  

ส่วนลด  ส่วนลดประกอบไปด้วยการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการ
บ้ารุงรักษาตามสภาพ (Corrective Maintenance) เท่ากับ 4,410.00 บาทต่อกิโลเมตรต่อปี 
และ 6,615.00 บาทต่อกิโลเมตรต่อปี ตามล้าดับ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่า 

ค่าใช้จ่ายสิทธิแห่งทาง  55.00 บาท ต่อ pole ต่อปี หรือคิดเป็น 1,925.00 บาท ต่อกิโลเมตรต่อปี  
ค่าซ่อมบ ารุงรักษา ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซ่อมบ้ารุง และดูแลรักษาทรัพย์สินตลอดอายุ

สัญญาเช่า ตามส่วนลดที่ได้กล่าวในข้างต้น 
ค่าประกันภัย ค่ าป ระกั น ภัยประกอบด้ วย  ก รมธ รรม์

ป ร ะกั น ภั ย ธุ ร กิ จ หยุ ด ช ะ งั ก  ( Business 
Interruption Insurance) เ ท่ า กั บ ร้ อ ย ล ะ 
0.0104 ของรายได้จากการด้าเนินการ 

ค่าประกันภัยเริ่มต้นเท่ากับ 0.50 ล้านบาท ใน
ปี 2562 และมีอัตราเติบโตร้อยละ 3.07 ต่อปี 
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ค่าย้าย FOC กองทุนฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มเติมจากการเข้าลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติมครั งที่ 4  
Capital Expenditure  ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ร้อยละ 2.00 ของรายได้ค่าเช่าจากผู้เช่าราย

อื่น 
ร้อยละ 2.00 ของรายได้ค่าเช่าจากผู้เช่าราย
อื่น 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ร้อยละ 0.15 ของรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายหลักในการด้าเนินงาน 
อัตราการเติบโตของกระแสเงนิสด
หลังจากชว่งระยะเวลาประมาณการ 
(Terminal Growth Rate)  

เสาโทรคมนาคม   

ร้อยละ 1.00 

FOC  

ไม่มี 

เสาโทรคมนาคม   

ไม่มี 

FOC  

ไม่มี 
อัตราคดิลด (Discount Rate) จาก
ต้นทนุทางการเงนิถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนกั (Weighted Average Cost 
of Capital : WACC) 

ร้อยละ 7.03 ร้อยละ 7.12 

การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว 
(Sensitivity Analysis) 

ท้าการวิ เคราะห์ความอ่อนไหวโดยการ
เปล่ียนแปลงจ้านวนพื นที่บนเสาโทรคมนาคม
ที่ เ ช่ า โดยก ลุ่ม TRUE ส้าหรับระยะเวลา
ประมาณการช่วงที่ 2 และประมาณการมูลค่า
สุดท้าย  (Terminal Value) ระหว่าง  1.00 – 
2.00 พื นที่ (slot) และอัตราการเช่า FOC ที่เช่า
โดยกลุ่ม TRUE ส้าหรับระยะเวลาประมาณ
การช่วงที่ 2 และประมาณการมูลค่าสุดท้าย 
(Terminal Value) ระหว่างร้อยละ 70.00 – 
80.00  

ท้าการวิ เคราะห์ความอ่อนไหวโดยการ
เปล่ียนแปลงอัตราคิดลด  (Discount Rate) 
ระหว่างร้อยละ 6.62 – 7.62 และอัตราการ
เติบโตของกระแสเงินสดภายหลังระยะเวลา
ป ร ะ ม าณก า ร  ( Terminal Growth Rate) 
ระหว่างร้อยละ -0.50 – 0.50 

 

  



เอกสารแนบ 4 
 

 

IV - 10 

ความเห็นของบริษัทจดัการ  

บริษัทจัดการได้พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื นฐานเพิ่มเติมครั งที่ 4 รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั งสองราย ได้แก่ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอ
รี จ้ากัด และ บริษัทสีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ้ากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน และได้รับการอนุมัติจากส้านักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการมีความเห็นว่ามูลค่าทรัพย์สินและสมมติฐานส้าหรับการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินทั งสองรายมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากถูกจัดท้าขึ นด้วยวิธีการประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมกับโครงสร้างการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื นฐานโทรคมนาคม กล่าวคือ เป็นวิธีการค้านวณด้วย
วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) ซึ่งค้านึงถึงผลการด้าเนินงานและความสามารถในการสร้าง
กระแสรายได้ของทรัพย์สินในอนาคต ซึ่งวิธีดังกล่าวจะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินท่ีกองทุนจะเข้าลงทุนได้  

สมมติฐานท่ีผู้ประเมินทั งสองรายใช้ในช่วงระยะเวลาประมาณการส้าหรับการประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย

ต่าง ๆ ที่มีส้าคัญ อ้างอิงถึงสรุปสาระส้าคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุน กล่าวคือ การประมาณการรายได้

อ้างอิงตามเงื่อนไขใน สัญญาเช่า ด้าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ระหว่างกองทุนกับผู้เช่าและ

บริหารจัดการหลัก ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้ระบุเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีผลต่อรายได้ของกองทุน อาทิ อัตราค่าเช่าและอัตราการเช่า

ไว้อย่างชัดเจนและแน่นอน โดยในการประมาณการรายได้ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมและรายได้ค่าเช่า FOC จากผู้เช่ารายอื่น 

ผู้ประเมินทั งสองรายได้ใช้สมมติฐานแบบระมัดระวัง (Conservative Assumption) โดยมิได้มีสมมติฐานในการรับรายได้

ค่าเช่าจากผู้เช่ารายอื่น ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน อาทิ ค่าเช่าที่ดิน ค่าใช้จ่ายสิทธิแห่งทาง (Rights 

of Way Costs) ค่าย้ายเสาโทรคมนาคมและ FOC และค่าใช้จ่ายการตลาด อ้างอิงตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเช่า

ด้าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ ระหว่างกองทุนกับผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก และสัญญา

บริการหลัก อย่างไรก็ดี ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีการปรับปรุงสมมติฐานบางอย่างด้วยดุลยพินิจของผู้ประเมิน โดยอาศัย

ข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ เช่นอัตราเงินเฟ้อ และการประมาณมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) เป็นต้น  

ในส่วนของสมมติฐานของการประมาณมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) ของเสาโทรคมนาคม ผู้ประเมินทั งสอง

รายได้อ้างอิงอัตราค่าเช่า อัตราการเช่า และค่าเช่าที่ดิน ตามสัญญาเช่ากับผู้เช่าหลักในปัจจุบัน ซึ่งข้อก้าหนดและเงื่อนไข

ของสัญญาเป็นการปฏิบัติโดยทั่วไปในตลาดและการด้าเนินธุรกิจโทรคมนาคม (Market and industry normal practice) 

โดยผู้ประเมินรายหน่ึงใช้สมมติฐานส้าหรับอัตราการเติบโตของกระแสเงนิสดหลังช่วงการประมาณการ (Terminal Growth 

Rate) ที่ร้อยละ 1 ซึ่งพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดที่คาดการณ์ หลังหักอัตราเงินเฟ้อเป้าหมาย ในขณะท่ีผู้

ประเมินอีกหนึ่งรายใช้สมมติฐานแบบระมัดระวัง (Conservative Assumption) ว่าไม่มีอัตราการเติบโตของกระแสเงินสด

ดังกล่าว ส้าหรับสมมติฐานของการประมาณมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) ของ FOC ผู้ประเมินทั งสองรายได้อ้างอิง

อัตราค่าเช่า อัตราการเช่า และค่าสิทธิแห่งทาง  (Rights of Way costs) ตามสัญญาเช่ากับผู้เช่าหลักในปัจจุบันซึ่ง

ข้อก้าหนดและเงื่อนไขของสัญญาเป็นการปฏิบัติโดยทั่วไปในตลาดและการด้าเนินธุรกิจโทรคมนาคม (Market and 

Industry Normal Practice) และใช้สมมติฐานส้าหรับอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดหลังช่วงการประมาณการ 

(Terminal Growth Rate) ที่ร้อยละ 0 ซึ่งถือเป็นการใช้สมมติฐานแบบระมัดระวัง (Conservative Assumption)  
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ส้าหรับการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ผู้ประเมินรายหนึ่งได้ท้าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ตามลักษณะการด้าเนินการทางธุรกิจของทรัพย์สินตามการเปล่ียนแปลงของอัตราการเช่าของพื นที่บนเสาโทรคมนาคม 

และอัตราการเช่า FOC ที่เช่าโดยกลุ่ม TRUE ในขณะที่ผู้ประเมินอีกรายหนึ่ง ได้ท้าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการ

เปล่ียนแปลงอัตราคิดลด (Discount Rate) และอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดภายหลังระยะเวลาประมาณการ 

(Terminal Growth Rate) โดยบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล 

เนื่องจากเป็นการสะท้อนช่วงของมูลค่าทรัพย์สินผ่านทั งปัจจัยทางธุรกิจ รวมถึงการเปล่ียนแปลงของอัตราคิดลด 

อนึ่ง บริษัทจัดการมีความเห็นว่า วิธีการคิดอัตราคิดลด และอัตราคิดลดที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั งสองราย

ก้าหนดเป็นวิธีการและอัตราที่สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับสภาวะตลาดทุนโดยภาพรวม สภาวะเศรษฐกิจและ

โครงสร้างเงินทุนปัจจุบันของกองทุน กล่าวคือ สมมติฐานต้นทุนการกู้ยิมเงินท่ีใกล้เคยีงกบัอัตราดอกเบี ยของการกู้ยืมเงนิที่

กองทุนได้รับจากกลุ่มผู้ให้สินเชื่อในปัจจุบัน รวมถึงสัดส่วนหนี สินต่อทุนในระยะยาว  

ทั งนี ความเห็นดังกล่าวของบริษัทจัดการ ตั งอยู่บนปัจจัยสภาพแวดล้อมการด้าเนินธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจใน

ปัจจุบัน หากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในอนาคตซึ่งอาจมิได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ผลประกอบการที่เกิดขึ นจริงอาจจะ

แตกต่างการสมมติฐานดังกล่าว และอาจส่งผลให้ความเห็นของบริษัทจัดการมีการเปล่ียนแปลงได้ในอนาคต  
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ข้อมูลทางการเงนิตามสถานการณ์สมมติซึ่งสะทอ้นการเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน                 
เพิ่มเติมคร้ังที่ 4 ส าหรับชว่งเวลาประมาณการตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 

 



กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดจิทิัล 

ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ

สําหรับงวดตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 







กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดจิิทัล

งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ

สําหรับงวดประมาณการตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ทรัพย์สินโครงสร้าง

ทรัพย์สินโครงสร้าง พื�นฐานโทรคมนาคม

พื�นฐานโทรคมนาคม ทั�งหมดหลงัการลงทุน

ที�มอียู่เดมิ เพิ�มเติมครั�งที� 4

หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุน 3.2.1 12,973.79 14,122.95

รายไดด้อกเบี�ย 3.2.2 2.62 2.62

รวมรายได้ 12,976.41 14,125.57

ค่าใช้จ่าย

ค่าสิทธิแห่งทาง 3.3.1 (156.59) (167.22)

ค่าเช่าที�ดินและภาษีโรงเรือน 3.3.2 (1,036.96) (1,105.83)

ค่าประกนัภยั 3.3.3 (3.92) (5.42)

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการทรัพยสิ์นโทรคมนาคม 3.3.4 (48.90) (50.65)

ค่าใชจ่้ายในการยา้ยเสาโทรคมนาคม 3.3.5 (82.98) (82.98)

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3.4.1 (115.72) (124.21)

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 3.4.2 (28.70) (31.74)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 3.4.3 (5.26) (5.27)

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 3.4.4 (1.86) (1.87)

ค่าใชจ่้ายอื�น 3.4.5 (31.90) (57.72)

รวมค่าใช้จ่าย (1,512.79) (1,632.91)

ตน้ทุนทางการเงิน 3.5 (1,506.63) (1,506.63)

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 9,956.99 10,986.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของประมาณการงบกาํไรขาดทุนตามสมมติฐาน 

3



กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดจิิทัล

งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ

ทรัพย์สินโครงสร้าง

ทรัพย์สินโครงสร้าง พื�นฐานโทรคมนาคม

พื�นฐานโทรคมนาคม ทั�งหมดหลงัการลงทุน

ที�มอียู่เดมิ เพิ�มเติมครั�งที� 4

หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท

ข้อมูลเพิ�มเติม

(ข้อมลูจาํนวนเงินที�สามารถปันส่วนแบ่งแสดงไว้เพื�อเป็นข้อมลูเพิ�มเติมเท่านั�น มิได้เป็นส่วนหนึ�งของงบกาํไรขาดทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน)

จํานวนเงินที�สามารถปันส่วนแบ่งกาํไรสําหรับ

   ผู้ถือหน่วยลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 9,956.99 10,986.03

หกั  จ่ายชาํระและสาํรองค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู้ 3.9 (163.75) (163.75)

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิหลงัการปรับปรุง 9,793.24 10,822.28

เพิ�ม  สภาพคล่องส่วนเกินที�เกิดจากเงินรับล่วงหนา้

             ค่าเช่าพื�นที�บนเสาโทรคมนาคมและอื�น ๆ 3.8 195.35 221.10

          ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู้ 3.9 73.28 73.28

รวม 10,061.87 11,116.66

ประมาณการจํานวนส่วนแบ่งกาํไรสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

ประมาณการจาํนวนส่วนแบ่งรายไดจ้าก

   การลงทุนสุทธิหลงัการปรับปรุง 9,793.24 10,822.28

อัตราการปันส่วนแบ่งกาํไร 3.7 100.00% 100.00%

ประมาณการจาํนวนส่วนแบ่งกาํไรที�จ่ายจากกาํไรสะสม 268.63 294.38

รวม 10,061.87 11,116.66

จาํนวนหน่วยลงทุน (ลา้นหน่วย) 9,637.94 10,644.31

เงินปันส่วนแบ่งกาํไรต่อหน่วยลงทุน (บาท) 1.04399 1.04438

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของประมาณการงบกาํไรขาดทุนตามสมมติฐาน 

สําหรับงวดประมาณการตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563
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1 ข้อมูลทั�วไป

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (“กองทุนรวม”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานที�ระบุ

เฉพาะเจาะจง โดยมีการกาํหนดธุรกิจโครงสร้างพื�นฐานที�ลงทุนไวเ้ป็นการแน่นอนแลว้ในรายละเอียดของโครงการ 

กองทุนรวมไดจ้ดทะเบียนเมื�อวนัที� 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เพื�อจดัตั�งเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานประเภท

ไม่รับซื�อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีการกาํหนดอายโุครงการ 

กองทุนรวมไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และเริ�มซื�อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั�งแต่วนัที� 

27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

กองทุนรวมบริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกัด (“บริษทัจดัการกองทุน”) โดยมี

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์กองทุนรวม บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 

จํากัด เป็นนายทะเบียนกองทุนรวม และบริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด เป็นผู ้จัดการทรัพย์สิน

โทรคมนาคม 

ณ ปัจจุบันนี�  กองทุนรวมได้ลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม (“ทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐาน

โทรคมนาคมที�มีอยูเ่ดิม”) สรุปไดด้งันี�

ก) กรรมสิทธิ� ในเสาโทรคมนาคมจาํนวน 6,000 เสา และโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมอื�นที�เกี�ยวขอ้งที�ใชส้าํหรับ

การให้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที�  ซึ� งบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) (“ทรู”) ได้มีการส่งมอบแล้ว

ทั�งหมดจาํนวน 6,000 เสา 

ข) กรรมสิทธิ� ในระบบใยแกว้นาํแสงหลกั และอุปกรณ์ระบบสื�อสญัญาณที�เกี�ยวขอ้ง และระบบบรอดแบนดใ์นเขต

พื�นที�ต่างจงัหวดัของบริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (“TICC”)

ค) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดสุ้ทธิที�เกิดขึ�นตั�งแต่วนัเริ�มคาํนวณรายไดจ้นถึงวนัครบกาํหนดสญัญาเช่าเครื�อง

และอุปกรณ์วทิยโุทรคมนาคมเพื�อใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�ในระบบ HSPA (“สญัญา HSPA”) ที�เกิดจากการ

ให้เช่าเสาโทรคมนาคมและระบบใยแก้วนําแสงและอุปกรณ์สื�อสัญญาณบางส่วนของบริษัท บีเอฟเคที 

(ประเทศไทย) จาํกดั (“BFKT”) และเสาโทรคมนาคมบางส่วนของบริษทั เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั�น จาํกดั 

(“AWC”) รวมถึงกรรมสิทธิ� ในทรัพยสิ์นดงักล่าวของ BFKT และ AWC ภายหลงัวนัครบกาํหนดสญัญา HSPA

ง) กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าระยะยาวพร้อมสิทธิในการซื�อกบั AWC เพื�อเช่าระบบใยแกว้นาํแสงระยะทาง 

7,981 กิโลเมตร จนถึงปี พ.ศ. 2578



กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 
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1 ข้อมูลทั�วไป (ต่อ)

ณ ปัจจุบันนี�  กองทุนรวมได้ลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม (“ทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐาน

โทรคมนาคมที�มีอยูเ่ดิม”) สรุปไดด้งันี� (ต่อ)

จ) กรรมสิทธิ� ในเสาโทรคมนาคมจํานวน 2,939 เสา ที� ใช้สําหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที�ของบริษัท 

ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั�น จาํกดั (“TUC”)

ฉ) กรรมสิทธิ� ในใยแกว้นาํแสง (“Fiber optic cable” หรือ “FOC”) ซึ� งในปัจจุบนัใชใ้นธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�

ในเขตพื�นที�ต่างจงัหวดัของ TUC ระยะทางประมาณ 9,130 กิโลเมตร (หรือประมาณ 314,600 คอร์กิโลเมตร)

ช) กรรมสิทธิ� ในใยแกว้นาํแสงหลกั (“Core fiber optic cable” หรือ “FOC หลกั”) ซึ� งในปัจจุบนัใชใ้นธุรกิจให้บริการ

โทรศพัท์เคลื�อนที�และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของบริษทั ทรู มูฟ จาํกดั (“TMV”)

ระยะทางประมาณ 1,088 กิโลเมตร (หรือประมาณ 235,018 คอร์กิโลเมตร) 

ซ) กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าระยะยาว พร้อมสิทธิในการซื�อกบั TICC สาํหรับ FOC ซึ� งในปัจจุบนัใชร้องรับ

เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ 13,542 กิโลเมตร (หรือประมาณ 700,000 คอร์กิโลเมตร) จนถึงปี 

พ.ศ. 2591 และ 

ฌ) กรรมสิทธิ� ในใยแก้วนําแสงซึ� งปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต 

และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื�นที� ต่างจังหวัดของ TMV ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร 

(หรือประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) 
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1 ข้อมูลทั�วไป (ต่อ)

บริษทัจดัการกองทุนเสนอที�จะลงทุนเพิ�มเติมในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม (“ทรัพยสิ์นโครงสร้าง

พื�นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ�มเติมครั� งที� 4”) ดงัที�จะกล่าวในหมายเหตุขอ้ 3.1

ในวนัเริ�มตน้ของช่วงเวลาตั�งแต่วนัที�  1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที�  30 กันยายน พ.ศ. 2563 (“ช่วงเวลาประมาณการ”) 

กองทุนรวมคาดการณ์วา่จะลงทุนเพิ�มเติมในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ�มครั� งที� 4 ที�อยูใ่นรูปแบบ

ดงัต่อไปนี�

ก) กรรมสิทธิ� ในเสาโทรคมนาคมของ TUC สําหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที�ที�จะแลว้เสร็จพร้อมใช้งาน

และส่งมอบภายในปี พ.ศ. 2562 รวมจาํนวนทั�งสิ�น 788 ตน้ อนัประกอบไปดว้ยเสาที�ตั�งอยูบ่นพื�นดินจาํนวน 

749 ตน้ และเสาที�ตั�งอยูบ่นดาดฟ้าจาํนวน 39 ตน้ 

ข) กรรมสิทธิ� ในใยแก้วนําแสง (“FOC”) ของ TUC ซึ� งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที�ใน

เขตพื�นที�ต่างจงัหวดั ระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร)

ค) กรรมสิทธิ� ในระบบใยแกว้นําแสงของบริษทั เรียล มูฟ จาํกดั (“RMV”) ซึ� งปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ 

FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนดอิ์นเทอร์เน็ตในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ของ RMV ระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 40,823 คอร์กิโลเมตร) และในเขตพื�นที�

ต่างจงัหวดัระยะทางประมาณ 617 กิโลเมตร (หรือประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร) และ 

ง) กรรมสิทธิ� ในระบบใยแกว้นาํแสงของ TICC ซึ� งปัจจุบนัใชร้องรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจใหบ้ริการ

อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื�นที�ต่างจังหวดัระยะทางประมาณ 2,797 กิโลเมตร 

(หรือประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร) 
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2 เกณฑ์ในการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ

งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติระหว่างช่วงเวลาประมาณการได้ถูกจดัทาํขึ�นโดยมีวตัถุประสงค์เพื�อแสดงเป็น

ส่วนหนึ�งในหนงัสือเชิญประชุมและหนงัสือชี�ชวนเพื�อใชใ้นการประกอบการตดัสินใจในการลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน 

ณ วนัที�มีการแจกเอกสารดังกล่าว ดังนั�นงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติไม่เหมาะที�จะนําไปใช้ในการพิจารณา

เรื�องอื�นและไม่ควรนาํไปใชอ้า้งอิงเพื�อวตัถุประสงคอื์�นนอกเหนือไปจากที�กล่าวไวข้า้งตน้

บริษทัจัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนเพิ�มเติมในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ�มเติม ครั� งที� 4

ภายในงวดสิ�นสุดวนัที� 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ดังนั�นงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติไดถู้กจัดทาํขึ�นตาม

ขอ้สมมติฐานที�วา่กองทุนรวมไดล้งทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ�มเติม ครั� งที� 4 ณ วนัที�

1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ซึ� งเป็นวนัเริ�มตน้ของช่วงเวลาประมาณการ ซึ� งอาจจะแตกต่างจากวนัที�กองทุนรวมไดล้งทุน

ในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมจริง

วนัที�กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาดงัที�กล่าวในหมายเหตุขอ้ 3.1 ยงัไม่ไดถู้กกาํหนดขึ�น ณ วนัที�จดัทาํงบกาํไรขาดทุน

ตามสถานการณ์สมมตินี�  เพื�อวตัถุประสงค์ของการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติสัญญาที�เกี�ยวขอ้ง

ทั�งหมดไดส้มมติวา่ไดมี้ผลบงัคบัใชแ้ลว้ ณ วนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ซึ�งเป็นวนัเริ�มตน้ของช่วงเวลาประมาณการ 

รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนรวมสิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคมของทุกปี อยา่งไรก็ตามงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์

สมมติไดถู้กจดัทาํขึ�นระหวา่งช่วงเวลาตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 ดงันั�นช่วงเวลา

ประมาณการของงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตินี� จะแตกต่างจากรอบระยะเวลาของระยะเวลาบัญชีของ

กองทุนรวม 

งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติไดถู้กจดัทาํขึ�นตามนโยบายการบญัชีที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4 ซึ� งเป็นไป

ตามนโยบายการบญัชีที�คาดวา่กองทุนรวมจะใชใ้นอนาคตเพื�อจดัทาํรายงานทางการเงินและขอ้มูลทางการเงินของ

กองทุนรวมสาํหรับงวดเดียวกนัต่อไป

งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ�นจากงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติฉบบั

ภาษาไทย ในกรณีที�มีเนื�อความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั

งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติของทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ�มเติมครั� งที� 4 ระหวา่ง

ช่วงเวลาประมาณการ ได้ถูกจดัทาํขึ�นโดยใชข้อ้สมมติฐานที�สําคญัตามที�จะอธิบายต่อไป บริษทัจัดการกองทุน  

มีความเห็นวา่ ขอ้สมมติฐานดงักล่าวเหมาะสมและสมเหตุสมผล ในวนัที�ที�ไดจ้ดัทาํรายงาน อยา่งไรก็ตาม ผูล้งทุน

ควรพิจารณาขอ้สมมติฐานดงักล่าวและงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติของทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐาน

โทรคมนาคมส่วนเพิ�มเติมครั� งที� 4 และควรทาํการประเมินผลการดาํเนินงานในอนาคตของกองทุนรวมดว้ยตนเองดว้ย 

3.1 การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ�มเตมิครั�งที� 4 โดยการออกหน่วยลงทุนเพิ�มทุน

บริษทัจดัการกองทุนเสนอที�จะลงทุนเพิ�มเติมในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ�มเติมครั� งที� 4

(“การลงทุนเพิ�มเติมครั� งที� 4”) จากบริษทัยอ่ยของทรู ซึ�งสรุปไดด้งันี�

ก) กรรมสิทธิ� ในเสาโทรคมนาคมของ TUC สาํหรับใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�ที�จะแลว้เสร็จพร้อมใชง้าน

และส่งมอบภายในปี พ.ศ. 2562 รวมจาํนวนทั�งสิ�น 788 ตน้ อนัประกอบไปดว้ยเสาที�ตั�งอยูบ่นพื�นดินจาํนวน 

749 ตน้ และเสาที�ตั�งอยูบ่นดาดฟ้าจาํนวน 39 ตน้ 

ข) กรรมสิทธิ� ในใยแกว้นาํแสง (“FOC”) ของ TUC ซึ� งในปัจจุบนัใชใ้นธุรกิจใหบ้ริการโทรศพัท์เคลื�อนที�

ในเขตพื�นที�ต่างจงัหวดั ระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร)

ค) กรรมสิทธิ� ในระบบใยแก้วนําแสงของบริษัท เรียล มูฟ จํากัด (“RMV”) ซึ� งปัจจุบันใช้รองรับ

เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื�นที�

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ RMV ระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 40,823 คอร์

กิโลเมตร) และในเขตพื�นที�ต่างจงัหวดัระยะทางประมาณ 617 กิโลเมตร (หรือประมาณ 37,505 คอร์

กิโลเมตร) และ 

ง) กรรมสิทธิ� ในระบบใยแกว้นําแสงของ TICC ซึ� งปัจจุบนัใชร้องรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ

ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื�นที�ต่างจงัหวดัระยะทางประมาณ 2,797 

กิโลเมตร (หรือประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร) 
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั (ต่อ)

3.1 การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ�มเตมิครั�งที� 4 โดยการออกหน่วยลงทุนเพิ�มทุน

(ต่อ)

บริษทัจดัการกองทุนมีขอ้สมมติว่า กองทุนรวมจะจ่ายชาํระเงินจาํนวน 15,800 ลา้นบาท ซึ� งรวมค่าใชจ่้าย

เพื�อให้ได้มาซึ� งทรัพยสิ์นดังกล่าว ได้แก่ ค่าธรรมเนียมผูแ้ทนจัดจาํหน่ายและผูจ้ดัการผูแ้ทนจดัจาํหน่าย 

ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาทางเทคนิค และค่าที�ปรึกษาทางกฎหมาย

เพื�อลงทุนเพิ�มเติมครั� งที� 4 ขา้งตน้ โดยคาดวา่แหล่งเงินทุนที�จะใชใ้นการลงทุนในครั� งนี�อาจมาจากการเพิ�มทุน

ทั�งจาํนวน 

มูลค่าการลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ�มเติม ครั� งที� 4 สุดทา้ยอาจแตกต่างจาก

ขอ้สมมติขา้งตน้แต่จะไม่เกิน 15,800 ลา้นบาท ซึ� งรวมค่าใช้จ่ายเพื�อให้ได้มาซึ� งทรัพยสิ์นดังกล่าว ได้แก่ 

ค่าธรรมเนียมผู ้แทนจัดจําหน่ายและผู ้จัดการผู ้แทนจัดจําหน่าย ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาทางการเงิน 

ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาทางเทคนิค และค่าที�ปรึกษาทางกฎหมาย เนื�องจากราคาซื�อขายขึ�นอยูก่บัหลายปัจจยั

แวดลอ้ม เช่น สภาวะของตลาด ณ วนัที�ลงทุน ผลการเจรจาการขยายระยะเวลาการจ่ายชาํระเงินกูย้ืมที�ถึง

กาํหนดชาํระในปี พ.ศ. 2563 และสาเหตุอื�นๆ ณ วนัที�การลงทุนเกิดขึ�น

นอกจากนี� เพื�อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตินี�  บริษทัจดัการกองทุนตั�งขอ้

สมมติวา่จะไม่มีการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพยสิ์น

โครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมทั� งหมดหลงัการลงทุนเพิ�มเติมภายหลงัการรับรู้เงินลงทุนในทรัพยสิ์น

โครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ�มเติมเมื�อเริ�มแรก ถึงแมว้า่นโยบายบญัชีที�กองทุนรวมจะใชใ้นอนาคต

สาํหรับการรายงานทางการเงินของกองทุนรวม คือการแสดงมูลค่าเงินลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมทุกวนัสิ�นงวด

รายงานโดยปรับปรุงรายการผา่นงบกาํไรขาดทุน
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั (ต่อ)

3.2 รายได้ 

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน

บริษทัจดัการกองทุนไดป้ระมาณการรายไดจ้ากเงินลงทุน ซึ� งสามารถแบ่งตามประเภททรัพยสิ์นตาม

ประเภทของรายไดด้งันี�

สําหรับงวดตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ถึงวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

ทรัพย์สินโครงสร้าง

พื�นฐานโทรคมนาคม

ที�มอียู่เดมิ

(ล้านบาท) 

ทรัพย์สินโครงสร้าง

พื�นฐานโทรคมนาคม

ทั�งหมดหลงัการลงทุน

เพิ�มเตมิ ครั�งที� 4

(ล้านบาท) 

ก. รายไดจ้ากเสาโทรคมนาคม 4,638.20 4,854.62

ข. รายไดจ้ากระบบใยแกว้นาํแสงและ

อุปกรณ์สื�อสญัญาณสุทธิ 

1,551.39 1,551.39

ค. ค่าเช่ารับจากระบบใยแกว้นาํแสงและระบบ

สื�อสญัญาณ และระบบบรอดแบนด์

6,784.20 7,716.94

รวมรายไดจ้ากการลงทุน 12,973.79 14,122.95

ประมาณการรายไดถู้กจดัทาํขึ�นบนขอ้สมมติฐานที�สาํคญัดงัที�จะกล่าวถดัไป ซึ� งไดค้าํนึงถึงปัจจยัต่างๆ

ที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของสัญญาที�ไดจ้ดัทาํขึ�นแลว้และที�กาํลงัจะมีขึ�นระหวา่งกองทุนรวม 

ทรูและบริษทัยอ่ยที�เกี�ยวขอ้งของทรู (รวมเรียกว่า “กลุ่มทรู”) บนพื�นฐานปัจจยัทางธุรกิจในปัจจุบัน

และขอ้กาํหนดสาํคญัของสญัญาที�เกี�ยวขอ้ง

รายไดที้�เกิดจากการสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑ์ที�ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ�ม

อยา่งไรก็ตามรายไดค้่าเช่าจากทรัพยสิ์นและสิทธิในการใชท้รัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมนั�น

เป็นรายไดที้�ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ�มในอตัราร้อยละ 7 ซึ�งตอ้งนาํส่งใหแ้ก่กรมสรรพากร 
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั (ต่อ)

3.2 รายได้ (ต่อ)

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ต่อ)

ก) รายได้จากเสาโทรคมนาคม 

ประมาณการรายไดจ้ากเสาโทรคมนาคมทั�งหมดมีขอ้สมมติดงันี�

สัญญาที�เกี�ยวข้อง ระยะเวลาของสัญญา สําหรับงวดตั�งแต่วันที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

ถึงวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

สําหรับงวดตั�งแต่วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563  

ถึงวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

จํานวนที�ให้บริการ รายได้รายเดือน 

(บาท) 

จํานวนที�ให้บริการ รายได้รายเดือน 

(บาท) 

BFKT เป็นผู้ขายรายได้สุทธิ

สัญญาโอนขายทรัพยสิ์น

และสิทธิรายได้

24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ถึง 

3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 

1,485* 18,161* 1,485* 17,855*

AWC เป็นผู้ขายรายได้สุทธิ

สัญญาโอนขายทรัพยสิ์น

และสิทธิรายได้

24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ถึง 

3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 

4,360* 21,134* 4,360* 20,944*

สัญญาโอนขายทรัพยสิ์น

และสิทธิรายได้

5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง  

3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 

338* 21,134* 338* 20,944*

สัญญาโอนขายทรัพยสิ์น

และสิทธิรายได้

1 ธนัวาคม พ.ศ.2560 ถึง 

3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 

149* 21,134* 149* 20,944*

TUC เป็นผู้เช่า

สัญญาเช่าดาํเนินการและ

บริหารจดัการหลกั 

24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ถึง 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2570 

4,347**

(เสาที�ตั�งอยู่บนพื�นดิน)

17,742** 4,347**

(เสาที�ตั�งอยู่บนพื�นดิน)

18,190**

1,653**

(เสาที�ตั�งอยู่บนดาดฟ้า) 

30,664** 1,653**

(เสาที�ตั�งอยู่บนดาดฟ้า)

31,389**

สัญญาเช่าดาํเนินการและ

บริหารจดัการหลกั 

24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

ถึง 15 กนัยายน พ.ศ. 2576

300**

(เสาที�ตั�งอยู่บนพื�นดิน)

11,265** 300**

(เสาที�ตั�งอยู่บนพื�นดิน)

11,570**

50**

(เสาที�ตั�งอยู่บนดาดฟ้า) 

10,290** 50**

(เสาที�ตั�งอยู่บนดาดฟ้า)

10,567**

สัญญาเช่าดาํเนินการและ

บริหารจดัการหลกั 

17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 

ถึง 15 กนัยายน พ.ศ. 2576

2,343**

(เสาที�ตั�งอยู่บนพื�นดิน)

11,265** 2,343**

(เสาที�ตั�งอยู่บนพื�นดิน)

11,570**

246**

(เสาที�ตั�งอยู่บนดาดฟ้า) 

10,290** 246**

(เสาที�ตั�งอยู่บนดาดฟ้า)

10,567**

สัญญาเช่าดาํเนินการและ

บริหารจดัการหลกั 

วนัที�การลงทุนเพิ�มเติม 

ครั� งที� 4 มีผลจนถึง 

วนัที� 15 กนัยายน พ.ศ. 2576

749**

(เสาที�ตั�งอยู่บนพื�นดิน)

11,265** 749**

(เสาที�ตั�งอยู่บนพื�นดิน)

11,570**

39**

(เสาที�ตั�งอยู่บนดาดฟ้า)

10,290** 39**

(เสาที�ตั�งอยู่บนดาดฟ้า)

10,567**

* จาํนวนที�ให้บริการเป็นจาํนวนเสาโทรคมนาคมและรายได้รายเดือนสุทธิต่อจาํนวนเสาโทรคมนาคมในช่วงเวลาประมาณการได้อ้างอิง

มาจากสัญญาที�เกี�ยวข้อง

** จาํนวนที�ให้บริการเป็นจาํนวนเสาโทรคมนาคมและรายได้รายเดือนต่อพื�นที�บนจาํนวนเสาโทรคมนาคมในช่วงเวลาประมาณการได้

อ้างอิงมาจากสัญญาที�เกี�ยวข้อง
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั (ต่อ)

3.2 รายได้ (ต่อ)

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ต่อ)

ก) รายได้จากเสาโทรคมนาคม (ต่อ)

นอกจากนี� กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่ากบับุคคลภายนอกรายใหม่สําหรับเสาโทรคมนาคม 

ที�กลุ่มทรูไดส่้งมอบหรือดาํเนินการให้มีการส่งมอบแลว้ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2557 ดงันั�น จาํนวน

พื�นที�บนเสาโทรคมนาคมและรายได้รายเดือนสุทธิต่อพื�นที�บนจาํนวนเสาโทรคมนาคมจาก

บุคคลภายนอกรายใหม่เฉพาะส่วนดงักล่าวไดถู้กรวมในงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ

ในช่วงเวลาประมาณการ

รายไดจ้ากเสาโทรคมนาคมจาก BFKT 

กองทุนรวมได้เขา้ทาํสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดก้ับ BFKT เมื�อวนัที�  24 ธันวาคม 

พ.ศ. 2556 เพื�อรับโอนสิทธิในรายได้สุทธิที�มาจากค่าเช่าเสาโทรคมนาคมบางส่วนของ BFKT

ตามสัญญา HSPA ลงวนัที� 27 มกราคม พ.ศ. 2554 ตลอดจนสัญญาฉบับแก้ไขเพิ�มเติมระหว่าง

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) และ BFKT โดยรายได้สุทธิดังกล่าว

ครอบคลุมรายไดต้ั�งแต่วนัที�สัญญามีผลบงัคบัใช ้(วนัที� 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) จนถึงวนัสิ�นสุด

สญัญา (วนัที� 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568)  

รายไดสุ้ทธิประกอบดว้ยรายไดจ้ากค่าเช่าทรัพยสิ์นโทรคมนาคม และสิทธิและการเรียกร้องใดๆ 

ภายใตห้รือที�เกี�ยวขอ้งกับ หรือที�เป็นไปตามสัญญาหลงัหักด้วยตน้ทุนและค่าใช้จ่ายบางส่วน

สําหรับการดําเนินงานและซ่อมบํารุง เงินค่าเช่าตามสัญญาเช่าที� ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรือน) และ 

เบี�ยประกนัภยั

ภายใตส้ัญญา BFKT ตกลงรับภาระภาษีธุรกิจเฉพาะอนัเกี�ยวเนื�องกับรายการสัญญาโอนขาย

ทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดที้�เกิดขึ�นกบักองทุนรวม

ภายใตส้ัญญา BFKT ตกลงให้สิทธิกบักองทุนรวม ในการซื�อทรัพยสิ์นโทรคมนาคมของ BFKT 

ที�ใหเ้ช่าในราคา 10 ลา้นบาท ซึ�งกองทุนรวมสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัครบกาํหนดสัญญา
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั (ต่อ)

3.2 รายได้ (ต่อ)

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ต่อ)

ก) รายได้จากเสาโทรคมนาคม (ต่อ)

รายไดจ้ากเสาโทรคมนาคมจาก AWC 

วนัที� 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดก้บั 

AWC เพื�อรับโอนสิทธิในรายไดสุ้ทธิที�มาจากค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามสัญญาเช่า

เสาโทรคมนาคม ลงวนัที� 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ตลอดจนสัญญาฉบับแก้ไขเพิ�มเติมระหว่าง 

BFKT และ AWC โดยสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดด้งักล่าวครอบคลุมรายไดต้ั�งแต่

วนัที�สัญญามีผลบงัคบัใช ้(วนัที� 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) จนถึงวนัสิ�นสุดสญัญา (วนัที� 3 สิงหาคม 

พ.ศ. 2568)  

วนัที� 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิในรายไดก้บั 

AWC เพื�อรับโอนสิทธิในรายไดสุ้ทธิที�มาจากค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ�มเติมจาํนวน 

338 ตน้ ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม ลงวนัที� 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ตลอดจนสัญญาฉบับ

แกไ้ขเพิ�มเติมระหวา่ง BFKT และ AWC โดยสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดด้งักล่าว

ครอบคลุมรายไดต้ั�งแต่วนัที�สัญญามีผลบงัคบัใช ้(วนัที� 5 มีนาคม พ.ศ. 2558) จนถึงวนัสิ�นสุด

สญัญา (วนัที� 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568) 

วนัที� 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสญัญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดก้บั 

AWC เพื�อรับโอนสิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดสุ้ทธิที�เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม

ของ AWC จาํนวน 149 ตน้ ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม โดยรายไดสุ้ทธิดงักล่าวครอบคลุม

รายไดต้ั�งแต่วนัที�สัญญามีผลบงัคบัใช ้(วนัที� 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560) จนถึงวนัครบกาํหนดสัญญา

เช่าเสาโทรคมนาคม (วนัที� 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568) 
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั (ต่อ)

3.2 รายได้ (ต่อ)

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ต่อ)

ก) รายได้จากเสาโทรคมนาคม (ต่อ)

รายไดจ้ากเสาโทรคมนาคมจาก AWC (ต่อ)

รายไดสุ้ทธิประกอบดว้ยรายไดจ้ากค่าเช่าทรัพยสิ์นโทรคมนาคม และสิทธิและการเรียกร้องใดๆ 

ภายใตห้รือที�เกี�ยวขอ้งกบัหรือที�เป็นไปตามสัญญาหลงัหักดว้ยตน้ทุน ค่าใชจ่้ายบางส่วนสาํหรับ

การดาํเนินงานและซ่อมบาํรุง เงินค่าเช่าตามสญัญาเช่าที�ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรือน) และเบี�ยประกนัภยั

ทั�งนี� รายไดสุ้ทธิหมายรวมถึงเงินที�ไดรั้บจากการใชสิ้ทธิเรียกร้อง ค่าตดัสิน คาํพิพากษา คดีความ

ที�ตดัสินให้แก่ AWC และสิทธิอื�นใดซึ� ง AWC มีสิทธิไดรั้บจากทรัพยสิ์นดงักล่าว ยกเวน้สิทธิ

และเงินที�ไดรั้บนั�นเกิดขึ�นก่อนหน้าวนัที�สัญญาระหว่างกองทุนรวม และAWC มีผลบังคบัใช ้

โดยไม่คาํนึงถึงวา่ AWC จะไดด้าํเนินการใชสิ้ทธิเรียกร้องหรือไดรั้บชาํระตามสิทธิหรือการใช้

สิทธิเรียกร้องดงักล่าว ก่อนหนา้หรือภายหลงัวนัที�สญัญามีผลบงัคบัใชก็้ตาม

นอกจากนี�  มีขอ้สมมติวา่ภายใตข้อ้กาํหนดเรื�องการชาํระเงินของสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและ

สิทธิรายไดร้ะหว่างกองทุนรวม และ AWC สําหรับทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม

ทั�งหมด หลงัจากการลงทุนเพิ�มเติมครั� งที� 2 กองทุนรวมจะไดรั้บชาํระเงินของรายไดร้ายเดือน

สุทธิภายในเดือนเดียวกนันั�นเอง ดงันั�น ณ แต่ละวนัสิ�นระหวา่งช่วงเวลาประมาณการจะไม่มี

ยอดลูกหนี�คงคา้งสาํหรับรายการนี�

ภายใตส้ัญญา AWC ตกลงรับภาระภาษีธุรกิจเฉพาะอนัเกี�ยวเนื�องกับรายการสัญญาโอนขาย

ทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดที้�เกิดกบักองทุนรวม

นอกจากนี�  ภายใตส้ัญญา AWC จะตอ้งโอนกรรมสิทธิ� ในเสาโทรคมนาคมให้กบักองทุนรวม

ในวนัครบกาํหนดสญัญา
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั (ต่อ)

3.2 รายได้ (ต่อ)

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ต่อ)

ก) รายได้จากเสาโทรคมนาคม (ต่อ)

รายไดจ้ากเสาโทรคมนาคมจาก TUC 

เมื�อวนัที� 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นกบัทรู ภายใต้

เงื�อนไขของสัญญา ทรูจะตอ้งส่งมอบหรือดาํเนินการให้มีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมจาํนวน 

3,000 เสาภายในวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และเสาโทรคมนาคมอีกจาํนวน 3,000 เสาภายใน

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ทั�งนี� ทรูไดด้าํเนินการส่งมอบเสาโทรคมนาคมแลว้ทั�งสิ�น 6,000 ตน้ 

ภายในวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

จากนั�นกองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่า ดาํเนินการและบริหารจดัการหลกัสาํหรับเสาโทรคมนาคม

ที�ใช ้สาํหรับการให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�กบั TUC เพื�อใชใ้นการดาํเนินธุรกิจการให้บริการ

โทรศัพท์เคลื�อนที� เป็นระยะเวลาการเช่า 13 ปี ตั� งแต่วนัที�  1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัที� 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2570  

ภายใตเ้งื�อนไขของสัญญานั�น TUC จะชาํระค่าเช่าซึ� งเป็นระยะเวลา 1 ปีล่วงหน้า สําหรับเสา

โทรคมนาคมกลุ่มแรกจํานวน 3,000 เสา ที� มีกําหนดส่งมอบภายในวันที�  31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2557 และเป็นระยะเวลา 2 ปี ล่วงหน้า สําหรับเสาโทรคมนาคมกลุ่มที�สองจาํนวน 3,000 เสา 

ที�มีกาํหนดส่งมอบภายในวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ดงันั�นในปี พ.ศ. 2557 กองทุนรวมไดรั้บ 

ค่าเช่าพื�นที�รับล่วงหนา้จากจาํนวนพื�นที�เช่าบนเสาโทรคมนาคมจาํนวน 6,619 พื�นที� ที�จะสามารถ

เริ�มเช่าไดใ้นปี พ.ศ. 2558 และกองทุนรวมไดรั้บค่าเช่าพื�นที�รับล่วงหนา้จากจาํนวนพื�นที�เช่าบน

เสาโทรคมนาคมจาํนวน 7,374 พื�นที�ที�จะสามารถเริ�มเช่าไดใ้นปี พ.ศ. 2559

ค่าเช่าพื�นที�รับล่วงหน้าจะคาํนวณจากจาํนวนจุดบนเสาโทรคมนาคมซึ� งขึ�นอยู่กบัประเภทของ

เสาโทรคมนาคม โดยค่าเช่าพื�นที�รับล่วงหนา้ประกอบดว้ยรายไดจ้ากค่าเช่าทรัพยสิ์นโทรคมนาคม 

ภายใตห้รือที�เกี�ยวขอ้งกับหรือที�เป็นไปตามสัญญา กองทุนรวมจะตดัจาํหน่ายค่าเช่าพื�นที�รับ

ล่วงหนา้และรับรู้รายไดร้ายเดือนตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป นอกจากนี�  กองทุน

รวมยงัเป็นผูรั้บผิดชอบค่าเบี�ยประกนัภยัของเสาโทรคมนาคมอีกดว้ย

เมื�อวนัที�  24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินกับ TUC

ที� ลงทุนเพิ�มครั� งที�  3 โดย TUC ทําการส่งมอบเสาโทรคมนาคมสําห รับการให้บ ริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�จาํนวน 350 เสา  
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั (ต่อ)

3.2 รายได้ (ต่อ)

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ต่อ)

ก) รายได้จากเสาโทรคมนาคม (ต่อ)

รายไดจ้ากเสาโทรคมนาคมจาก TUC (ต่อ)

เมื�อวนัที�  17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินกับ TUC

ที� ลงทุ น เพิ� ม เติมครั� งที�  3 TUC ทําการส่งมอบเสาโทรคมน าคมสําห รับการให้บ ริการ

โทรศพัท์เคลื�อนที�จาํนวน 2,589 เสาให้แก่กองทุนรวม ตามสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นกบั TUC

เมื�อวนัที� 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

จากนั�นกองทุนรวมเขา้ทาํสัญญาเช่า ดาํเนินการและบริหารจดัการหลกัสาํหรับพื�นที� (Slots) บน

เสาโทรคมนาคมที�ใชส้าํหรับการให้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�กบั TUC จาํนวนประมาณ 350 ตน้ 

คิดเป็นพื�นที�รวม 700 พื�นที� สําหรับการลงทุนเพิ�มเติมครั� งที�  2 และจาํนวนประมาณ 2,589 ตน้ 

คิดเป็นพื�นที�รวม 5,178 พื�นที� สาํหรับการลงทุนเพิ�มเติมครั� งที� 3 เพื�อใชใ้นการดาํเนินธุรกิจการ

ให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 16 ปี ตั�งแต่วนัที�การลงทุนเพิ�มเติม

ครั� งที� 2 และครั� งที� 3 มีผลจนถึงวนัที� 15 กนัยายน พ.ศ. 2576

ภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินการและบริหารจดัการหลกัขา้งตน้ กลุ่มทรูมีหนา้ที�รับผิดชอบค่าใชจ่้าย

สาํหรับการดาํเนินงานและซ่อมบาํรุง และยงัไดรั้บส่วนลดจากการเป็นผูเ้ช่าและผูบ้ริหารจดัการ

ดั� งเดิมตามอัตราที�ระบุไวใ้นสัญญา และส่วนลดเพิ�มเติมหากบุคคลภายนอกได้รับเงื�อนไข

ที�เป็นคุณมากกวา่ที� TUC ไดรั้บ 

ภายในปีพ.ศ. 2562 กองทุนรวมจะเขา้ทําสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นกับ TUC ที�ลงทุนเพิ�มเติม

ครั� งที�  4 เพื�อรับโอนกรรมสิทธิ� ในเสาโทรคมนาคมสําหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที�

จาํนวน 788 ตน้ ของ TUC โดยจะไดรั้บมอบเสาโทรคมนาคมดงักล่าวภายในงวดสิ�นสุดวนัที� 

30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

จากนั�นกองทุนรวมจะเขา้ทาํสัญญาเช่า ดาํเนินการและบริหารจดัการหลกัสําหรับพื�นที� (Slots)

บนเสาโทรคมนาคมที�ใชส้าํหรับการให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�กบั TUC จาํนวนประมาณ 788 ตน้ 

คิดเป็นพื�นที�รวมประมาณ 1,576 พื�นที� เพื�อใชใ้นการดาํเนินธุรกิจการให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�

โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณไม่เกิน 14 ปี ตั�งแต่วนัที�การลงทุนเพิ�มเติมครั� งที�  4 มีผลจนถึง

วนัที� 15 กนัยายน พ.ศ. 2576
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั (ต่อ)

3.2 รายได้ (ต่อ)

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ต่อ)

ข) รายได้จากระบบใยแก้วนําแสงและอุปกรณ์สื�อสัญญาณ

กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดก้บั BFKT เมื�อวนัที� 24 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2556 เพื�อรับโอนสิทธิในรายได้สุทธิที�มาจากค่าเช่าระบบใยแก้วนําแสงและอุปกรณ์

สื�อสัญญาณบางส่วนของ BFKT ตามสัญญา HSPA ลงวนัที� 27 มกราคม พ.ศ. 2554 ตลอดจน

สัญญาฉบบัแกไ้ขเพิ�มเติมระหว่าง กสท. และ BFKT โดยรายไดสุ้ทธิดงักล่าวครอบคลุมรายได้

ตั�งแต่วนัที�สัญญามีผลบังคับใช้ (วนัที�  1 ธันวาคม พ.ศ. 2556) จนถึงวนัสิ�นสุดสัญญา (วนัที� 

3 สิงหาคม พ.ศ. 2568)  

ประมาณการรายไดข้องสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที�จะได้รับจากระบบใยแก้ว

นาํแสงของ BFKT มีขอ้สมมติวา่กองทุนรวม มีสิทธิที�จะไดรั้บรายไดสุ้ทธิที�เกิดจากระบบใยแกว้

นาํแสงจาํนวน 9,169 พื�นที�เชื�อมต่อ ที� กสท. โทรคมนาคมมีสิทธิเช่าแต่เพียงผูเ้ดียว โดยรายได้

รายเดือนสุทธิตามจาํนวนที�ตกลงกนัมีอตัรา 14,100 บาทต่อพื�นที�เชื�อมต่อ ซึ� งอา้งอิงจากอตัรา

รายได้ปัจจุบันที�  BFKT เสนอต่อ กสท. และรายได้สุทธิดังกล่าวนี� ได้รวมการหักค่าใช้จ่ายที�

เกิดขึ�นกบั BFKT ที�เกี�ยวกบัระบบใยแกว้นําแสงโดยตรง เช่น ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและ

บาํรุงรักษา ค่าสิทธิแห่งทาง และค่าประกนัภยัซึ�งเป็นอตัราที�กาํหนดไวแ้ลว้ 

ตามขอ้กาํหนดเรื�องการชาํระเงินภายใตส้ัญญา HSPA กสท. จะจ่ายชาํระเงินให้ BFKT ภายใน  

40 วนันบัแต่ไดรั้บใบเรียกเก็บเงินจาก BFKT โดยที� BFKT มีหนา้ที�จดัส่งใบเรียกเก็บเงินภายใน 

10 วนันับจากสิ�นเดือนนั�น ดงันั�นจึงมีขอ้สมมติว่ารายไดร้ายเดือนสุทธิที�กองทุนรวม จะไดรั้บ

ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายได้ระหว่างกองทุนฯ และ BFKT กองทุนรวม  

จะไดรั้บเงินภายในเดือนที� 2 นบัจากวนัสิ�นเดือนนั�น

ภายใตส้ัญญา BFKT ตกลงรับภาระภาษีธุรกิจเฉพาะอนัเกี�ยวเนื�องกับรายการสัญญาโอนขาย

ทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดที้�เกิดขึ�นกบักองทุนรวม

ภายใตส้ัญญา BFKT ตกลงให้สิทธิกบักองทุนรวม ในการซื�อทรัพยสิ์นโทรคมนาคมของ BFKT 

ที�ใหเ้ช่าในราคา 10 ลา้นบาท ซึ�งกองทุนรวมสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัครบกาํหนดสัญญา
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั (ต่อ)

3.2 รายได้ (ต่อ)

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ต่อ)

ค) ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงและระบบสื�อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ 

ประมาณการรายไดจ้ากค่าเช่ารับจากระบบใยแกว้นาํแสงและระบบสื�อสาร และระบบบรอดแบนด์

มีขอ้สมมติดงันี�  

สัญญาที�เกี�ยวข้อง วนัที�ลงทุน

ระยะเวลาของสัญญาเช่า

ดําเนินการและบริการ 

ราคาใช้สิทธิ

ในการซื�อ

กรรมสิทธิ� 

(ล้านบาท) 

สําหรับงวดตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ถึงวนัที� 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

พื�นที�

จาํนวนที�ให้บริการ  

(คอร์กิโลเมตร) 

รายได้ต่อเดือน 

ต่อคอร์กิโลเมตร 

(บาท) 

TICC เป็นผู้เช่า

สญัญาโอนขายทรัพยสิ์น

กบั TICC และสญัญา

ดาํเนินการและการบริหาร 

24 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2556 

24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ถึง 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2569 

- 81,089 และ 82,710

(สาํหรับ พ.ศ. 2562 

และ พ.ศ. 2563) 

350 * ต่างจงัหวดั

อุปกรณ์โทรคมนาคม

ประเภท Passive 

35.34 ลา้นบาท ต่อปี -

อุปกรณ์โทรคมนาคม

ประเภท Active 

322.70 และ 329.25 ลา้น

บาท  ต่อปี (สาํหรับ 

พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 

2563)

-

สญัญาเช่าระยะยาวกบั 

AWC และสญัญาเช่า

ดาํเนินการและบริหาร 

5 มีนาคม

พ.ศ. 2558 

5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2569 

500 203,268

และ 204,794  

(สาํหรับ พ.ศ. 2562  

และ 2563)  

350 * ต่างจงัหวดั

สญัญาเช่าระยะยาวกบั 

TICC และสญัญาเช่าช่วง

ดาํเนินการและบริหาร 

24

พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2560 

24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 

15 กนัยายน พ.ศ. 2576 ** 

200 64,011 350 * กรุงเทพ

และปริมณฑล 

สญัญาเช่าระยะยาวกบั 

TICC และสญัญาเช่าช่วง

ดาํเนินการและบริหาร 

17

พฤษภาคม  

พ.ศ. 2561 

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 

15 กนัยายน พ.ศ. 2576 ** 

1,300 495,989 350 * กรุงเทพ

และปริมณฑล 

สญัญาโอนขายสินทรัพย์

กบั TMV และสญัญา

ดาํเนินการบริหาร 

17

พฤษภาคม 

 พ.ศ. 2561 

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 

15 กนัยายน พ.ศ. 2576 **

- 176,342 350 * ต่างจงัหวดั

สญัญาโอนขายทรัพยสิ์น

กบั TICC และสญัญา

ดาํเนินการและการบริหาร 

วนัที�ลงทนุ

เพิ�มเติม

ครั� งที� 4

วนัที�ลงทนุเพิ�มเติมครั� งที� 4 ถึง

วนัที� 15 กนัยายน พ.ศ. 2576 **

- 109,704 350 * ต่างจงัหวดั

สญัญาโอนขายทรัพยสิ์น

กบั RMVและสญัญา

ดาํเนินการบริหาร 

วนัที�ลงทนุ

เพิ�มเติม

ครั� งที� 4

วนัที�ลงทนุเพิ�มเติมครั�งที� 4

ถึงวนัที� 15 กนัยายน 

พ.ศ. 2576 ** 

- 78,328 350 * กรุงเทพ

และปริมณฑล 

40,823 คอร์กิโลเมตรและ

ต่างจงัหวดั 37,505 คอร์กิโลเมตร
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั (ต่อ)

3.2 รายได้ (ต่อ)

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ต่อ)

ค) ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงและระบบสื�อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ (ต่อ)

ประมาณการรายไดจ้ากค่าเช่ารับจากระบบใยแกว้นาํแสงและระบบสื�อสาร และระบบบรอดแบนด์

มีขอ้สมมติดงันี�  (ต่อ)

สัญญาที�เกี�ยวข้อง วนัที�ลงทุน
ระยะเวลาของสัญญาเช่า

ดําเนินการและบริการ 

ราคาใช้สิทธิ
ในการซื�อ
กรรมสิทธิ� 
(ล้านบาท) 

สําหรับงวดตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ถึงวนัที� 30 กันยายน พ.ศ. 2563

พื�นที�จาํนวนที�ใช้บริการ 

(คอร์กิโลเมตร) 

รายได้ต่อเดือน

ต่อคอร์กิโลเมตร 

(บาท) 

TUC เป็นผู้เช่า

สญัญาโอนขายทรัพยสิ์น
กบั TUC และสญัญาเช่า
ดาํเนินการและบริหาร

24 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 

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

- 50,075 350 * ต่างจงัหวดั

สญัญาโอนขายทรัพยสิ์น
กบั TMV และสญัญาเช่า
ดาํเนินการและบริหาร

24 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 

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

- 93,717 350 * กรุงเทพ
และปริมณฑล 

สญัญาโอนขายทรัพยสิ์น
กบั TUC และสญัญาเช่า

ดาํเนินการบริหาร

17 พฤษภาคม 
พ.ศ.2561 

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

- 201,605 350 * ต่างจงัหวดั

สญัญาโอนขายทรัพยสิ์น
กบั TMV และสญัญาเช่า

ดาํเนินการบริหาร

17 พฤษภาคม 
พ.ศ.2561 

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

- 94,297 350 * กรุงเทพ
และปริมณฑล 

สญัญาโอนขายทรัพยสิ์น
กบั TUC และสญัญาเช่า
ดาํเนินการและบริหาร

วนัที�ลงทนุเพิ�มเติม
ครั� งที� 4

วนัที�ลงทนุเพิ�มเติม ครั� งที� 4
ถึง 15 กนัยายน 
พ.ศ. 2576 **

- 107,694 350 * ต่างจงัหวดั

* อตัราค่าเช่า 350 บาท ต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน เป็นอตัราค่าเช่าก่อนหักส่วนลด และผูเ้ช่า

เป็นผูรั้บผิดชอบค่าซ่อมบาํรุง

** กลุ่มทรูอาจขยายระยะการเช่าต่อไปไม่เกิน 10 ปี ภายหลงัการหมดวาระเวลาเช่าครั� งแรก

หรือไม่เกินระยะเวลาใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที�ไดรั้บ (แลว้แต่ระยะเวลาใด

จะสั�นกวา่) หากเป็นไปตามเงื�อนไขที�กาํหนด

ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงและระบบสื�อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื�นที�

ต่างจงัหวดั

วนัที� 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสญัญาโอนขายทรัพยสิ์นกบั TICC โดย TICC 

ทําการส่งมอบระบบใยแก้วนําแสง และอุปกรณ์ระบบสื�อสัญญาณที� เกี�ยวข้อง และระบบ

บรอดแบนด์ในเขตพื�นที�ต่างจังหวดั ให้กับกองทุนรวมในวนัที�กองทุนรวมลงทุนครั� งแรก

ซึ� งต่อมากองทุนรวมได้เขา้ทําสัญญาเช่าดาํเนินการและบริหารจัดการหลกัสําหรับทรัพยสิ์น

ดงักล่าวกบั TICC โดยเช่าอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive เป็นระยะเวลาเช่า 13 ปี ตั�งแต่

วนัที� 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569 และสาํหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม

ประเภท Active ระยะเวลาเช่า 5 ปี ตั�งแต่วนัที� 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั (ต่อ)

3.2 รายได้ (ต่อ)

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ต่อ)

ค) ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงและระบบสื�อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ (ต่อ)

ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงและระบบสื�อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื�นที�

ต่างจงัหวดั (ต่อ)

ต่อมาวนัที� 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กองทุนรวมไดข้ยายระยะเวลาของสญัญาการเช่าดาํเนินการ

และบริหารจัดการให้สิ�นสุดถึงวนัที�  15 กันยายน พ.ศ. 2576 สําหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม

ประเภท Passive และให้สิ�นสุดวนัที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สําหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม

ประเภท Active  

วนัที� 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 กองทุนรวมได้เขา้ทาํสัญญาเช่าระยะยาวพร้อมสิทธิในการซื�อกับ

AWC เพื�อเช่าระบบใยแก้วนําแสงระยะทาง 7,981 กิโลเมตร ระยะเวลาการเช่าเป็นเวลา 20 ปี 

ตั� งแต่วนัที�สัญญามีผลบังคับใช้ (วนัที�  5 มีนาคม พ.ศ. 2558) จนถึงวนัสิ�นสุดสัญญา (วนัที� 

4 มีนาคม พ.ศ. 2578) และกองทุนรวมยงัไดเ้ขา้ทาํสญัญาใหเ้ช่าช่วงดาํเนินการและบริหารจดัการ

ระบบใยแก้วนําแสงดังกล่าวแก่ TICC ตั� งแต่วนัที�  5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัที�  7 ธันวาคม  

พ.ศ. 2569 

วนัที� 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นกบั TUC ที�ลงทุน

เพิ�มเติมครั� งที� 2 กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นกบั TUC สาํหรับใยแกว้นาํแสงที�

ใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที�ในเขตพื�นที�ต่างจังหวดัระยะทาง 1,113 กิโลเมตร 

(62,594 คอร์กิโลเมตร) 

วนัที� 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นกบั TUC ที�ลงทุน

เพิ�มเติมครั� งที� 3 TUC ทาํการส่งมอบ FOC ซึ�งปัจจุบนัใชใ้นธุรกิจใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�ใน

เขตพื�นที�ต่างจงัหวดั ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร) 

ใหแ้ก่กองทุนรวม ตามสญัญาโอนขายทรัพยสิ์นกบั TUC เมื�อวนัที� 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

จากนั� นกองทุนรวมได้เขา้ทําสัญญาเช่าดําเนินการและบริหารจัดการหลกัสําหรับทรัพยสิ์น

ดงักล่าวกบั TUC สาํหรับการเช่าในอตัราร้อยละ 80 ของทรัพยสิ์นทั�งสิ�น โดยมีระยะเวลาการเช่า

ไม่เกิน 16 ปี (วนัที�  15 กันยายน พ.ศ. 2576) เริ� มต้นตั� งแต่วนัที� การลงทุนเพิ�มเติมครั� งที� 2

และครั� งที� 3 มีผลบงัคบัใช้ ดว้ยอตัราค่าเช่า 350 บาท ต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน 
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั (ต่อ) 

3.2 รายได้ (ต่อ)

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ต่อ)

ค) ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงและระบบสื�อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ (ต่อ)

ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงและระบบสื�อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื�นที�

ต่างจงัหวดั (ต่อ)

ภายในปี พ.ศ. 2562 กองทุนรวมจะเขา้ทาํสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นกบั TUC จากการลงทุนใน

ทรัพย์สินโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมครั� งที�  4 สําหรับ FOC ซึ� งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจ

ให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�ในเขตพื�นที�ต่างจงัหวดั ระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือ

ประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร) ใหแ้ก่กองทุนรวม

จากนั� นกองทุนรวมจะเข้าทําสัญญาเช่าดาํเนินการและบริหารจัดการหลักสําหรับทรัพย์สิน

ดงักล่าวกบั TUC สาํหรับการเช่าในอตัราร้อยละ 80 ของทรัพยสิ์นทั�งสิ�นโดยมีระยะเวลาการเช่า

ประมาณไม่เกิน 14 ปี (วนัที� 15 กนัยายน พ.ศ. 2576) เริ�มตน้ตั�งแต่วนัที�การลงทุนเพิ�มเติมครั� งที� 4

มีผลบงัคบัใช ้ดว้ยอตัราค่าเช่า 350 บาท ต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน

ค่าเช่ารับจากระบบใยแกว้นาํแสงหลกัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วนัที� 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กองทุนรวมได้เขา้ทําสัญญาการโอนขายทรัพยสิ์นกับ TMV

ที�ลงทุนเพิ�มเติมครั� งที�  2 เพื�อทําการส่งมอบระบบใยแก้วนําแสงหลักซึ� งปัจจุบันใช้ในธุรกิจ

ให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะทาง 

542 กิโลเมตร (117,147 คอร์กิโลเมตร)

วนัที� 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นกบั TMV ที�ลงทุน

เพิ�มเติมครั� งที� 3 TMV ทาํการส่งมอบ FOC หลกัซึ� งปัจจุบนัใชใ้นธุรกิจใหบ้ริการโทรศพัท์เคลื�อนที�

และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร 

(หรือประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) ให้แก่กองทุนรวม ตามสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นกับ 

TMV เมื�อวนัที� 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

จากนั� นกองทุนรวมได้เขา้ทําสัญญาเช่าดําเนินการและบริหารจัดการหลกัสําหรับทรัพยสิ์น

ดงักล่าวกบั TUC ในอตัราร้อยละ 80 ของสินทรัพยท์ั� งสิ�น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 16 ปี 

(วนัที�  15 กันยายน พ.ศ. 2576) เริ� มต้นตั� งแต่วนัที�การลงทุนเพิ�มเติมครั� งที� 2 และครั� งที�  3

มีผลบงัคบัใชด้ว้ยอตัราค่าเช่า 350 บาท ต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั (ต่อ)

3.2 รายได้ (ต่อ)

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ต่อ)

ค) ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงและระบบสื�อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ (ต่อ)

ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงซึ� งรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล 

วนัที� 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กองทุนรวมเขา้ทาํสัญญาเช่าระยะยาว พร้อมสิทธิในการซื�อกบั 

TICC เพื�อเช่าระบบใยแก้วนําแสงซึ� งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ

ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนดอิ์นเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม

ระยะทาง 670 กิโลเมตร (หรือประมาณ 80,014 คอร์กิโลเมตร) โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี 

ตั�งแต่วนัมีผลบงัคบัใชข้องการลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมเพิ�มเติมครั� งที�

2 โดยมีราคาใชสิ้ทธิเพื�อซื�อกรรมสิทธิ� ในทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นจาํนวน 200 ลา้นบาท 

วนัที� 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าระยะยาวพร้อมสิทธิในการซื�อกบั 

TICC เพื�อเช่า FOC ซึ� งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ

อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทาง 

12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร)โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตั�งแต่วนัที�

มีผลบงัคบัใชข้องการลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมเพิ�มเติม ครั� งที� 3 โดยมี

ราคาใชสิ้ทธิเพื�อซื�อกรรมสิทธิ� ในทรัพยสิ์นดงักล่าวจาํนวน 1,300 ลา้นบาท 

จากนั�น กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาให้เช่าช่วงดาํเนินการและบริหารจดัการระบบใยแกว้นาํแสง

กบั TICC เพื�อใหเ้ช่าดาํเนินการในอตัราร้อยละ 80 ของทรัพยสิ์นดงักล่าว ในระยะเวลาเช่าไม่เกิน 

16 ปี (วนัที�  15 กันยายน พ.ศ. 2576) ตั� งแต่วนัที� มีผลบังคับใช้ของการลงทุนในทรัพย์สิน

โครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมเพิ�มเติม ครั� งที�  2 และ 3 ด้วยอัตราค่าเช่า 350 บาท ต่อคอร์

กิโลเมตรต่อเดือน
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั (ต่อ)

3.2 รายได้ (ต่อ)

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ต่อ)

ค) ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงและระบบสื�อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ (ต่อ)

ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงซึ� งรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล (ต่อ)

ภายในปี พ.ศ. 2562 กองทุนรวมจะเขา้ทาํสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นกบั RMV จากการลงทุนใน

สินทรัพย์โครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ครั� งที�  4 สําหรับระบบใยแก้วนําแสงซึ� งรองรับ

เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะทางป ระมาณ  315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 40,823  

คอร์กิโลเมตร)

จากนั� น กองทุนรวมจะเข้าทําสัญญาเช่าดาํเนินการและบริหารจัดการหลกัสําหรับทรัพยสิ์น

ดังกล่าวกับ TICC ในอตัราร้อยละ 80 ของทรัพยสิ์นทั� งสิ�น โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 

ไม่เกิน 14 ปี (วนัที� 15 กนัยายน พ.ศ. 2576) ตั�งแต่วนัที�มีผลบงัคบัใชข้องการลงทุนในทรัพยสิ์น

โครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมเพิ�มเติม ครั� งที�  4 ดว้ยอตัราค่าเช่า 350 บาท ต่อคอร์กิโลเมตร

ต่อเดือน  

ค่าเช่ารับจากระบบใยแกว้นาํแสงซึ�งรองรับเทคโนโลยรีะบบ FTTx ในเขตพื�นที�ต่างจงัหวดั

วนัที�  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กองทุนรวมเขา้ทาํสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นกับ TMV จากการ

ลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมเพิ�มเติม ครั� งที� 3 เพื�อทาํการส่งมอบระบบ

ใยแกว้นาํแสงซึ� งรองรับเทคโนโลยรีะบบ FTTx ในธุรกิจใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์

อิน เทอร์ เน็ ตในเขตพื� นที� ต่ างจังหวัดระยะทาง 5,933 กิโลเมตร (ห รือประมาณ  220,428  

คอร์กิโลเมตร) 

จากนั�น กองทุนรวมเขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินการและบริหารจดัการหลกัสาํหรับทรัพยสิ์นดงักล่าว

กบั TICC ในอตัราร้อยละ 80 ของสินทรัพยท์ั� งสิ�น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 16 ปี (วนัที� 

15 กนัยายน พ.ศ. 2576) ตั�งแต่วนัที�มีผลบงัคบัใชข้องการลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐาน

โทรคมนาคมเพิ�มเติม ครั� งที� 4 ดว้ยอตัราค่าเช่า 350 บาท ต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั (ต่อ)

3.2 รายได้ (ต่อ)

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ต่อ)

ค) ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงและระบบสื�อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ (ต่อ)

ค่าเช่ารับจากระบบใยแกว้นาํแสงซึ�งรองรับเทคโนโลยรีะบบ FTTx ในเขตพื�นที�ต่างจงัหวดั (ต่อ)

ภายในปี พ.ศ. 2562 กองทุนรวมจะเขา้ทาํสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นกบั RMV และ TICC สาํหรับ

ใยแกว้นําแสงซึ� งรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเตอร์เน็ตและบรอดแบนด์

อินเตอร์เน็ตในเขตพื�นที�ต่างจงัหวดัระยะทางประมาณ 617 กิโลเมตร (หรือประมาณ 37,505 คอร์

กิโลเมตร) และระยะทางประมาณ 2,797 กิโลเมตร (หรือประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร) 

ตามลาํดบั 

จากนั� น กองทุนรวมจะเข้าทําสัญญาเช่าดาํเนินการและบริหารจัดการหลกัสําหรับทรัพยสิ์น

ดงักล่าวกบั TICC ในอตัราร้อยละ 80 ของสินทรัพยท์ั�งสิ�น จากการลงทุนในสินทรัพยโ์ครงสร้าง

พื�นฐานโทรคมนาคมครั� งที� 4 โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณไม่เกิน 14 ปี (วนัที� 15 กนัยายน 

พ.ศ. 2576) ดว้ยอตัราค่าเช่า 350 บาท ต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน 

3.2.2 รายได้ดอกเบี�ย

รายได้ดอกเบี� ยรับประมาณการจากค่าเฉลี�ยของประมาณการยอดเงินสดสุทธิคงเหลือจากการ

ดาํเนินงานหลงัจากการจ่ายคืนส่วนแบ่งกาํไรสําหรับผูถื้อหน่วยลงทุนโดยมีอตัราดอกเบี� ยเฉลี�ย

ร้อยละ 1.0 ต่อปี ประมาณการอตัราดอกเบี�ยดงักล่าวอา้งอิงจากอตัราดอกเบี�ยปัจจุบนัสาํหรับเงินฝาก

ประเภทเผื�อเรียก โดยกองทุนรวมจะไดรั้บดอกเบี�ยเงินฝากเป็นรายปี
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั (ต่อ)

3.3 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการถือครองกรรมสิทธิ� ในเสาโทรคมนาคม ระบบ

ใยแก้วนําแสงและระบบสื�อสัญญาณและระบบบรอดแบรนด์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการยา้ยเสาโทรคมนาคม

ค่าสิทธิแห่งทาง และค่าประกนัภยั ซึ�งค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานประมาณการโดยบริษทัจดัการกองทุน และ

ผูส้นบัสนุนโดยจะเป็นส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัทรัพยสิ์นที�กองทุนรวมคาดวา่จะถือครอง โดยมีพื�นฐานจากขอ้มูล

ที�มีอยูใ่นปัจจุบนัสาํหรับค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานที�เกิดขึ�นจริงจากการถือครองทรัพยสิ์นเหล่านี�  ค่าใชจ่้าย

ในการดาํเนินงานยงัรวมถึงค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัการตลาดและงานดา้นธุรการที�เกี�ยวกบัทรัพยสิ์นดว้ย ซึ�งมีการ

ประมาณจากระดับของกิจกรรมการตลาดและทางดา้นธุรการที�เกี�ยวกบัทรัพยสิ์นที�จะเกิดขึ�นในช่วงเวลา

ประมาณการ แต่ทั�งนี�กองทุนรวมจะไม่ไดด้าํเนินการเกี�ยวกบังานดา้นธุรการและการตลาดดว้ยตนเอง แต่จะ

แต่งตั�งผูจ้ดัการทรัพยสิ์นใหด้าํเนินการแทน ดงัจะกล่าวถึงต่อไปในหวัขอ้ ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบังานดา้นธุรการ และ

ค่าใชจ่้ายทางการตลาด 

โดยมีขอ้สมมติวา่ กองทุนรวมเป็นกิจการที�ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ�ม ทาํให้กองทุนรวมสามารถขอคืนภาษีซื�อได ้

อย่างไรก็ตาม จาํนวนภาษีซื�อที�จะขอคืนไดน้ั�นขึ�นอยู่กบัว่า ค่าใชจ่้ายดงักล่าวสามารถระบุได้อย่างชัดเจน

หรือไม่วา่เกี�ยวขอ้งกบัรายไดข้องธุรกิจที�อยูใ่นเกณฑ์ที�ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ�ม โดยหากเป็นค่าใชจ่้ายทั�วไป

ที�เกี�ยวขอ้งกบัทั�งธุรกิจที�อยูใ่นเกณฑที์�ตอ้งเสียภาษีมูลคา่เพิ�มและธุรกิจที�ไม่อยูใ่นเกณฑที์�ตอ้งเสียภาษีมูลคา่เพิ�ม 

กองทุนรวมตอ้งคาํนวณปันส่วนภาษีซื�อตามสัดส่วนของรายได้ที�อยู่ในเกณฑ์ที�จะตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ�ม

และส่วนที�ไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ�มสาํหรับแต่ละปีของงบการเงิน
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั (ต่อ)

3.3 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (ต่อ)

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานสามารถสรุปไดด้งันี�

สําหรับช่วงเวลาตั�งแต่วนัที� 1 ตลุาคม  

พ.ศ. 2562 ถึงวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

ทรัพย์สินโครงสร้าง

พื�นฐานโทรคมนาคม

ที�มอียู่เดมิ

(ล้านบาท) 

ทรัพย์สินโครงสร้าง

พื�นฐานโทรคมนาคม

ทั�งหมดหลงัการลงทุน

เพิ�มเตมิครั�งที� 4

(ล้านบาท) 

ค่าสิทธิแห่งทาง 156.59 167.22

ค่าเช่าที�ดินและภาษีโรงเรือน 1,036.96 1,105.83

ค่าประกนัภยั 3.92 5.42

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการทรัพยสิ์นโทรคมนาคม 48.90 50.65

ค่าใชจ่้ายในการยา้ยเสาโทรคมนาคม 82.98 82.98

3.3.1 ค่าสิทธิแห่งทาง 

กองทุนรวมจะมีค่าใชจ่้ายค่าสิทธิแห่งทางที�เกิดจากการพาดสาย ค่าสิทธิแห่งทางจะถูกประมาณจาก

ขอ้มูลค่าใชจ่้ายต่อกิโลเมตรของสายนาํสญัญาณที�เกิดขึ�นในปัจจุบนัของกองทุนรวมจากการถือครอง

ทรัพยสิ์นดงักล่าว ดว้ยอตัราคงที� สาํหรับช่วงเวลาตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที� 30 กนัยายน

พ.ศ. 2563  

3.3.2 ค่าเช่าที�ดนิและภาษีโรงเรือน

ค่าเช่าที�ดินและภาษีโรงเรือนประมาณการตามขอ้กาํหนด และเงื�อนไขที�เกี�ยวขอ้งกบัสัญญาที�แกไ้ข 

และแทนที� สัญ ญ าเช่าดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการหลักระหว่างกองทุนรวม

และผูส้นบัสนุน ภายใตข้อ้กาํหนดและเงื�อนไขของสัญญาดงักล่าว กองทุนรวมจะชาํระค่าตอบแทน

ในอตัราที�กาํหนดไวใ้นสัญญาให้แก่ TUC สําหรับเสาโทรคมนาคมภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินการและ

บริหารจดัการหลกั ซึ�งทาํกบั TUC ในฐานะผูเ้ช่าหลกัของกองทุนรวมลงวนัที� 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
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3.3 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (ต่อ)

3.3.3 ค่าประกนัภัย 

ค่าประกนัภยัประมาณจากอตัราค่าเบี� ยประกนัภยัและอตัราค่านายหนา้ที�เกิดขึ�นล่าสุดของกองทุนรวม 

ซึ� งครอบคลุมถึงกรมธรรม์ประกนัภยัสําหรับความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงกัความเสียหายของ

ทรัพย์สิน และความรับผิดชอบต่อสาธารณะยกเวน้ (ก) อุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active

ที�กรมธรรมป์ระกนัภยัที�กองทุนมีอยูไ่ม่ครอบคลุมและ (ข) ทรัพยสิ์นภายใตส้ญัญาโอนขายทรัพยสิ์น

และสิทธิรายได้ซึ� งกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมเพียงความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงัก และ

ความรับผิดชอบต่อสาธารณะเท่านั�นโดยกองทุนจะจดัหากรมธรรมป์ระกนัภยัสาํหรับความเสียหาย

ของทรัพยสิ์นภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เมื�อทรัพย์สินเหล่านั� นได้โอนมา

ยงักองทุน  

3.3.4 ค่าธรรมเนียมผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม

ผูจ้ดัการทรัพยสิ์นโทรคมนาคมมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการทาํหนา้ที�เป็นผูใ้ห้บริการดา้นธุรการ

และการตลาดสําหรับทรัพยสิ์นที�เป็นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมที�เกี�ยวขอ้งของกองทุนรวม

ตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญาบริการหลกั การเรียกเก็บค่าบริการสรุปไดด้งันี�  

1) ค่าบริการสาํหรับบริการดา้นธุรการ

ก) ค่าบริการรายปี จาํนวนประมาณ 19.0 ลา้นบาท สาํหรับปี พ.ศ. 2562 ทั�งนี�  นบัแต่ปี พ.ศ. 2563

จะมีการปรับอัตราค่าบริการเพิ�มขึ� นรายปีในอัตราเท่ากับดัชนีราคาผู ้บริโภค (CPI)

ที�ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย ์ประเทศไทยสําหรับปีก่อนหน้า ทั� งนี�  อตัราดงักล่าวตอ้ง

ไม่เกินร้อยละ 3.5 และ 

ข) ค่าบริการรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.15 ของรายไดสุ้ทธิรายเดือนของกองทุนรวมที�เกิดจาก

ทรัพยสิ์นที�ให้บริการด้านธุรการ (หลงัหักค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัสิทธิแห่งทาง การประกันภยั 

และเงินค่าเช่าตามสญัญาเช่าที�ดินที�เกี�ยวขอ้ง)
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3.3 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (ต่อ)

3.3.4 ค่าธรรมเนียมผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม (ต่อ)

2) ค่าบริการสาํหรับบริการดา้นการตลาด

ก) ค่าบริการรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ของรายไดร้ายเดือนที�เกี�ยวกบัทรัพยสิ์นที�ให้บริการ

ดา้นการตลาดที�กองทุนรวมไดรั้บจากผูเ้ช่าและบริหารจดัการรายใด ๆ ที�เช่า ดาํเนินการและ

บริหารจดัการทรัพยสิ์นที�ให้บริการดา้นการตลาดนอกเหนือไปจากทรัพยสิ์นที�ผูเ้ช่าและ

บริหารจดัการดั�งเดิมเช่า ดาํเนินการและบริหารจดัการหรือตกลงว่าจะเช่า ดาํเนินการและ

บริหารจดัการในวนัที�ของสัญญาเช่า ดาํเนินการและบริหารจดัการหลกัที�เกี�ยวขอ้ง โดยมี

ค่าบริการรายปีเพิ�มในอตัราร้อยละ 3 ของจาํนวนที� เกินกว่าประมาณการรายได้รายปีที�

เกี�ยวกบัทรัพยสิ์นที�ใหบ้ริการดา้นการตลาดสาํหรับปีดงักล่าว

ข) ค่าบริการจาํนวน 20 ลา้นบาท ซึ�งจะชาํระในวนัทาํการแรกของปี พ.ศ. 2562 หรือวนัที�อื�นที�

กองทุนรวมและผูจ้ดัการทรัพยสิ์นโทรคมนาคมไดต้กลงกนัที�เกี�ยวกบัทรัพยสิ์นที�ใหบ้ริการ

ดา้นการตลาดที�เพิ�มขึ�นซึ� งเป็นทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมที�ลงทุนเพิ�มเติม

ครั� งที� 3 ที�กองทุนรวมใหผู้จ้ดัการทรัพยสิ์นโทรคมนาคมทาํการตลาดโดยเริ�มในปี พ.ศ. 2562

3.3.5 ค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาโทรคมนาคม 

ค่าใช้จ่ายในการยา้ยเสาโทรคมนาคมประมาณการโดยมีเงื�อนไขมาจากข้อกาํหนด และเงื�อนไข

ที�เกี�ยวขอ้งกับสัญญาแก้ไข และแทนที�สัญญาเช่า ดาํเนินการ บาํรุงรักษา และบริหารจัดการหลัก

ระหวา่งกองทุนรวมและผูส้นบัสนุน ภายใตข้อ้กาํหนดและเงื�อนไขของสญัญาดงักล่าว กองทุนรวมจะ

ชาํระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนจาํนวน 6.6 ลา้นบาท ใหแ้ก่ TUC ในฐานะผูเ้ช่าหลกัของกองทุนรวมที�

จะต้องดาํเนินการยา้ยเสาโทรคมนาคม ซึ� ง TUC เป็นผูเ้ช่าหลกัของกองทุนรวมภายใตส้ัญญาเช่า

ดาํเนินการและบริหารจดัการหลกัลงวนัที� 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และลงวนัที� 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

รวมถึงการลงทุนเพิ�มเติมครั� งที� 4 นอกจากนี� ค่าใชจ่้ายในการยา้ยเสาโทรคมนาคมจาํนวน 6.6 ลา้นบาท 

นั�นจะมีการปรับเพิ�มขึ�นรายปีในอตัราคงที�ที�ร้อยละ 2.7 ตั�งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
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3.4 ค่าใช้จ่ายกองทุน

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวมโดยส่วนใหญ่ประมาณการโดยมีพื�นฐานมาจากขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของสัญญา

ที�เกี�ยวขอ้งและขอ้มูลในอดีตตามการคาดการณ์จากประสบการณ์ของบริษทัจดัการกองทุนและผูส้นบัสนุน 

ค่าใชจ่้ายกองทุนรวมโดยส่วนใหญ่จะเกี�ยวขอ้งกบัทั�งธุรกิจที�อยูใ่นเกณฑที์�ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ�ม และธุรกิจที�

ไม่อยูใ่นเกณฑที์�ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ�ม ดงันั�นค่าใชจ่้ายกองทุนจึงประมาณการจากประมาณการค่าธรรมเนียม

แต่ละประเภทและประมาณการจาํนวนภาษีมูลค่าเพิ�มในส่วนที�ขอคืนไม่ได ้คืออตัราร้อยละ 5.35 สําหรับ

ช่วงเวลาตั�งแต่วนัที�  1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และอัตราร้อยละ 5.37 สําหรับ

ช่วงเวลาตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 ยกเวน้ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี

ที�ไดรั้บการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ�ม

3.4.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นค่าธรรมเนียมที�จ่ายใหแ้ก่บริษทัจดัการกองทุน ทั�งนี�  ค่าธรรมเนียมขึ�นอยูก่บั

ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขในท้ายที�สุดของสัญญาที�เกี�ยวขอ้ง ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการ

คาํนวณในอัตราก้าวหน้าดังนี�  อัตราร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม 

ที�ปรับปรุงแลว้สาํหรับส่วนที�น้อยกวา่ 30,000 ลา้นบาท อตัราร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์

สุทธิที�ปรับปรุงแลว้ของกองทุนรวม สาํหรับส่วนที�มีมูลค่าตั�งแต่ 30,000 ลา้นบาท ถึง 50,000 ลา้นบาท 

และอตัราร้อยละ 0.050 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิที�ปรับปรุงแลว้ของกองทุนรวม สาํหรับส่วนที�มี

มูลค่าเกินกวา่ 50,000 ลา้นบาท โดยอตัราดงักล่าวยงัไม่ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ�ม

ทั�งนี�  เพื�อวตัถุประสงคใ์นการคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวม 

ที�ปรับปรุงแล้ว หมายถึง มูลค่าสินทรัพยร์วมของกองทุนรวม หักด้วยมูลค่าหนี� สินที�ไม่มีภาระ

ดอกเบี�ย ณ วนัสิ�นรอบของแต่ละช่วงเวลาประมาณการ 
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3.4 ค่าใช้จ่ายกองทุน (ต่อ)

3.4.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์เป็นเงินที� จ่ายให้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม โดย

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์จะคาํนวณในอตัรากา้วหนา้ดงันี�  อตัราร้อยละ 0.02 ต่อปีของมูลค่า

สินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวม ในส่วนที�ไม่เกิน 50,000 ลา้นบาท และอตัราร้อยละ 0.018 ต่อปีของ

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวม ในส่วนที�เกินกวา่ 50,000 ลา้นบาท โดยอตัราดงักล่าวยงัไม่ได้

รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม

3.4.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนเป็นเงินที� จ่ายให้แก่นายทะเบียนของกองทุนรวม โดยค่าธรรมเนียม

นายทะเบียนคาํนวณจากอตัราร้อยละ 0.023 ต่อปี ของมูลค่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ณ วนัสิ�นงวด

ประมาณการ ทั�งนี� ค่าธรรมเนียมตอ้งไม่ตํ�ากวา่ 3.2 ลา้นบาทต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 5.0 ลา้นบาท ต่อปี 

โดยอตัราดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม

3.4.4 ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพเป็นค่าธรรมเนียมที�จ่ายให้แก่ที�ปรึกษาของกองทุนรวม  เช่น ผูเ้ชี�ยวชาญพิเศษ 

ผูส้อบบัญชี ผูเ้ชี�ยวชาญด้านกฎหมาย รวมทั� ง ค่าธรรมเนียมตอบแทนคณะกรรมการที�ปรึกษาการ

ลงทุนประมาณจํานวน 1.86 ล้านบาทต่อปี ทั� งนี� ค่าธรรมเนียมขึ� นอยู่กับข้อกําหนดและเงื�อนไข

ในทา้ยที�สุดของสญัญาที�เกี�ยวขอ้ง
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3.4 ค่าใช้จ่ายกองทุน (ต่อ)

3.4.5 ค่าใช้จ่ายอื�น

ประมาณการค่าใช้จ่ายอื�นที� เป็นเงินสด ทั� งก่อนและหลังการลงทุนเพิ�มเติมครั� งที�  4 จะมีจํานวน

ประมาณใกลเ้คียงกนัที� 31.90 ลา้นบาทต่อปี ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็และค่าใชจ่้าย

ในการบริหารอื�นจํานวนประมาณ 28.55 ล้านบาทต่อปี และค่าธรรมเนียมรายปีสําหรับการเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนที�จะจ่ายใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นจาํนวนประมาณ 3.0 ลา้นบาท 

ต่อปีโดยอัตราดังกล่าวเป็นอตัราหลังภาษีมูลค่าเพิ�ม ยกเวน้ค่าธรรมเนียมรายปี สําหรับการเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนจะยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ประมาณการค่าใช้จ่ายอื�นนี� มีพื�นฐานจาก

ขอ้มูลปัจจุบนัและประสบการณ์ของบริษทัจดัการกองทุน 

ประมาณการค่าใชจ่้ายอื�นหลงัการลงทุนเพิ�มเติมครั� งที� 4 มีค่าใชจ่้ายอื�นส่วนเพิ�มที�ไม่ใช่เงินสดที�เกิด

จากการลงทุนเพิ�มเติมครั� งที� 4 ไดแ้ก่ ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมผูแ้ทนจดัจาํหน่ายและผูจ้ดัการผูแ้ทน

จดัจาํหน่าย ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาทางการเงิน ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมที�ปรึกษา

ทางเทคนิคและคา่ตดัจาํหน่ายค่าที�ปรึกษาทางกฎหมาย รวมเป็นจาํนวนประมาณ 25.75 ลา้นบาท ต่อปี 

(หมายเหตุ 3.10)  

3.5 ต้นทุนการเงนิ

ประมาณการดอกเบี� ยจ่ายของกองทุนรวมเกิดจากการกูย้ืมเงินจากสถาบันการเงินเพื�อการลงทุนในทรัพยสิ์น

โครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมเพิ�มเติมครั� งที� 1 ถึงครั� งที� 3 ดอกเบี�ยจ่ายคาํนวณจากอตัราดอกเบี�ยที�คาดวา่จะจ่าย

สถาบนัการเงินที�อตัราร้อยละ 5.46 ต่อปีสาํหรับเงินกูย้มืจากการลงทุนเพิ�มเติมครั� งที� 1 จาํนวน 13,100 ลา้นบาท 

และอตัราร้อยละ 4.82 ต่อปีสาํหรับเงินกูย้มืจากการลงทุนเพิ�มเติมครั� งที� 2 และ 3 จาํนวนรวม 14,898 ลา้นบาท 

นอกจากนี�  กองทุนรวมไดต้ั�งขอ้สมมติวา่กองทุนรวมจะไม่มีการชาํระคืนเงินกูย้ืมในช่วงระยะเวลาประมาณการ

แมว้า่เงินกูย้มืเพื�อการลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมจาํนวน 13,100 ลา้นบาท จะครบกาํหนด

ชาํระในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เนื�องจากกองทุนรวมวางแผนจะขยายระยะเวลาการชาํระคืนเงินกูย้ืมดงักล่าว

และจะไม่กูเ้งินเพิ�มจากสถาบนัการเงินเพื�อลงทุนเพิ�มเติมครั� งที� 4 ทั�งนี� อตัราดอกเบี� ยสุดทา้ยและเงื�อนไขต่าง ๆ 

ขึ�นอยูก่บัผลการเจรจาระหวา่งกองทุนรวมและสถาบนัการเงิน ซึ�งอาจแตกต่างจากขอ้สมมติฐานขา้งตน้
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3.6 การวดัมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม 

เงินลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาซึ� งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที� 106 เรื�อง การบญัชีสาํหรับกิจการที�ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน อา้งอิงจาก ทน. 1/2554 กองทุนรวม

จะตอ้งจดัให้มีการประเมินค่าทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมทุก 3 ปี อยา่งไรก็ตามปัจจุบนักองทุนรวม

จดัใหมี้การประเมินค่าทุกปีนบัแต่วนัที�มีการประเมินค่าครั� งล่าสุดไปแลว้ 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมไดม้าจากราคาประเมิน โดยผูป้ระเมิน

อิสระที�ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

ทั� งนี�  บริษทัจัดการกองทุนตั� งขอ้สมมติว่าจะไม่มีการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่า

ของเงินลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานในช่วงระยะเวลาประมาณการตามที�อธิบายในหมายเหตุ 3.1

ดังนั� นผลกาํไรหรือขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ� นในภายหลังที� เกิดจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนใน

ทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมจะไม่มีผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ 

เนื�องจากกาํไรที�สามารถนํามาปันส่วนแบ่งกาํไรคิดจากส่วนที�ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการ

ประเมินมูลค่าของเงินลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม

เนื�องจากมีการประกาศว่า มาตรฐานการบญัชี ฉบับที� 106 เรื�อง การบญัชีสําหรับกิจการที�ดาํเนินธุรกิจเฉพาะ

ดา้นการลงทุนอาจถูกยกเลิกสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ.2563 หากมี

การบงัคบัใช ้การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมอาจเปลี�ยนแปลง

ดงัที�อธิบายไวใ้นหมายเหตุ 3.11
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3.7 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

มีขอ้สมมติวา่ สาํหรับช่วงเวลาประมาณการกองทุนรวม มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็น

รายไตรมาสในอตัราร้อยละ 100 ของรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิหลงัการปรับปรุง ซึ� งในอนาคต บริษทัจดัการ

กองทุนจะใชดุ้ลยพินิจในการกาํหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลให้สอดคลอ้งกบัจาํนวนเงินสดขั�นตํ�าที�กองทุนรวม

จะดํารงไว ้ทั� งนี� มีข้อสมมติเพิ�มเติมว่าจํานวนรายได้จากการลงทุนสุทธิหลังการปรับปรุงมีการกระจายตัว

เท่า ๆ กนัในแต่ละช่วงเวลาประมาณการ และเงินปันผลของแต่ละไตรมาสจะประกาศจ่ายและจ่ายภายในเกา้สิบ

วนัหลงัจากวนัสิ�นไตรมาส 

เพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกองทุนรวม และกฎหมายหลกัทรัพย ์หากกองทุนรวมมีกาํไรสุทธิที�ปรับปรุงแลว้

และไม่มีขาดทุนสะสม กองทุนรวม จะตอ้งจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิที�ปรับปรุงแลว้

สําหรับปี ทั� งนี�  กาํไรสุทธิที�ปรับปรุงแลว้จะคาํนวณจากกาํไรสุทธิทางบัญชีและหักรายการต่าง ๆ ดังนี�  กาํไร

ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการประเมินค่าหรือกําไรจากการทบทวนมูลค่าของเงินลงทุน เงินสํารองสําหรับรายจ่าย

เพื�อการบาํรุงรักษาและรายจ่ายฝ่ายทุน หรือการซื�อทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานเพิ�มเติม หรือการจ่ายคืนเงินกู้

หรือภาระผูกพนัใดๆ ตามแผนการจ่ายที�ระบุไวใ้นหนงัสือชี�ชวน หรือตามหนงัสือแจง้ล่วงหนา้โดยบริษทัจดัการ

กองทุนถึงผูถื้อหน่วยลงทุน

ในอนาคตภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง บริษทัจดัการกองทุนจะใชดุ้ลยพินิจในการจดัสรรเงินสาํรอง

ไวเ้พื�อใช้ในการจัดหาทรัพยสิ์นเพิ�มเติมจากกลุ่มทรูในอนาคต นอกเหนือไปจากจาํนวนที�สามารถเบิก

เงินกูย้มืจากวงเงินสินเชื�อที�อาจมีอยูใ่นอนาคต

ตามที�กล่าวในหมายเหตุขอ้ 3.1 และขอ้ 3.6 เพื�อวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์

สมมตินี�  บริษทัจดัการกองทุนมีการตั�งขอ้สมมติวา่จะไม่มีการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงมูลค่า

ยติุธรรมของเงินลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมในช่วงระยะเวลาประมาณการรวมถึงไม่มี

ผลกระทบที�อาจเกิดจากการเปลี�ยนแปลงมาตรฐานบัญชีที�อาจกระทบต่อการบันทึกรายจ่าย และ/หรือ 

การเปลี�ยนแปลงมูลค่าทรัพยสิ์น ซึ�งหากมีผลกระทบจากการบนัทึกรายการดงักล่าว ซึ�งเป็นรายการที�ไม่ใช่เงินสด

สําหรับทรัพยสิ์นของกองทุน ไม่ว่าจะเป็นทรัพยสิ์นปัจจุบัน หรือทรัพยสิ์นที�จะเขา้ลงทุนเพิ�มเติมครั� งที�  4

โดยที�กองทุนมีกาํไรสะสมเพียงพอกบัรายจ่ายและผลขาดทุนที�ยงัไม่เกิดจากการวดัมูลค่าหรือรายการอื�นใด

ที�ไม่ใช่เงินสด ก็จะไม่มีผลกระทบต่อเงินปันผล แต่หากกองทุนมีกําไรสะสมไม่เพียงพอ กองทุนรวม

จะพิจารณาการจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินในรูปแบบของการลดทุนร่วมกบัการจ่ายปันผล อยา่งไรก็ดี ในกรณีที�

กองทุนไม่มีกาํไรสะสมเลยในงวดบญัชีที�มีการจ่ายสภาพคล่องส่วนเกิน เงินปันส่วนแบ่งกาํไรของกองทุน

จะอยูใ่นรูปแบบของเงินลดทุนทั�งจาํนวน
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3.8 สภาพคล่องส่วนเกนิ 

ในระหวา่งช่วงเวลาประมาณการ สภาพคล่องส่วนเกินหลงัการลงทุนเพิ�มเติมครั� งที� 4 ซึ� งเกิดจากเงินรับล่วงหน้า

ค่าเช่าพื�นที�บนเสาโทรคมนาคมของทรู ประมาณ 59.35 ลา้นบาท การสํารองจาํนวนเงินจากกาํไรสะสมเพื�อจ่าย

ค่าธรรมเนียมในการขยายระยะเวลาชาํระคืนเงินกูย้มืเพื�อการลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม

เพิ�มเติมครั� งที� 1 (หมายเหตุ 3.5) ประมาณ 131.00 ลา้นบาท และรายการที�มิใช่เงินสดจากการตดัจาํหน่ายตน้ทุน

ของธุรกรรมเกี�ยวกับการออกหน่วยลงทุนจากการลงทุนเพิ�มเติมครั� งที�  4 ประมาณ 25.75 ล้านบาท และ 

การตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการทรัพยสิ์นโทรคมนาคม 5 ลา้นบาท จากการลงทุนเพิ�มเติมครั� งที� 2 และ 3 

3.9 ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการขยายระยะเวลาชําระคืนเงนิกู้ยืม 

กองทุนรวมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที� เกี�ยวข้องกับการขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ยืมเพื�อการลงทุน

ในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมเพิ�มเติมครั� งที� 1 จาํนวนประมาณ 131 ลา้นบาท โดยการสาํรองเงิน

จากกาํไรสะสมที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 3.8

ค่าธรรมเนียมในการขยายระยะเวลาชาํระคืนเงินกูย้ืมที�อตัราร้อยละ 1.25 ถูกคาํนวณภายใตส้มมติฐานที�ว่า

กองทุนรวมจะขยายระยะเวลากูย้มืการชาํระคืนเงินจาํนวน 13,100 ลา้นบาท ในอีก 5 ปี (หมายเหตุ 3.5) 

จากสมมติฐานขา้งตน้ กองทุนรวมอาจจะมีผลกาํไรหรือขาดทุนจากการขยายระยะเวลาการชาํระคืนเงินกูย้ืม

ซึ� งเป็นรายการที�ไม่เกี�ยวกบัการดาํเนินงาน ดงันั�นกองทุนทุนรวมจึงไม่ไดร้วมผลกาํไรจากรายการดงักล่าว

ในงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ ทั� งนี� การขยายระยะเวลาชาํระคืนเงินกู้ยืมและค่าธรรมเนียม

ที� เกี� ยวข้องสุดท้ายขึ� นอยู่กับผลการเจรจาระหว่างกองทุนและสถาบันการเงิน ซึ� งอาจแตกต่างจาก

ขอ้สมมติฐานขา้งตน้ 

3.10 ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมเพิ�มเติม และการออกและ

เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ�มทุน

กองทุนรวมเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม

เพิ�มเติม และการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ�มทุน ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมผูแ้ทนจดัจาํหน่ายและผูจ้ดัการ

ผูแ้ทนจดัจาํหน่าย ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาทางเทคนิค และค่าที�ปรึกษาทาง

กฎหมาย รวม 128.75 ลา้นบาท ซึ� งรายจ่ายที�เกิดขึ�นเหล่านี�บนัทึกเป็นรายจ่ายรอการตดับญัชีและทยอยตดัเป็น

ค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากรายจ่ายนั�น ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 3.11 นอกจากนี�  

ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้งกับการลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมเพิ�มเติมและการออกและ 

เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ�มทุน ไดถู้กสาํรองจากแหล่งเงินทุนที�จะใชใ้นการเพิ�มทุนครั� งนี� แลว้ จึงไม่กระทบต่อ

จาํนวนเงินสดสาํหรับการปันส่วนแบ่งกาํไร
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3.11 มาตรฐานการบัญชี 

ประมาณการขา้งตน้อยูบ่นขอ้สมมติที�วา่ไม่มีการเปลี�ยนแปลงมาตรฐานการบญัชี หรือมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินในประเทศไทยที�อาจส่งผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติข้างต้น

อย่างมีสาระสําคัญ ดังนั� น นโยบายการบัญชีที�ใช้ในการจัดทํางบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ

เป็นนโยบายเดียวที�จะนาํมาใชก้บักองทุนรวมในปี พ.ศ. 2562 ซึ� งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 106

เรื�อง การบญัชีสาํหรับกิจการเฉพาะดา้นการลงทุน 

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 106 เรื�อง การบัญชีสําหรับกิจการที�ดาํเนินธุรกิจเฉพาะด้านการ

ลงทุนอาจถูกยกเลิกซึ� งมีผลกับการบันทึกบัญชีของกองทุนรวมในประเทศไทย ซึ� งรวมถึงกองทุนรวม

โครงสร้างพื�นฐานดว้ย สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 หากมีการ

บงัคบัใชม้าตรฐานบญัชีที�เกี�ยวขอ้งอาจส่งผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติของกองทุน

รวมระหวา่งช่วงเวลาตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 มีดงัต่อไปนี�

- มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 32 เรื�อง การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน

- มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 16 เรื�อง ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

การเปลี�ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทยดังกล่าว

อาจมีผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติขา้งตน้ในเรื�องดงัต่อไปนี�

ตน้ทุนของธุรกรรมเกี�ยวกบัการออกหน่วยลงทุน

ตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที� 106 เรื�อง การบญัชีสาํหรับกิจการที�ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน กาํหนดให้

รายจ่ายที�เกิดขึ�นโดยตรงจากการออกหน่วยลงทุนให้บนัทึกเป็นรายจ่ายรอการตดับัญชีและทยอยตดัเป็น

ค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากรายจ่ายนั�น อยา่งไรก็ตามตามมาตรฐานบญัชี ฉบบัที� 32

เรื� อง การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน กําหนดให้รายจ่ายที�จาํเป็นในการทําให้ธุรกรรมเกี�ยวกับ

การออกหน่วยลงทุนสาํเร็จใหรั้บรู้โดยหกัจากส่วนของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหุน้หน่วยลงทุน
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3.11 มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)

การเปลี�ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทยดังกล่าว

อาจมีผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติขา้งตน้ในเรื�องดงัต่อไปนี�

การวดัมูลค่าของเงินลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม

ภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที� 106 เรื�อง การบญัชีสาํหรับกิจการเฉพาะดา้นการลงทุน กาํหนดใหก้องทุนรวม

จะต้องจัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื� นฐานโทรคมนาคม ทุก 3 ปี  ตามหมายเหตุ  3.6  

เมื�อมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 106 เรื�อง การบญัชีสาํหรับธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนถูกยกเลิก เงินลงทุนใน

ทรัพย์สินโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม จะถูกจัดประเภทเป็น อุปกรณ์ ภายใต้มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที� 16 เรื�อง ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ การรับรู้รายการเริ�มแรกดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสม

ตน้ทุนเริ�มแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื�น ๆ ที� เกี�ยวขอ้งกับการซื�อสินทรัพยน์ั�น ต่อมาจะแสดงด้วยมูลค่า

ยติุธรรมหักดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม(ถา้มี) เพื�อให้มูลค่าสุทธิที�ปรับใหม่

แสดงในราคาที�ตีใหม่ มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอกไดป้ระมาณการไว้

และจะทบทวนทุก ๆ ปี 

การตีราคาสินทรัพยใ์หม่ทาํใหมู้ลค่าตามบญัชีที�เพิ�มขึ�นจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นและจะแสดงอยูใ่น

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์นส่วนของเจา้ของ และหากมูลค่าของส่วนที�เคยมีการตีราคาเพิ�มนั�น

ลดลง กิจการตอ้งนาํส่วนที�ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และลดส่วนเกินทุน

จากการตีราคาสินทรัพยข์า้งตน้ที�อยูใ่นส่วนของเจา้ของลดลงตามไปดว้ย ส่วนที�ลดลงที�เหลือจะบนัทึกไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในแต่ละปี ผลต่างระหว่างวิธีคิดค่าเสื�อมราคาที�คาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

ที�ตีราคาใหม่ที�บันทึกไปยงักําไรหรือขาดทุนและค่าเสื�อมราคาที�คาํนวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์

จะถูกโอนจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปยงักาํไรสะสม
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั (ต่อ)

3.12 ข้อสมมตฐิานอื�น ๆ 

งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติถูกจดัทาํขึ�นโดยมีขอ้สมมติฐานอื�นเพิ�มเติมดงัต่อไปนี�

 ไม่มีการเปลี�ยนแปลงในการลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมระหวา่งช่วงเวลาประมาณการ 

 ไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัของกฎหมายดา้นภาษีและกฎหมายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

 สญัญาทั�งหมดที�เกี�ยวขอ้งกบักองทุนรวมมีผลบงัคบัใชแ้ละสามารถปฏิบติัไดต้ามที�ระบุในสญัญา

 มีขอ้สมมติวา่ภายใตข้อ้กาํหนดในสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายได ้ผูข้ายสิทธิรายไดต้กลงที�จะ

เป็นผูรั้บภาระภาษีธุรกิจเฉพาะที�กรมสรรพากรจะจดัเก็บจากกองทุนรวม ซึ�งเป็นผลมาจากรายการสญัญา

โอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายได ้โดยผูข้ายสิทธิรายไดจ้ะชาํระคืนให้กบักองทุนรวมเต็มจาํนวน ดงันั�น 

ในการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตินี� จึงแสดงรายการค่าใชจ่้ายภาษีธุรกิจเฉพาะสุทธิจาก

เงินเบิกชดเชยเตม็จาํนวนจากผูข้าย 

4 นโยบายการบัญชีที�สําคญั

นโยบายการบญัชีที�สาํคญัที�ใชใ้นการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติแสดงไวด้งัต่อไปนี�

ก) เกณฑ์ในการจดัทาํประมาณการงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ

งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติประกอบด้วยข้อมูลของงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ

สมมติฐานที� เกี�ยวข้อง และหมายเหตุประกอบงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ แต่มิได้รวมถึง

งบการเงินเต็มรูปแบบ และหมายเหตุประกอบงบการเงินที�เกี�ยวขอ้ง ดงันั�นงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์

สมมติจึงมิไดแ้สดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามหลกัการ

บญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย

นโยบายการบญัชีที�ใชใ้นการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติเป็นนโยบายเดียวที�จะนาํมาใชก้บั

กองทุนรวมในปี พ.ศ. 2562 ซึ�งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 106 เรื�อง การบญัชีสาํหรับกิจการเฉพาะ

ดา้นการลงทุน อยา่งไรก็ตาม นโยบายการบญัชีที�จะนาํมาใชก้บักองทุนรวมในปี พ.ศ. 2563  อาจมีผลกระทบ

ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 3.11
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4 นโยบายการบัญชีที�สําคญั (ต่อ)

นโยบายการบญัชีที�สาํคญัที�ใชใ้นการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติแสดงไวด้งัต่อไปนี�

ข) การวดัค่าเงนิลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาทุน ณ วนัที�กองทุนรวมมีสิทธิในเงินลงทุนนั�น ตน้ทุนของเงินลงทุน

ประกอบดว้ยรายจ่ายซื�อเงินลงทุน และค่าใชจ่้ายโดยตรงที�กองทุนรวมจะจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งเงินลงทุนนั�น

เงนิลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม 

เงินลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน

ดงักล่าวไดม้าจากการประเมินค่าทรัพยสิ์นโดยผูป้ระเมินราคาอิสระที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 106 เรื�อง การบญัชี

สําหรับกิจการที�ดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน อ้างอิงจาก ทน. 1/2554 กองทุนรวมจะต้องจัดให้มีการ

ประเมินค่าทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมทุก 3 ปี อยา่งไรก็ตามปัจจุบนักองทุนรวมจดัให้มีการ

ประเมินค่าทุกปีนบัแต่วนัที�มีการประเมินค่าครั� งล่าสุดไปแลว้

รายการกาํไรหรือรายการขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

ในธุรกิจโครงสร้างพื�นฐานจะไม่รวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนในงวดที�มีการประเมินค่าทรัพยสิ์น

ค) การบัญชีสําหรับสัญญาเช่าระยะยาว 

กรณีที�กองทุนรวมเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพยที์�ให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานแสดงรวมอยู่ในเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื�นฐานในหมายเหตุ

ประกอบงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ รายได้ค่าเช่ารับรู้ตามระยะเวลาการให้เช่าและเงื�อนไขของ

สญัญา 

ง) ลูกหนี�ค่าเช่า

ลูกหนี�ค่าเช่ารายเดือนแสดงตามรายงานคาํนวณค่าเช่า ซึ� งใชว้ธีิการและอตัราตามที�ระบุในสัญญาเช่า ดาํเนินการ

และบริหารจดัการ 
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4 นโยบายการบัญชีที�สําคญั (ต่อ)

นโยบายการบญัชีที�สาํคญัที�ใชใ้นการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติแสดงไวด้งัต่อไปนี�

จ) การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดแ้ละรายไดค้่าเช่ารับรู้เป็นรายไดต้ามจาํนวน 

ที�ระบุในสัญญาโดยถือตามเกณฑค์งคา้ง

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้เริ�มรับรู้เริ�มแรกเป็นหนี� สินและต่อมาจะทยอยรับรู้เป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุน

ตามสถานการณ์สมมติตลอดอายสุัญญาเช่า

รายไดด้อกเบี�ยบนัทึกเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัที�จาํหน่ายเงินลงทุน

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง

ฉ) ภาษีเงนิได้ 

กองทุนรวมได้รับการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีการประมาณการค่าภาษีเงินได้

ในงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ

5 การอนุมตังิบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ

งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตินี� ได้รับอนุมติัให้ออกโดยบริษทัจดัการกองทุนและผูส้นับสนุนเมื�อวนัที� 

29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 



เอกสารแนบ 6 

VI - 1 

สรุปหลักการในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 6 

VI - 2 

สรุปหลักการในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

ด้วยคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐานของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ซึ่งจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล  
(“กองทุนฯ”) ได้มีมติเมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2562 เห็นควรให้มีการเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อพิจารณา
อนมุตัิการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 โดยหลกัการในการลงทนุ รวมถึงการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของประมาณการเงินปันส่วนแบ่งก าไรต่อหน่วยของกองทุนฯ (cash distribution 
per unit) หรือ DPU มีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

1 หลักการในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

ล าดับ หัวข้อ 

การลงทุนเพิ่มเติม 

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

1 มลูคา่ที่กองทนุฯ จะเข้าลงทนุ/1 ไมเ่กิน 15,800 ล้านบาท 

2 แหลง่เงินทนุส าหรับการเข้าลงทนุ การเพิม่ทนุจดทะเบียนทัง้จ านวน 

3 การเพิม่ทนุจดทะเบียน ไมเ่กิน 10,500 ล้านบาท จากเดมิทนุจดทะเบียน 96,379 ล้านบาท 
มลูคา่ที่ตราไว้หนว่ยละ 10 บาท รวมเป็นทนุจดทะเบยีนจ านวนไม่
เกิน 106,879 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุใหม่

ในจ านวนไมเ่กิน 1,050 ล้านหนว่ย 

4 ประมาณการจ านวนเร่ิมต้นของ
มลูคา่ EBITDA ตอ่ปี/2 

1,067 ล้านบาท 

5 ประมาณการ DPU ไมล่ดลง เมื่อเทยีบกบักรณีทีก่องทนุฯ มิได้ลงทนุใน
ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

หมายเหต:ุ   
/1 รวมค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินดงักลา่ว ได้แก่ ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุใหม่ ค่าที่
ปรึกษาทางเทคนิค และคา่ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
/2 มูลค่าของ EBITDA หลังหักรายจ่ายที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สิน อาทิ ค่าเช่าที่ดิน ค่าพาดสาย (Right of Way Expense) ฯลฯ โดยมี
ระยะเวลาประมาณการ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 6 

VI - 3 

2 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของประมาณการเงนิปันส่วนแบ่งก าไรต่อหน่วยของกองทุนฯ (cash distribution per unit) 

2.1 วิเคราะห์ความอ่อนไหวของประมาณการเงนิปันส่วนแบ่งก าไรต่อหน่วยของกองทุนฯ (cash distribution per unit) เมื่อเทยีบกับกรณีที่กองทุนฯ มิได้ท าการ
ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายใหม่ และมูลค่าทรัพย์สนิที่กองทุนฯ จะเข้าลงทุน
ในทรัพย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 (รวมค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว) 
 

มูลค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 4 (ล้านบาท) 

14,200 14,400 14,600 14,800 15,000 15,200 15,400 15,600 15,800 

 ประมาณการเงินปันส่วนแบ่งก าไรต่อหน่วยของกองทุนฯ/1 (บาท) 

รา
คา

หน่
วย

ลง
ทุน

ที่เ
สน

อข
าย

ให
ม่ 
(บ
าท

) 

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 

หมายเหต:ุ /1 สว่นที่แรงเงาแสดงถึงกรณีที่ประมาณการเงินปันสว่นแบ่งก าไรต่อหน่วยของกองทนุฯ ไมต่ ่าไปกวา่กรณีที่กองทนุฯ มิได้ลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ิมเติมครัง้ที่ 4 ซึง่เป็นไปตาม
หลกัการในการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 
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2.2 วิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึน้หรือลดลงของประมาณการเงนิปันส่วนแบ่งก าไรต่อหน่วยของกองทุนฯ (cash distribution per unit) เมื่อเทียบกับ
กรณีที่กองทุนฯ มิได้ท าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายใหม่ และมูลค่า
ทรัพย์สินที่กองทุนฯ จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 (รวมค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว) 

 

มูลค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 4 (ล้านบาท) 

14,200 14,400 14,600 14,800 15,000 15,200 15,400 15,600 15,800 

 การเพิ่มขึน้หรือลดลงของประมาณการเงนิปันส่วนแบ่งก าไรต่อหน่วยของกองทุนฯ/1 (บาท) 

รา
คา

หน่
วย

ลง
ทุน

ที่เ
สน

อข
าย

ให
ม่ 
(บ
าท

) 

14.20 0.0011 -0.0003 -0.0017 -0.0031 -0.0044 -0.0058 -0.0072 -0.0086 -0.0099 

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 

หมายเหต:ุ /1 สว่นที่แรงเงาแสดงถึงการเพิ่มขึน้ของประมาณการเงินปันสว่นแบง่ก าไรลงทนุตอ่หน่วยลงทนุของกองทนุฯ ที่เป็นไปตามหลกัการในการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 
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สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาที่ส าคัญที่เกี่ยวกับ 
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 
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1 สัญญาซือ้ขายทรัพย์สินระหว่าง TUC และกองทุน (“สัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุน

เพิ่มเติมครัง้ที่ 4”)  

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

• กองทนุ ในฐานะผู้ซือ้ 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

• TUC จะด าเนินการต่อไปนีเ้ป็นระยะเวลาเก้าเดือนหลงัจาก
วนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องเสร็จสิน้ 

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

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

(ค) เก็บรักษาเอกสารเก่ียวกบัทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว และ
ให้กองทนุเข้าตรวจสอบเอกสารนัน้ตามสมควร 

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

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

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

(i) สถานท่ีตัง้ 

(ii) ขอบเขตการให้บริการโครงข่ายของผู้ เช่าที่จะได้จาก
สถานท่ีใหมน่ัน้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• TUC อาจโอนสิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนดงักลา่วให้แก่
นิติบคุคลอื่นในกลุม่ทรูได้โดยไมจ่ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจาก
กองทนุ 

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

นบัจากวนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องเสร็จสิน้  

• TUC ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดที่เก่ียวกบัทรัพย์สิน TUC ที่โอน
แล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิภายในสองปีนบั
จากวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่เ ก่ียวข้องเสร็จสิน้ เว้นแต่สิทธิ
เรียกร้องที่เกิดจากเร่ืองส าคัญบางเร่ืองที่ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้
ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  4 ซึ่งไม่มีก าหนด
ระยะเวลาสิน้สุดในการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิ (นอกจากที่
กฎหมายก าหนด)  เร่ืองดงักลา่วรวมถึงค ารับรองของ TUC ในเร่ือง
อ านาจหน้าท่ีและความสามารถ กรรมสิทธ์ิของ TUC ในทรัพย์สนิท่ี
ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  4 และการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงกระท าการท่ีส าคญั 
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• ความรับผิดของ TUC เก่ียวกับการท าผิดสัญญาใด  ๆ ภายใต้
สญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 ทัง้หมด
รวมแล้วจะไม่เกินราคาซือ้ขายทรัพย์สิน TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที ่4 ในสว่นท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 4 ทัง้นี ้TUC ต้องรับผิดต่อความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง 
ภาษี (ยกเว้นภาษีมลูคา่เพิ่ม) อากรแสตมป์ ภาระผกูพนั และต้นทนุ
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ที่เกิดขึน้หรือเป็นผลจากการเข้าท า การใช้
สิทธิ การบงัคบัสิทธิตามสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 

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

 

TUC ตกลงที่จะ 

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

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

• ไม่เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกันภยัที่เก่ียวข้องของ
กลุม่ทรูเก่ียวกบัทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทุนก่อน 
โดยกองทนุจะไมใ่ห้ความยินยอมโดยไมม่ีเหตอุนัควรไมไ่ด้ 

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

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

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

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

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

 

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

เพิ่มเติมครัง้ที่ 4”) 

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

• กองทนุ ในฐานะผู้ซือ้ และ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• RMV จะด าเนินการต่อไปนีเ้ป็นระยะเวลาเก้าเดือนหลงัจาก
วนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องเสร็จสิน้ 

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

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

(ค) เก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับทรัพย์สิน RMV ที่โอนแล้ว 
และให้กองทนุเข้าตรวจสอบเอกสารนัน้ตามสมควร 

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

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

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

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

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

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

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

• RMV อาจโอนสิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนดงักลา่วให้แก่
นิติบคุคลอื่นในกลุม่ทรูได้โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจาก
กองทนุ 

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

นบัจากวนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องเสร็จสิน้  

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

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

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

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

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

• ไม่เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที่เก่ียวข้องของ
กลุ่มทรูเก่ียวกบัทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อักษรจากกองทุนก่อน 
โดยกองทนุจะไมใ่ห้ความยินยอมโดยไมม่ีเหตอุนัควรไมไ่ด้ 

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

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

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

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

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

 

สญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของ RMV ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 ฉบบัลงนามอาจแตกตา่งไปจากสรุปข้อก าหนด

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

เพิ่มเติมครัง้ที่ 4”) 

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

• กองทนุ ในฐานะผู้ซือ้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• TICC จะด าเนินการต่อไปนีเ้ป็นระยะเวลาเก้าเดือนหลงัจาก
วนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องเสร็จสิน้ 

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

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

(ค) เก็บรักษาเอกสารเก่ียวกบัทรัพย์สิน TICC ที่โอนแล้ว และ
ให้กองทนุเข้าตรวจสอบเอกสารนัน้ตามสมควร 

 

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

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

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

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

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

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

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

• TICC อาจโอนสทิธิในการซือ้ทรัพย์สนิ TICC ที่จะโอนดงักลา่วให้แก่
นิติบคุคลอื่นในกลุม่ทรูได้โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจาก
กองทนุ 

การจ ากดัความรับผิดของ TICC  นบัจากวนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องเสร็จสิน้  

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

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

 

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

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

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

• ไม่เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที่เก่ียวข้องของ
กลุม่ทรูเก่ียวกบัทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อักษรจากกองทุนก่อน 
โดยกองทนุจะไมใ่ห้ความยินยอมโดยไมม่ีเหตอุนัควรไมไ่ด้ 

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

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

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

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................  • สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 ให้ใช้
บงัคบัตามกฎหมายไทย 
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เขตอ านาจศาล .......................  • ให้ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณาตดัสินคดี
ความ หรือการด าเนินกระบวนการพิจารณา และการยตุิข้อพิพาทท่ี
เกิดขึน้จากหรือเก่ียวข้องกับสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TICC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 

 

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

TUC และ กองทุน "สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลักเสา

โทรคมนาคม ครัง้ที่ 2")  

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

• กองทนุ ในฐานะผู้ให้เช่า 

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

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

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

(ก) พืน้ท่ี (slots) บนเสาโทรคมนาคม และ   

(ข) ทรัพย์สินสิ่ งอ านวยความสะดวกประเภท Passive ที่
เก่ียวข้องกบัเสาโทรคมนาคมบางเสา 

(รวมเรียกวา่ "ทรัพย์สินที่เช่า") 

• ทรัพย์สินที่เช่า ประกอบไปด้วยทรัพย์สินดงัต่อไปนีเ้ป็นอย่างน้อย  
("ทรัพย์สินขัน้ต ่าที่เช่า") 

(ก) ทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูซึ่งเป็นส่วน
หนึง่ของทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น  

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

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

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

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

(ค) ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 

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

(ง) ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 4 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินที่เช่า 
มีดงัตอ่ไปนี ้ 

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

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

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

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

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

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

• กองทุนจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่า เช่าที่ดินส าหรับการเช่าที่ดินที่
ทรัพย์สนิท่ีเช่าตัง้อยู ่โดย  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ก) อปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active 

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

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

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

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

• TUC ตกลงวา่จะใช้ ด าเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สนิท่ีเช่าและ
พืน้ที่ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุในสญัญาแก้ไขและแทนที่
สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม ครัง้
ที่ 2 เง่ือนไขดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การตกลงว่าจะไม่
ด าเนินการหรืออนุญาตให้มีการด าเนินการใด ๆ ซึ่งจะเป็นการ
รบกวนหรือสร้างความร าคาญต่อกองทุนหรือผู้ เช่าและบริหาร
จัดการเพิ่มเติม จะรักษาพืน้ที่ที่ทรัพย์สินที่เช่าตัง้อยู่ให้สะอาดหรือ
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อยู่ในสภาพเหมาะสมส าหรับการท างาน จะใช้มาตรการป้องกนัที่
เหมาะสมทัง้ปวงเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความเสียหายแก่พืน้ที่ที่
ทรัพย์สินที่เช่า อาคารหรือสิ่งปลกูสร้างตัง้อยู ่จะด าเนินการให้แนใ่จ
ว่าอุปกรณ์และทรัพย์สินสิ่งอ านวยความสะดวกที่ติดตัง้ และ/หรือ 
คงไว้ในทรัพย์สินที่เช่าหรือพืน้ที่ที่ทรัพย์สินที่เช่าตัง้อยู่เป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง จะไม่ใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อวตัถุประสงค์อื่นใด
นอกเหนือ ไปจากกิจการโทรคมนาคม  และ /ห รือ  กิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ (หากได้รับการอนุญาตตาม
กฎหมายให้ด าเนินการได้) จะแจ้งให้กองทุนทราบในทันทีที่ท าได้
หลงัจากรู้ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ น า้ท่วม กรณีฉุกเฉิน หรืออุบตัิเหตุ 
ใด ๆ ท่ีกระทบตอ่พืน้ท่ีที่ทรัพย์สนิท่ีเช่าตัง้อยู่ 

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

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

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

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

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

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

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

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

(ก) ทรัพย์สนิขัน้ต ่าที่เช่าให้แก่ บคุคลใด ๆ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ค่าเช่าล่วงหน้ารายปีส าหรับทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมเบือ้งต้นภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง้ที่ 2 

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

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

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

ค่าเช่าท่ีดินรายปีส าหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่มแรกจ านวน 
3,000 เสา (ล้านบาท) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ปี 2571 2572 2573 2574 2575 2576 

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

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

ค่าเช่าท่ีดินรายปีส าหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่มแรกจ านวน 
3,000 เสา (ล้านบาท) 

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

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

8183 8423 8673 8933 9193 - 

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

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

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

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

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

9064 9334 9614 9894 - - 

 

หมายเหตุ 

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

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

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

 

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

และกองทุน (“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC ครัง้ที่ 2”) 

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

 

• TICC และ TUC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการ และ 

• กองทนุ ในฐานะผู้ให้เช่า  

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

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

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

(ก) ทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมเบือ้งต้น 

TICC 

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

(ii) อปุกรณ์ระบบสื่อสญัญาณที่เก่ียวข้องกบัระบบ FOC 
หลกั   

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

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

(ข) ทรัพย์สนิจากสว่นหนึง่ของ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  

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

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

(ค) ทรัพย์สนิจากสว่นหนึง่ของ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3  

TICC 

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

TUC 

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

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

TUC 

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

TICC 

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

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

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

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

• ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น 

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

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

(ค) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Passive:  

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

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

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

(ง) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Active:  

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

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

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

• ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหน่ึงของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 

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

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

• ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหน่ึงของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 

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

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

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

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

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

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

• การปรับเปลีย่นของอตัราคา่เช่า อยูภ่ายใต้เง่ือนไขด้านลา่งนี ้

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

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

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

(ข) ไม่มีการปรับอตัราคา่เช่าเพิ่มส าหรับการเช่า ด าเนินการและ
บริหารจดัการ FOC และอปุกรณ์ระบบสือ่สญัญาณ 

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

• ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการมีก าหนดอายุ
เป็นดงันี ้

(ก) ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น 



  เอกสารแนบ 7 

 

VII - 44 

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

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

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

• การตอ่อายรุะยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการเป็นดงันี ้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ข) กองทนุปฏิเสธที่จะให้เช่า FOC ที่มีอยู่แก่บริษัทใดในกลุม่ทรู 
หรือ 

(ค) คู่สัญญาไม่สามารถตกลงเง่ือนไขที่สมเหตุสมผลในเชิง
พาณิชย์ส าหรับการเช่า FOC ที่มีอยูไ่ด้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ระบบ FOC หลักขัน้ต ่า ซึ่งเป็นทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น ที่ ผู้ เช่าจะเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการในแต่ละปี 

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

ประมาณการระบบ 
FOC หลกัขัน้ต ่า  
(ร้อยละของ
ระยะทางคอร์
กิโลเมตรทัง้หมด) 

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

               

ปี 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 

ประมาณการระบบ 
FOC หลกัขัน้ต ่า  
(ร้อยละของ
ระยะทางคอร์
กิโลเมตรทัง้หมด) 

72 72 72 72 72 72 72 

 

สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC ครัง้ที่ 2 ฉบบัลงนามอาจแตกตา่ง
ไปจากสรุปข้อก าหนดและเง่ือนไขหลกันี ้แตจ่ะไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญั 
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ร่างรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

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

 

โครงการจัดการกองทนุเดิม โครงการจัดการกองทนุที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

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

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

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

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

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

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

การเสนอขาย..............การออก และเสนอขายหน่วยลงทุนเพ่ิมทุนในจ านวนไมเ่กนิ 4,300,000,000 หน่วยให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุน 
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ในกองทุน หรือให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนเดิมของกองทุน (Preferential Public Offering) และ/หรือ 
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดและ/หรือ ให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงการ
จั ดสรรแก่  ผู้ จองซื้ อพิ เศษ  และ /หรื อ  นักลงทุนสถาบันที่ เป็น 
Cornerstones Investors และ/หรือ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้น และ/หรือ 
ผู้ลงทุนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ 

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

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

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

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

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

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

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

บริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์ในนามของ ผู้ถือหน่วยลงทุน 
และก าหนดความสัมพันธ์ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบระหว่าง
บริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ความสัมพันธ์ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ก) สัญญาสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเดิม  

(ข) สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที ่1 

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

(ก) สัญญาสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเดิม  

(ข) สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่1 

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

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

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

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

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

(ก) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้น 

(ข) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที ่1 

(ค) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที ่2 

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

(ก) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้น 

(ข) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่1 

(ค) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2 

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

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

(จ) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ 
ครั้งที่ 3 

(ฉ) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่4 

(ช) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่4 และ 

(ซ) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่4 

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

 เอกสารธุรกรรม.............. 

(ก) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้น 

(ข) สัญญาเชา่ ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเดิม  

(ค) สัญญาบริการหลัก 

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

(จ) สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน 

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

เอกสารธุรกรรม.............. 

(ก) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้น 

(ข) สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเดิม  

(ค) สัญญาบริการหลัก 

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

(จ) สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน 

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

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

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

(ก) [สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่4 

(ข) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่4 

(ค) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่4 

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

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

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

 1.5 ที่ปรึกษาทางการเงินส าหรับการเสนอขายคร้ังแรกและการ
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และ คร้ังที่ 3  

ชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู่ เลขที่  9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์ 0-2544-7097 

โทรสาร 0-2544-2185 

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

ชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์ 0-2544-7097 

โทรสาร 0-2544-2185 

 1.7 จ านวนเงินทุนโครงการ 

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

 

1.7 จ านวนเงินทุนโครงการ 

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

และจ านวนหน่วยลงทุนขั้นต่ าในการจองซื้อ 

 
มู ลค่ าที่ ต ร า ไ ว้ ขอ ง
หน่วยลงทุน 

หน่วยละ 10.00 บาท 

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

ประเภทหน่วยลงทุน ระบุชื่อผู้ถือ 

ราคาเสนอขายหน่วย
ลงทุนในการเสนอขาย
ครั้งแรก 

หน่วยละ 10.00 บาท 

1.8 มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท และราคาของหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนขั้นต่ าในการ 
จองซื้อ 

 

มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน หน่วยละ 10.00 บาท 

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

ประเภทหน่วยลงทุน ระบุชื่อผู้ถือ 

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการ
เสนอขายครั้งแรก 

หน่วยละ 10.00 บาท 

 1.10 ลักษณะของผู้ถือหน่วยลงทุน 

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

1.10 ลักษณะของผู้ถือหน่วยลงทุน 

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

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

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

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

 1.11 วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนและวันที่ได้รับ
อนุมัติให้เพิ่มทุน 

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน : วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

วันท่ีได้รับอนุมัติให้เพิ่มทุน : วันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2561 

1.11 วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนและวันที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มทุน 

วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน : วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556  

วันท่ีได้รับอนุมัติให้เพิ่มทุนครั้งแรก  : วันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2561 

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

3 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.1 “ภาพรวมของกองทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้ 

 2.1 ภาพรวมของกองทุน  

 2.1.1 การลงทุนในปัจจุบัน 

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

2.1 ภาพรวมของกองทุน  

 2.1.1 การลงทุนในปัจจุบัน 

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

ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้  กองทุนมีการลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานแยกตามประเภทของ
ทรัพย์สินดังนี้ 

 (ก) เสาโทรคมนาคม 

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

บุคคลอื่น นอกจากนี้ บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์จะบริหารกิจการของกองทุน โดยมีเป้าหมายหลักคือ
การสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสามารถให้อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อสภาวะการแข่งขันใน
ตลาดทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระยะยาว 

ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานแยกตาม
ประเภทของทรัพย์สินดังนี้  

  (ก) เสาโทรคมนาคม 

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

  (ข) ใยแก้วน าแสง (FOC) และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ตา่งจังหวัด 

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

 (ข) ใยแก้วน าแสง (FOC) และระบบบรอดแบนด์ใน
  เขตพื้นที่ต่างจังหวดั 

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

 (1) การถือครองกรรมสิทธิ์ 

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

รูปแบบของการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ การได้รับสิทธิการเช่าระยะยาว และการมีสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้สุทธิ ทั้งนี ้สามารถแบ่งตามประเภทการลงทุนได้ดังนี้ 

  (1) การถือครองกรรมสิทธิ์ 

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

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

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

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

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

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

 (2) การได้รับสิทธิการเช่าระยะยาว  

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

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

 (2) การได้รับสิทธิการเช่าระยะยาว  

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

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

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

 (3) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ 

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

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

 โปรดพิจารณารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับตารางสรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมของกองทุน ในภาคผนวก ก ส่วนท่ี 1 

  

 2.1.2 การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 

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

 (3) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ 

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

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



 เอกสารแนบ 8 

A38982405/0.8/31 May 2019 

 VIII - 19 

 

โครงการจัดการกองทนุเดิม โครงการจัดการกองทนุที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

47,250 กิ โล เมตร  และอุปกรณ์ ระบบ ส่ือ
สัญญาณรวม 9,169 ลิงค์   

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

 

 โปรดพิจารณารายละเอียดเดิมที่เกี่ยวกับตารางสรุปทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนในภาคผนวก ก ส่วนท่ี 1 

 

 2.1.2 การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน 
  โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

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

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

4 แก้ไขเพิ่มเติมขอ้ 2.2 “นโยบายการลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุ ดังนี ้

 2.2 นโยบายการลงทุน 

2.2.1. นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน 

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

 (ก) เสาโทรคมนาคม 

 ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ กองทุนเข้าท า สัญญา
เพื่อให้ได้รับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจากการให้

2.2 นโยบายการลงทุน 

2.2.1. นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน 

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

 (ก) เสาโทรคมนาคม 

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

 (1) การให้ผู้อ่ืนเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ 
  ทรัพย์สิน 

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

ผลประโยชน์ผ่านการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเช่า ด าเนินการและ
บริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียดแยกตามวิธีการจัดหาผลประโยชน์ดังนี้ 

 (1) การให้ผู้อ่ืนเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สิน 

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

(1.1) ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู 

... 

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

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

(1.1) ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู 

... 

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

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

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

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

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

 ... 

... 

 (ข) ใยแก้วน าแสง (FOC) และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 

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

 (1) การให้ผู้อ่ืนเช่า/เช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สิน 

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

...  

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

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

 (1) การให้ผู้อ่ืนเช่า/เช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ
  ทรัพย์สิน 

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

พื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งสามารถรองรับผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ได้จ านวนประมาณ 1.2 
ล้านพอร์ต 

  ... 

  (1.2) FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

  ... 

  (1.3) FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

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

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

  ... 

  (1.2) FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

  ... 

  (1.3) FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

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

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

  (1.4) FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

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

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

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

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

  ... 

 2.2.2 ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3 

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

2.2.2 ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 34 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

... 

ดังกล่าวทั้งทางด้านเทคนิคและทางด้านกฎหมายอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยหากกองทุนพบประเด็นปัญหาใด  ๆ 
กองทุนสามารถที่จะใช้สิทธิท่ีกองทุนมีตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

... 



 เอกสารแนบ 8 

A38982405/0.8/31 May 2019 

 VIII - 35 

 

โครงการจัดการกองทนุเดิม โครงการจัดการกองทนุที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

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

 

โปรดพิจารณารายละเอยีดการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก ก ส่วนที่ 2 

6 แก้ไขเพิ่มเติมขอ้ 2.2.3 “การลงทุนในทรัพย์สินหลกั – ทรัพยส์ินทีก่องทนุลงทนุเพิ่มเติม” ของโครงการจดัการกองทุน ดังนี ้

 2.2.3 การลงทุนในทรัพย์สินหลัก - ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
เพิ่มเติม 

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

 นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจจัดการให้กองทุนลงทุนเพิ่มเติม
ในทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอื่น และ/หรือสิทธิใน

2.2.3 การลงทุนในทรัพย์สินหลัก - ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม 

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

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

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

 การลงทุนหรือการได้มาเพิ่มเติมใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานใด ๆ อันมีมูลค่าเกินกว่า 100 
ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้มาดังกล่าวจะต้องอยู่
ภายใต้ข้อก าหนดของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ
เช่นเดียวกันกับเมื่อกองทุนเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น (เช่น ข้อก าหนดการสอบ
ทานธุรกิจ (due diligence) การประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นต้น) และจะต้องได้รับมติอนุมัติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
โปรดพิจารณาข้อก าหนดเกี่ยวกับการของมติผู้ถือหน่วยลงทุนในหัวข้อ 8.3 “การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้
ถือหน่วยลงทุน” หรือต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เป็นการได้มาเพิ่มเติม
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เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3” 

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

 เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนแล้วว่า กองทุน
ไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน ์โดยการค านวณมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่
ลงทุนหรือได้มาเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น ให้พิจารณาจากมูลค่าทุก
รายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 

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

 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีการลงทุนหรือได้มาเพิ่มเติม
โดยพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 

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

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

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

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

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

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

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

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

 2.3.1 ความเป็นมา 

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

2.3.1 ความเป็นมา 

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

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

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

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

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

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

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

(ข) กรรมสิทธิ์ในระบบ FOC หลัก และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้อง และระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดที่ซื้อจาก TICC 

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

(1) เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท  Passive อื่นที่
เกี่ยวข้องของ BFKT และ AWC และ  
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รายได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถจ่ายผลตอบแทนในระยะยาว
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อสภาวะการ
แข่งขันในตลาดทุน   

ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประกอบด้วย 

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

(ข) กรรมสิทธิ์ในระบบ FOC หลัก และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่
เกี่ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดที่ซื้อจาก 
TICC 

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

(1) เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive อื่นท่ีเกี่ยวข้องของ BFKT และ AWC และ  

(2)  ระบบใยแก้วน าแสงของ BFKT และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ช) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจ านวน 350 เสา ที่ซื้อจาก TUC  

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

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

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

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

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

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

 โปรดพิจารณารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับตารางสรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมของกองทุน ในภาคผนวก ก ส่วนท่ี 3 

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

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

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

 

   

อัตราค่าเช่า 
มาตรฐาน 

ส่วนลดสูงสุดส าหรับ 
ผู้เช่ารายอ่ืน 
(ร้อยละ) 

อัตราค่าเช่า 
ส าหรับผู้เช่าและบริหารจัดการ

ดั้งเดิม 

เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนพ้ืนดนิ (บาท ต่อเดือน 
ต่อพ้ืนที่ (slot)) 

15,020.9014,626.00 12.5 11,265.6810,969.50 

เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้า (บาท ต่อ
เดือน ต่อพ้ืนที่ (slot)) 

13,719.6913,359.00 12.5 10,289.7710,019.25 

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

23,299.5522,687.00 12.5 17,474.6617,015.25 

FOC (บาท ต่อเดือน ต่อคอร์กิโลเมตร) 500.00 - 350.00 

  

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

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

   

อัตราค่าเช่า 
มาตรฐาน 

ส่วนลดสูงสุด
ส าหรับ 

ผู้เช่ารายอ่ืน 
(ร้อยละ) 

อัตราค่าเช่า 
ส าหรับผู้เช่าและ
บริหารจัดการ

ดั้งเดิม 

เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบน
พ้ืนดิน (บาท ต่อเดือน ต่อ
พ้ืนที่ (slot)) 

14,626.00 12.5 10,969.50 

เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบน
ดาดฟ้า (บาท ต่อเดือน ต่อ
พ้ืนที่ (slot)) 

13,359.00 12.5 10,019.25 

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

 ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 ประกอบด้วย 

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

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

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

22,687.00 12.5 17,015.25 

FOC (บาท ต่อเดือน ต่อคอร์
กิโลเมตร) 

500.00 - 350.00 

 

 ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3 ประกอบด้วย 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ภายหลังการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 

 โปรดพิจารณารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับตารางสรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมของกองทุน ในภาคผนวก ก ส่วนท่ี 3 

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

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

 ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ของกองทุน ภายหลังการได้มาซึ่ งทรัพย์ สินโครงสร้างพื้ นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

 โปรดพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวกับตารางสรุปทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนเดิม ในภาคผนวก ก ส่วนที่ 
3 

 ทรัพย์สินประเภทเสาโทรคมนาคมของกองทุนครอบคลุมทั่ว
ประเทศไทย โดยพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของเสาโทรคมนาคมมากที่สุด 

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

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

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

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

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

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

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

 นโยบายการลงทุนของกองทุน คือการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในส่วนหนึ่งได้แก่ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน

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

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

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

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

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

 2.3.2 ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้าง
 พื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
 โทรคมนาคม  

 (ก) บททั่วไป 

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

2.3.2 ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สิน
 โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม  

 (ก) บททั่วไป 

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

 (ข) ธุรกิจเสาโทรคมนาคม 

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

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

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

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

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

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

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

 (1) การให้เช่าเสาและพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 

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

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

 (1) การให้เช่าเสาและพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 

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

 (2) การกระจายทางภูมิศาสตร์ 

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

 (2) การกระจายทางภูมิศาสตร์ 

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

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

พื้นที่ 

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 43 

การลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 
ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติม

ครั้งที่ 43 

จ านวนเสารวม 

ร้อยละของ
จ านวนเสา
ทั้งหมด

(โดยประมาณ) 

จ านวนเสารวม 

ร้อยละของ
จ านวนเสา
ทั้งหมด

(โดยประมาณ) 

จ านวนเสารวม 

ร้อยละของ
จ านวนเสา
ทั้งหมด

(โดยประมาณ) 

เขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

2,516 16.5 39 4.9 2,555 15.9 

ภาคกลางและภาค
ตะวันตก 

2,280 15.0 17 2.2 2,297 14.3 

ภาคตะวันออก 1,799 11.8 51 6.5 1,850 11.5 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
อ 

3,412 22.3 561 71.2 3,973 24.7 
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ก่อนการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 กลุ่มทรัพย์สินของกองทุนจะมีการ
กระจุกตัวของเสาโทรคมนาคมมากที่ สุดในเขตภาค
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ  ภ า ค เ ห นื อ  แ ล ะ เ ข ต พื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเมื่อคิดเป็นสัดส่วนของ
เสาโทรคมนาคมในปัจจุบันของกองทุนทั้งหมด อยู่ที่ร้อยละ 
19.8 ร้อยละ 19.3 และร้อยละ 18.4 ตามล าดับ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่
กองทุนคาดว่ายังมีความต้องการใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่
แบบใหม่ซึ่งต้องอาศัยการใช้พื้นที่บนเสาของโทรคมนาคม
เป็นจ านวนมากแต่พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีขีดจ ากัดในการ
เพิ่มเสาโทรคมนาคมใหม่มากที่สุด ท าให้เกิดโอกาสอย่างมาก
ที่จะดึงดูดผู้เช่าและบริหารจัดการพื้นที่ร่วม ในส่วนของเสา
โทรคมนาคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 นั้น โดยมากจะกระจุก
ตัวอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กองทุน
คาดว่าจะมีการขยายตัวของความต้องการในการใช้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่แบบใหม่สูง โดยคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 
34.8 ของจ านวนเสาทั้งหมดที่กองทุนจะเข้าลงทุน ทั้งนี้  
ตารางดังต่อไปนี้แสดงถึงการกระจายทางภูมิศาสตร์ในแต่ละ
ภาค โดยคิดเป็นร้อยละของ (ก) จ านวนเสาโทรคมนาคม
ทั้งหมดที่กองทุนเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จาก

 

 (3) อายุเสาโทรคมนาคม 

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

ภาคเหนือ 2,784 18.2 1 0.1 2,785 17.3 

ภาคใต้ 2,480 16.2 119 15.1 2,599 16.3 

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

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

เสาโทรคมนาคมจ าแนกตาม
อายุ 

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติม  
ครั้งที่ 43 

การลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 34 

ภายหลังการเข้าลงทุน
เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 34 

ต่ ากว่า 1 ปี - 788 788 

1-3 ปี 2,920 - 2,920 

3-5 ปี 6,206 - 6,206 

5-10 ปี 5,323 - 5,323 

มากกว่า 10 ปี 822 - 822 

รวม 15,271 788  16,059 

... 

 (6) ประเภทของเสาโทรคมนาคม 

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

ก่อนการเข้าลงทุน
เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 43 

การลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 43 

ภายหลังการเข้า
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 

43 

จ านวน
เสารวม 

ร้อยละ
ของ

จ านวน
เสา

ทั้งหมด
(โดยปร
ะมาณ) 

จ านวน
เสารวม 

ร้อยละ
ของ

จ านวน
เสา

ทั้งหมด
(โดยปร
ะมาณ) 

จ านวน
เสารวม 

ร้อยละ
ของ

จ านวน
เสา

ทั้งหมด
(โดยปร
ะมาณ) 

เขตพื้นท่ี
กรุงเทพ 
มหานคร
และ
ปริมณฑล 

2,335 18.4 181 6.90 2,516 16.5 

ภาคกลาง
และภาค
ตะวันตก 

1,895 15.0 385 14.9 2,280 15.0 

ภาค
ตะวันออก 

1,409 11.1 390 15.1 1,799 11.8 

ภาค
ตะวันออกเ
ฉียงเหนือ 

2,511 19.8 901 34.8 3,412 22.3 

ภาคเหนือ 2,451 19.3 333 12.9 2,784 18.2 

ภาคใต้ 2,081 16.4 399 15.4 2,480 16.2 

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

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

ประเภ
ทของ
เสา 

ความสูง 

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้ง
ที่ 43 

การลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 
ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้ง

ที่ 43 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

เสารวม ร้อยละ เสารวม ร้อยละ เสารวม ร้อยละ 

ตั้งอยู่
บน

พื้นดิน 

>50 
เมตร 

4,084 26.7 16 2.0 4,100 25.5 

ตั้งอยู่
บน

พื้นดิน 

32-50 
เมตร 

7,634 50.0 675 85.7 8,309 51.8 

ตั้งอยู่
บน

พื้นดิน 

<32 
เมตร 

475 3.1 58 7.4 533 3.3 

ตั้งอยู่
บน

ดาดฟ้า 

<32 
เมตร 

2,546 16.7 39 4.9 2,585 16.1 

DAS - 532 3.5 - - 532 3.3 

รวม   15,271 100.0 788 100.0 16,059 100.0 

 

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

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

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

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

เสาโทรคมนาคม
จ าแนกตามอายุ 

ก่อนการเข้า
ลงทุนเพิ่มเติม  

ครั้งที่ 3 

การลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3 

ภายหลังการเข้า
ลงทุนเพิ่มเติม 

ครั้งที่ 3 

ต่ ากว่า 1 ปี 37  1,657 1,694 

1-3 ปี 3,131  928 4,059 

3-5 ปี 5,728  4 5,732 

5-10 ปี 2,971  - 2,971 

มากกว่า 10 ปี 815  -    815 

รวม 12,682  2,589  15,271  

... 

 (6) ประเภทของเสาโทรคมนาคม 

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

ประเภท
ของเสา 

ควา
มสูง 

ก่อนการเข้าลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 3 

การลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 

ภายหลังการเข้า
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 

3 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

เสา
รวม 

ร้อยละ เสารวม ร้อยละ เสารวม 
ร้อย
ละ 

ตั้งอยู่บน
พื้นดิน 

>50 
เมตร 

4,025 31.7 
59 2.3 4,084 26.7 

ตั้งอยู่บน
พื้นดิน 

32-
50 
เมตร 

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

ตั้งอยู่บน
พื้นดิน 

<32 
เมตร 

278 2.2 
197 7.6 475 3.1 

ตั้งอยู่บน
ดาดฟ้า 

<32 
เมตร 

2,298 18.1 
248 9.6 2,546 16.7 

DAS - 532 4.2 - - 532 3.5 

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

... 

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

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

 2.3.2 ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้าง
 พื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สินโครงสร้าง
 พื้นฐานโทรคมนาคม  

 (ก) บททั่วไป 

... 

 (ข) ธุรกิจเสาโทรคมนาคม 

   

 (8) การขยายจ านวนเสาโทรคมนาคม 

... 

นอกจากการจัดหาเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติม ผู้เช่า
และบริหารจัดการหลักของกองทุนมีหน้าที่ตามสัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนทีท่ี่
เกี่ยวข้องที่จะต้องปรับปรุงเสาโทรคมนาคมที่เป็นของกองทุน 
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงด้านโครงสร้างและเพิ่มความสามารถใน
การรองรับของเสาโทรคมนาคมดังกล่าวเมื่อมีการบอกกล่าว

2.3.2 ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สิน
 โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม  

 (ก) บททั่วไป 

... 

 (ข) ธุรกิจเสาโทรคมนาคม 

... 

 (8) การขยายจ านวนเสาโทรคมนาคม 

... 

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

... 

 (9) ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักและผู้เช่าและบริหาร
  จัดการพ้ืนท่ีร่วม 

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

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

... 

 (9) ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักและผู้เช่าและบริหารจัดการพ้ืนท่ีร่วม 

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

กองทุนมีแผนการที่จะหาผู้เช่าพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมร่วมที่เป็นบุคคลภายนอก 
ส าหรับทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมที่กองทุนมีอยู่ในปัจจุบันและเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 43 (ภายหลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 43) และ เสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เสา



 เอกสารแนบ 8 

A38982405/0.8/31 May 2019 

 VIII - 71 

 

โครงการจัดการกองทนุเดิม โครงการจัดการกองทนุที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ  2.6.3(ข)(1) 
“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา 
และบริหารจัดการหลัก ระหว่าง TUC และ กองทุน” หัวข้อ 
2.6.1(ก) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้น”, 
2.6.2.(ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1”, และ หัวข้อ2.6.2.(ก)(2) “สัญญา
เช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่1”  

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

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

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

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

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

... 

 (14) เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

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

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

MHz เป็นหลัก โดยเสาโทรคมนาคมดังกล่าวส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นในช่วงไม่เกิน  5 ปีที่ผ่านมา และ
โดยทั่วไปเสาโทรคมนาคมที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30 ปี 

 (15) เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

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

 (156) การด าเนินงานและบ ารุงรักษา 

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

... 

 (14) เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

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

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

 (15) การด าเนินงานและบ ารุงรักษา 

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

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

 ... 

 (178) การประกันภัย 

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

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

 ... 

 (17) การประกันภัย 

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

 ... 

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



 เอกสารแนบ 8 

A38982405/0.8/31 May 2019 

 VIII - 79 

 

โครงการจัดการกองทนุเดิม โครงการจัดการกองทนุที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

  (ค) ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขต
  พื้นที่ต่างจังหวัด 

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

 (ค) ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 

ธุรกิจ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดของกองทุนประกอบด้วย  (1) 
กรรมสิทธิ์ในระบบ FOC หลักและอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งได้มาจาก TICC  (2) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่า FOC 
(ซึ่งรวมถึง FOC และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้อง) ของ BFKT ซึ่งรวมเป็น ระบบ FOC ของ 
BFKT รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว หากกองทุนใช้สิทธิในการซื้อ (call option) ภายหลังจากวัน
ครบก าหนดสัญญา HSPA และ (3) สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ใน FOC ของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call option) FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
ภายหลังจากที่สัญญาเช่าระยะยาวดังกล่าวส้ินสุดลง ทั้งนี้ TICC ซึ่งเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของ
กองทุนจะใช้ระบบ FOC หลักและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด และ สิทธิการเช่าช่วงใน FOC 
ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เพื่อให้บริการเสียง ข้อมูล ภาพ และการรับส่งข้อมูลวิดีโอแก่
ผู้ใช้บริการของ TICC ส่วน BFKT ให้เช่าและให้บริการแก่ กสท. โทรคมนาคม ในส่วนที่เกี่ยวกับ ระบบ 
FOC ของ BFKT เพื่อใช้เชื่อมต่อกับเสาโทรคมนาคมเพื่อรองรับโครงข่าย 3G HSPA 850 MHz ของ กสท. 
โทรคมนาคม ทั้งนี้ TICC และ BFKT จะยังคงดูแลระบบเหล่านี้โดยผ่านระบบฐานข้อมูลและระบบ
สนับสนุนของตนซึ่งอ านวยความสะดวกต่อการบ ารุงรักษาระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ี
ต่างจังหวัด โดย ระบบ FOC ของ BFKT ประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้วระยะทาง 47,250 กิโลเมตร ส่วน
ระบบ FOC หลักซึ่งได้มาจาก TICC ประกอบด้วย FOC ความยาว 5,112 กิโลเมตร และอุปกรณ์ระบบส่ือ
สัญญาณ DWDM และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณอื่น ซึ่งอยู่ใน 69 จังหวัดทั่วประเทศไทย ระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดประกอบด้วยโครงสร้างโทรคมนาคมประเภท Active และโครงสร้าง
โทรคมนาคมประเภท Passive หลายประการ รวมถึง อุปกรณ์ส่ือสัญญาณ อุปกรณ์ IP หลัก และสายน า



 เอกสารแนบ 8 

A38982405/0.8/31 May 2019 

 VIII - 80 

 

โครงการจัดการกองทนุเดิม โครงการจัดการกองทนุที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

กสท. โทรคมนาคม ในส่วนที่เกี่ยวกับ ระบบ FOC ของ BFKT 
เพื่อใช้เชื่อมต่อกับเสาโทรคมนาคมเพื่อรองรับโครงข่าย 3G 
HSPA 850 MHz ของ กสท. โทรคมนาคม ทั้งนี้  TICC และ 
BFKT จะยังคงดูแลระบบเหล่านี้โดยผ่านระบบฐานข้อมูลและ
ระบบสนับสนุนของตนซึ่ งอ านวยความสะดวกต่อการ
บ ารุงรักษาระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด โดย ระบบ FOC ของ BFKT ประกอบด้วยสาย
เคเบิลใยแก้วระยะทาง 47,250 กิโลเมตร ส่วนระบบ FOC หลัก
ซึ่ งได้มาจาก TICC ประกอบด้วย FOC ความยาว 5,112 
กิโลเมตร และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณ DWDM และอุปกรณ์
ระบบส่ือสัญญาณอื่น ซึ่งอยู่ใน 69 จังหวัดทั่วประเทศไทย 
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดประกอบด้วย
โครงสร้างโทรคมนาคมประเภท Active และโครงสร้าง
โทรคมนาคมประเภท Passive หลายประการ รวมถึง อุปกรณ์
ส่ือสัญญาณ อุปกรณ์ IP หลัก และสายน าสัญญาณเครือข่าย
ส่งตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile) รวมทั้ง FOC สายทองแดง 
(copper cable) และสายโคแอคเชียล (coaxial cable) ซึ่ง
สามารถรองรับผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ได้จ านวนประมาณ 1.2 
ล้านพอร์ต ส่วนสิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 20 ปี ใน FOC 
ของ AWC มีระยะทาง 7,981 กิโลเมตร (หรือ 303,453 คอร์
กิโลเมตร) ซึ่งรวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call option) FOC เมื่อครบ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กิโลเมตร ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี หรือเท่าอายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภท
ธุรกิจบรอดแบนด์ของผู้เช่าช่วงและบริหารจัดการที่เหลืออยู ่(แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะส้ันกว่า)  

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

ภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง 
ระหว่างกองทุน TUC และ TICC นั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 นั้น กองทุนจะได้น า FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 บางส่วน และ FOC หลัก
ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 บางส่วนออกให้เช่าแก่ TUC และ จะได้น า FOC รองรับระบบ FTTx 
ของทรูมูฟที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที ่3 บางส่วน และ FOC รองรับ ระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้ง
ที ่3  บางส่วน ออกให้เช่าแก่ TICC โดย TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุน 
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ลงที่จะเช่า (หรือก าหนดให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูตามที่จะได้
ตกลงกับกองทุนเป็นผู้เช่า) FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 บางส่วนดังกล่าว อย่างน้อยประมาณ 197,240 คอร์
กิโลเมตร ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี หรือเท่าอายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทธุรกิจบรอดแบนด์ของผู้
เช่าช่วงและบริหารจัดการที่เหลืออยู่ (แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะ
ส้ันกว่า)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ... 

 (2) รายละเอียดและความครอบคลุมของระบบ FOC หลัก 

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

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

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

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

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

 ... 

 (2) รายละเอียดและความครอบคลุมของระบบ FOC หลัก 

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

 (4) รายละเอียดและความครอบคลุมของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

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

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

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

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

 (5) รายละเอียดและความครอบคลุมของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  

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

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

 ... 

 (4) รายละเอียดและความครอบคลุมของ FOC ที่ลงทุน
  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

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

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

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

 (6) รายละเอียดและความครอบคลุมของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4  

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

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

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

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

 (5) รายละเอียดและความครอบคลุมของ FOC ที่ลงทุน
  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  

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

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

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

 ... 

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

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

โปรดพิจารณารายละเอยีดการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก ก ส่วนที่ 7 

 
15 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.3.2(ค) “ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม –ธุรกิจเคเบิลใย

แก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด” ของโครงการจัดการกองทุน (ต่อ) ดังนี้ 

 2.3.2 ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้าง
 พื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
 โทรคมนาคม  

 (ก) บททั่วไป 

... 

 (ข) ธุรกิจเสาโทรคมนาคม 

... 

 (ค) ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขต
  พื้นที่ต่างจังหวัด 

  ... 

2.3.2 ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สิน
 โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม  

 (ก) บททั่วไป 

... 

 (ข) ธุรกิจเสาโทรคมนาคม 

... 

 (ค) ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 

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

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

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

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

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

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

 (123) การด าเนินงานและการบ ารุงรักษา 

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

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

 (12) การด าเนินงานและการบ ารุงรักษา 

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

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

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

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

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

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

 (134) การจัดหาผลประโยชน์และการตลาด 

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

 (145) การประกันภัย 

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

ประกันภัยครอบคลุมเพียง ความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงัก และความรับผิดต่อสาธารณะ เท่านั้น 
โดยกองทุนจะจัดหากรมธรรม์ประกันภัยส าหรับความเสียหายของทรัพย์สิน ภายใต้สัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เมื่อทรัพย์สินเหล่านั้นได้โอนมายังกองทุน 

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

 (13) การจัดหาผลประโยชน์และการตลาด 

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

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

 ... 

16 แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ 2.4 “การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้ 
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 2.4. การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม   

 การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
 ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

 (ก) ราคาประเมินทรัพย์สิน 

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

บริษัท 

ประเภท
ทรัพย์สิน 
ท่ีกองทุน
ลงทุน
เพิ่มเติม  
คร้ังท่ี 3 

ราคาประเมินตามโครงสร้างของ
กองทุน 

(ล้านบาท)1 

มูลค่าท่ี
กองทุน
เข้า
ลงทุน 
(ล้าน
บาท) (6) 

บริษัท 
ดิสคัฟเวอร์ 
แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด(2)(3) 

บริษัท สีลม 
แอ๊ดไวเซอร่ี 
จ ากัด(4)(5) 

TUC 
เสา

โทรคมนาค
ม(7) 

ขั้นต่ า
4,884.

06 

ขั้นสูง
6,152.7

7 

ขั้นต่ า
7,92
1.60 

ขั้นสูง
8,810.

62 
 

2.4 การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม   

การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 34 

 (ก) ราคาประเมินทรัพย์สิน 

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

 

บริษัท 
ประเภททรัพย์สิน 
ท่ีกองทุนลงทุน

เพิ่มเติม  คร้ังท่ี 43 

ราคาประเมินตามโครงสร้างของกองทุน 
(ล้านบาท)1 มูลค่าท่ีกองทุน

เข้าลงทุน 
(ล้านบาท) (6) บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอด

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

บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี 
จ ากัด(4)(5) 

TUC เสาโทรคมนาคม(7) ข้ันต่ า 
1,917.66 

ข้ันสูง 
2,928.98 

ข้ันต่ า 
2,498.97 

ข้ันสูง 
2,789.56 

 

TUC TICC 
ทรเูรียลมูฟ 

FOC(7) ข้ันต่ า 
12,411.38 

ข้ันสูง 
13,094.77 

ข้ันต่ า 
12,352.13 

ข้ันสูง 
13,384.36 
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TUC 
TICC 
ทรูมูฟ 

FOC(7) 
ขั้นต่ า

49,257
.59 

ขั้นสูง
52,754.

16 

ขั้นต่ า
46,4
48.3

9 

ขั้นสูง
50,20
4.17 

 

TUC 
TICC 
ทรูมู
ฟ 

เสา
โทรคมนาค
ม และ FOC 

ข้ันต่ า 

54,141
.65 

ข้ันสูง 

58,906.
93 

ข้ัน
ต่ า 

54,3
69.9

9 

ข้ันสูง 

59,01
4.79 

ไม่เกิน 
58,000.

00  

 

หมายเหตุ:   

1. ผู้ประเมินทั้งสองรายประเมินมูลค่าตามวิธีรายได้ ( income 
approach) ตามโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน  

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

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

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

TUC TICC 
ทรูเรียลมูฟ 

เสาโทรคมนาคม และ 
FOC 

ข้ันต่ า 

14,329.04 

ข้ันสูง 

16,023.75 

ข้ันต่ า 

14,851.10 

ข้ันสูง 

16,173.92 

ไม่เกิน 
15,800.00  

 

หมายเหตุ:   

1. ผู้ประเมินทั้งสองรายประเมินมูลค่าตามวิธีรายได้ ( income approach) ตามโครงสร้างการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุน  

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

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

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

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

6. ราคาซื้อขายสุดท้ายซึ่งจะช าระโดยกองทุนส าหรับทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม ครั้งที ่3 จะขึ้นกับราคาเสนอ
ขายสุดท้ายส าหรับหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน 

7. ตามข้อมูลที่ได้รับการชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้ประเมินท้ังสองราย 

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

6. ราคาซื้อขายสุดท้ายซึ่งจะช าระโดยกองทุนส าหรับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม ครั้งที่ 34 
จะขึ้นกับราคาเสนอขายสุดท้ายส าหรับหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน 

7. ตามข้อมูลที่ได้รับการชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้ประเมินท้ังสองราย 

17 แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ 2.5 “การบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของกองทุนรวมและการประกันรายได้” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้ 

 2.5 การบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของกองทุนรวมและ
การประกันรายได้  

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

2.5 การบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของกองทุนรวมและการประกันรายได้  

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

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

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

18 แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ 2.6 “สัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้ 

 2.6. สัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหา
 ผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

 2.6.1 สาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน
  โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้นและ
  สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จาก

2.6 สาระส าคัญของสัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการ
 โครงสร้างพื้นฐาน 

 2.6.1 สาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
  เบื้องต้นและสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน 
  โทรคมนาคมเบื้องต้น  

  กองทุนได้เข้าท าสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและ
สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดังที่ระบุไว้ในหัวข้อ 
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  ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
  เบื้องต้น  

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

... 

(ข) สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก
เดิม 

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

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

... 

(ข) สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเดิม 

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

 หลักของ TUC") 

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

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

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

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

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

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

... 

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

โปรดพิจารณารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก ก ส่วนท่ี 8 

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

... 

  2.6.3. สาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 และคร้ังที่ 3 และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ คร้ังที่ 3 

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

 (ก) สัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่
  2 และ ครั้งที ่3 
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โครงการจัดการกองทนุเดิม โครงการจัดการกองทนุที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

  ... 

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

  ... 

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

  ... 

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

  ... 

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

  ... 

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

โปรดพิจารณารายละเอยีดการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก ก ส่วนที่ 9 
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โครงการจัดการกองทนุเดิม โครงการจัดการกองทนุที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

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

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

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

2.6.4. สาระส าคัญของร่างสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
 เพิ่มเติม คร้ังที่ 43 และร่างสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง

 พื้นฐาน โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 

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

 (ก) สัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่ มเติม  
  ครั้งที่ 4 

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

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

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

 

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

  โปรดพิจารณารายละเอยีดการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก ข สว่นที่ 2 

 

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

  โปรดพิจารณารายละเอยีดการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก ข สว่นที่ 3 

 

 (ข) สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
  ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

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

  โปรดพิจารณารายละเอยีดการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก ข สว่นที่ 4 

 

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

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

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2 และ ทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมทีล่งทุนเพิ่มเติม ครัง้ที ่3 ดังที่ระบไุว้ในหัวข้อ 0 “ 

 (ก) สัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 

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

 4.4 นโยบายเกี่ยวกับการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

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

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

 กองทุนจะท าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี
ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของกองทุนและในรายงานประจ าปี
ของกองทุน   

4.4 นโยบายเกี่ยวกับการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

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

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

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

 9.5 ผู้ประเมินค่าของกองทุน 

9.5.1 การแต่งตั้งผู้ประเมินค่า 

 ในการลงทุนใน ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  3 บริษัทจัดการได้แต่งตั้งบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สินต่อไปนี้ให้ท าหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สิน ตามที่ก าหนดไว้ใน

9.5 ผู้ประเมินค่าของกองทุน 

9.5.1 การแต่งตั้งผู้ประเมินค่า 

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

ชื่อ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี่ ดิสคัฟเวอร ์แมเนจเม้นท์ จ ากดั  

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

ชื่อ บริษัท ดิสคัฟเวอร ์แมเนจเม้นท์ จ ากดั  

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

หมายเลขโทรศัพท์ 02-651-4447 

ชื่อ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากดั 

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

หมายเลขโทรศัพท์  02-354-3377-8 

หมายเลขโทรสาร 02-235-3379  

 ในการแต่งตั้งผู้ประเมินค่าส าหรับการลงทุนในอนาคต บริษัท
จัดการจะต้องแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าซึ่งมีคุณสมบัติและความ
เชี่ยวชาญครบถ้วนในการปฏิบัติหน้าที่ประเมินค่าหรือตรวจสอบการ
ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนหรือประเมินค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมที่กองทุนจะลงทุนตามที่

ทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 11 ซอยสุขมุวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-651-444702-661-8803-5 

ชื่อ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากดั 

ที่อยู ่ เลขที่ 138 อาคาร บุญมิตร ชั้น 2 ห้อง C2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต
บางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 72 CAT Tower 3 ซอยวัดมว่งแค ถนน
เจริญกรงุ เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 

หมายเลขโทรศัพท์  02-105-4668354-3377-8 

หมายเลขโทรสาร 02-024-9940235-3379  

 ในการแต่งตั้งผู้ประเมินค่าส าหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการจะต้องแตง่ตั้งบริษัทประเมินค่าซึง่มี
คุณสมบัติและความเชี่ยวชาญครบถ้วนในการปฏิบัติหน้าที่ประเมินค่าหรือตรวจสอบการประเมินค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนหรือประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมที่กองทุนจะลงทุน
ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อก าหนดในการประเมินค่าทรัพย์สินตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
หลักทรัพย์ ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะไม่แต่งตั้งผู้ประเมินค่ารายเดียวกันเพื่อประเมินค่าหรือตรวจสอบการประเมินค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานติดต่อกันเกินสองครั้ง 
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ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อก าหนดในการประเมินค่า
ทรัพย์สินตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
ไม่แต่งตั้งผู้ประเมินค่ารายเดียวกันเพื่อประเมินค่าหรือตรวจสอบการ
ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานติดต่อกันเกินสองครั้ง 

 9.6.3 ที่ปรึกษาทางการเงินส าหรับการเสนอขาย การลงทุนใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

 บริษัทจัดการได้แต่งตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน รายละเอียดติดต่อของที่ปรึกษาทางการเงินมี
ดังนี ้

ชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุักร เขตจตจุักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2544-7097 

หมายเลขโทรสาร 0-2544-2185 

9.6.3 ที่ปรึกษาทางการเงินส าหรับการเสนอขาย การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
 โทรคมนาคม และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 

 บริษัทจัดการได้แต่งตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน  รายละเอียด
ติดต่อของที่ปรึกษาทางการเงินมีดังนี้ 

ชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุักร เขตจตจุักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2544-7097 

หมายเลขโทรสาร 0-2544-2185 
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ตารางที่ 2 ร่างรายละเอียดโครงการจัดการ ที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายของกองทนุ และ/หรือปรับปรุงข้อมูลอืน่ ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเพื่อให้เกิดความถูกตอ้งชัดเจน และเปน็ปัจจบุัน 

 

โครงการจัดการกองทนุเดิม โครงการจัดการกองทนุที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

1 แก้ไขเพิ่มเติมค าจ ากัดความดังต่อไปนี้ ในหัวข้อ “ค าจ ากัดความ” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้ 

 FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1.............. FOC ที ่AWC เป็นเจ้าของ อัน
ประกอบไปด้วย FOC ระยะทาง 7,981 กิโลเมตร (หรือ 303,453 คอร์กิโลเมตร) ที่
กองทุนเข้าลงทุนเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 

FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1.............. FOC ที ่AWC เป็นเจ้าของ อันประกอบ
ไปด้วย FOC ระยะทางประมาณ 7,981 กิโลเมตร (หรือประมาณ 303,453 คอร์กิโลเมตร) ที่
กองทุนเข้าลงทุนเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 

 FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2.............. FOC ที่ TUC เป็นเจ้าของ อัน
ประกอบไปด้วย FOC ระยะทาง 1,113 กิโลเมตร (หรือ 62,594 คอร์กิโลเมตร) ที่
กองทุนเข้าลงทุนเมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2.............. FOC ที่ TUC เป็นเจ้าของ อันประกอบ
ไปด้วย FOC ระยะทางประมาณ 1,113 กิโลเมตร (หรือประมาณ 62,594 คอร์กิโลเมตร) ที่
กองทุนเข้าลงทุนเมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  

 FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 3.............. FOC ที่ TUC เป็นเจ้าของ อัน
ประกอบไปด้วย FOC ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 
คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก TUC 

FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 3.............. FOC ที่ TUC เป็นเจ้าของ อันประกอบ
ไปด้วย FOC ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร) ที่
กองทุนเข้าลงทุนเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561จะซื้อจาก TUC 

 FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเตมิ ครั้งที่ 2.............. FOC หลัก ซึ่งในปัจจบุนั
ใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ระยะทาง 542 กิโลเมตร (หรือ 117,147 คอร์กิโลเมตร) ที่กองทุนเข้าลงทุน
เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2.............. FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ใน
ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,147 คอร์กิโลเมตร) ที่กองทุนเข้าลงทุน
เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3..............FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบัน
ใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ

FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 3.............. FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ใน
ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) 
ที่จะซื้อจาก ทรูมูฟ 

ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) ที่กองทุนเข้าลงทุน
เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561จะซื้อจาก ทรูมูฟ 

 FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2.............. FOC ซึ่ง
ในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทาง 670 กิโลเมตร 
(หรือ 80,014 คอร์กิโลเมตร) ทีก่องทุนเข้าลงทุนเมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 .............. FOC ซึ่งใน
ปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ 670 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 80,014 คอร์กิโลเมตร) ทีก่องทุนเข้าลงทุนเมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  

 FOC ร อ ง รั บ ร ะ บ บ  FTTx ข อ ง  TICC ที่ ล ง ทุ น เ พิ่ ม เ ติ ม  
คร้ังที่ 3.............. FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอร์
กิโลเมตร) ที่จะเช่าจาก TICC 

FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 3.............. FOC ซึ่งใน
ปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร) ทีก่องทุนเข้าลงทุนเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
จะเช่าจาก TICC 

 FOC ร อ ง รั บ ร ะ บ บ  FTTx ข อ ง ท รู มู ฟ  ที่ ล ง ทุ น เ พิ่ ม เ ติ ม  
คร้ังที่ 3.............. FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด  รวม
ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อ
จาก ทรูมูฟ 

FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 3.............. FOC ซึ่งใน
ปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
220,428 คอร์กิโลเมตร) ที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561จะซื้อจาก 
ทรูมูฟ 

 การลงทุนในทรัพย์สินหลัก .............. การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานของกองทุนโดยการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

การลงทนุในทรัพย์สนิหลัก..............การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของ
กองทุนโดยการได้มาซึง่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
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 ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

(ก) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ที่ AWC เป็นเจ้าของ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่และรวมถึง
วันเริ่มค านวณรายได้ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จนถึงวันครบก าหนด
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (รวมถึงเงินที่ได้รับจาก
การใช้สิทธ ิเรียกร้อง ค าตัดสิน ค าพิพากษา คดีความที่ตัดสินให้แก่ AWC รวมทั้ง
การด าเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับ
รายได้หรือสัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้รับ
จากการใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ่งก่อให้เกิด
รายได้ดังกล่าวซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวันเริ่มค านวณรายได้ส าหรับการ
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ไม่ว่า AWC จะได้ด าเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับ
ช าระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวก่อนหน้าหรือภายหลังวันเริ่ม
ค านวณรายได้ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2 ก็ตาม)) รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ภายหลังจากวันครบก าหนด
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ซึ่งกองทุนจะรับโอนตาม
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2  

(ข) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจ านวน 350 เสา ที่ซื้อจาก TUC  

ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

(ก) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ที่ AWC เป็นเจ้าของ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่และรวมถึงวันเริ่มค านวณ
รายได้ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2 จนถึงวันครบก าหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (รวมถึงเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ เรียกร้อง ค าตัดสิน ค า
พิพากษา คดีความที่ตัดสินให้แก่ AWC รวมทั้งการด าเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง AWC มี
สิทธิได้รับ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าว (โดย
ไม่รวมถึงสิทธิและเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับรายได้หรือ
สัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวันเริ่มค านวณรายได้
ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ไม่ว่า AWC จะได้ด าเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับ
ช าระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวก่อนหน้าหรือภายหลังวันเริ่มค านวณ
รายได้ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2 ก็ตาม)) รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ภายหลังจากวันครบก าหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ซึ่งกองทุนจะรับโอนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2  

(ข) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจ านวน 350 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive อื่นท่ีเกี่ยวข้อง ที่ซื้อจาก TUC  
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(ค) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ เคล่ือนที่ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทาง 1,113 กิโลเมตร (หรือ 62,594 คอร์กิโลเมตร) ที่ซื้อ
จาก TUC  

(ง) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ เคล่ือนที่และ
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทาง 542 กิโลเมตร (หรือ 
117,147 คอร์กิโลเมตร) ที่ซื้อจาก ทรูมูฟ และ  

(จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยี
ระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทาง 670 กิโลเมตร (หรือ 80,014 คอร์
กิโลเมตร) ที่รับโอนจาก TICC โดยกองทุนมีสิทธิในการซื้อ FOC ดังกล่าว (call 
option) เมื่อครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความ
ประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบก าหนดอายุการ
เช่าระยะยาวตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 
2 โดยมีราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว
เท่ากับ 200 ล้านบาท 

(ค) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ เคล่ือนที่ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 1,113 กิโลเมตร (หรือประมาณ 62,594 คอร์กิโลเมตร) ที่
ซื้อจาก TUC  

(ง) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ เคล่ือนที่และ
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 117,147 คอร์กิโลเมตร) ที่ซื้อจาก ทรูมูฟ และ  

(จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ 
FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ 670 กิโลเมตร (หรือประมาณ 80,014 คอร์
กิโลเมตร) ที่รับโอนจาก TICC โดยกองทุนมีสิทธิในการซื้อ FOC ดังกล่าว (call option) 
เมื่อครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้
สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โดยมีราคาใช้สิทธิ  
(Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 200 ล้านบาท  

 ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3..............  

(ก) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจ านวนประมาณ 2,589 เสา ที่จะซื้อจาก TUC  

ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3..............  
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(ข) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ เคล่ือนที่ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 
คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก TUC 

(ค) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และ
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก ทรูมูฟ 

(ง) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 
ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) ที่จะ
ซื้อจาก ทรูมูฟ และ 

(จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยี
ระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร) ที่จะรับโอนจาก TICC รวมทั้งสิทธิในการซื้อ 
(call option) FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกล่าว เมื่อครบก าหนด
อายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ
ดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่

(ก) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจ านวนประมาณ 2,589 เสา และโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้องส าหรับการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ที่จะ
ซื้อจาก TUC  

(ข) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ เคล่ือนที่ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร) ที่
จะซื้อจาก TUC 

(ค) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และ
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) ทีจ่ะซื้อจาก ทรูมูฟ 

(ง) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจงัหวดั ระยะทางประมาณ 5,933 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) ทีจ่ะซื้อจาก ทรูมูฟ และ 

(จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ 
FTTx ในธุ รกิจให้บริการอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อิน เทอร์ เน็ตในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
619,986 คอร์กิโลเมตร) ที่จะรับโอนจาก TICC รวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call option) FOC 
ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกล่าว เมื่อครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ 
โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อน
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ก าหนดไว้ในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยมีราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) 
เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้านบาท 

ครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยมี
ราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้าน
บาท 

 รัฐวิสาหกิจ.............. หน่วยงานท่ีมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามหลักเณฑ์ที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) เช่น กสท. 
โทรคมนาคม และทีโอท ี

รัฐวิสาหกิจ.............. หน่วยงานที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 256102 (รวมถึงที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เช่น 
กสท. โทรคมนาคม และทีโอท ี

 สัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 3..............สัญญากู้ยืมเงินจ านวนไม่เกิน 2,000,000,000 
บาท ระหว่างกองทุนและกลุ่มผู้ให้สินเชื่อที่เป็นสถาบันการเงินไทย ที่จะได้เข้าท าเพื่อ
การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดย
กองทุน (ถ้ามี) 

สัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 3..............สัญญากู้ยืมเงินจ านวนไม่เกิน 2,000,000,000 บาท 
ระหว่างกองทุนและกลุ่มผู้ให้สินเชื่อที่เป็นสถาบันการเงินไทย  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 
2561 ที่จะได้เข้าท าเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที ่3 โดยกองทุน (ถ้ามี) 

 เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีล่งทนุเพิ่มเติม ครั้งที่ 2.............. เสาโทรคมนาคม 
ของ TUC อันประกอบไปด้วยเสาโทรคมนาคมจ านวน 350 เสา ทีก่องทุนเขา้ลงทุน
เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2.............. เสาโทรคมนาคม ของ TUC 
อันประกอบไปด้วยเสาโทรคมนาคมจ านวน 350 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive อื่นท่ีเกี่ยวข้อง ทีก่องทุนเข้าลงทุนเมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 3.............. เสาโทรคมนาคม 
ของ TUC อันประกอบไปด้วยเสาโทรคมนาคมจ านวนประมาณ 2,589 เสา ที่จะซื้อ
จาก TUC 

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3.............. เสาโทรคมนาคม ของ TUC 
อันประกอบไปด้วยเสาโทรคมนาคมจ านวนประมาณ 2,589 เสา และโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อื่นท่ีเกี่ยวข้อง ที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 
2561จะซื้อจาก TUC 

 เอกสารธุรกรรมส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ คร้ังที่ 3 เอกสารธุรกรรมส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ คร้ังที่ 3.............. 
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(ก) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2  

(ข) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3  

(ค) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ ทรูทูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 

(ง) สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2 และ ครั้งที่ 3 

(จ) หนังสือข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA 

(ฉ) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก และ 

(ช) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน 

(ก) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2  

(ข) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3  

(ค) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ ทรูทูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 

(ง) สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2 และ ครั้งที่ 3 

(จ) หนังสือข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA 

(ฉ) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก และ 

(ช) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน และ 

(ซ) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 2 

 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.2.4 “การลงทุนในทรัพย์สินรอง – การลงทุนในทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุนได้” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้ 

 2.2.4 การลงทุนในทรัพย์สินรอง - การลงทุนในทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นที่
กองทุนลงทุนได้ 

 นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินหลักตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 2.2.1 “นโยบาย
การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน” 
และหัวข้อ 2.2.3 “การลงทุนในทรัพย์สินหลัก - ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม” 
ข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการอาจจัดการให้กองทุนลงทุนในทรัพย์สินรองดังต่อไปนี้  เว้น

2.2.4 การลงทุนในทรัพย์สินรอง - การลงทุนในทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุน
ลงทุนได้ 

 นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินหลักตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 2.2.1 “นโยบายการลงทนุ
ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน” และหัวข้อ 2.2.3 
“การลงทุนในทรัพย์สินหลัก - ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม” ข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการอาจ
จัดการให้กองทุนลงทุนในทรัพย์สินรองดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. 
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แต่ในกรณีที่ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ให้ความ
เห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 

(ก) พันธบัตรรัฐบาล 

(ข) ตั๋วเงินคลัง 

(ค) พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออกและมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ าประกันต้นเงิน
และดอกเบี้ยเต็มจ านวนแบบไม่มีเงื่อนไข 

(ง) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

(จ) บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ทั้งนี้ หากเป็น
บัตรเงินฝากที่เข้าลักษณะของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝง ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
ก่อนการลงทุน 

(ฉ) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร  บริษัทเงินทุน บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบนั
การเงิน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังโอนประเภทมี
สิทธิไล่เบี้ย หรือผู้ค้ าประกัน ทั้งนี้ หากเป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋ว

หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภท
หรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่กองทุนสามารถลงทุน
ได้ 

(ก) พันธบัตรรัฐบาล 

(ข) ตั๋วเงินคลัง 

(ค) พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
เป็นผู้ออกและมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็ม
จ านวนแบบไม่มีเงื่อนไข 

(ง) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

(จ) บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก  ทั้งนี้ หากเป็นบัตรเงิน
ฝากที่เข้าลักษณะของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน 

(ฉ) ตั๋ วแลกเงินหรือตั๋ ว สัญญาใช้ เ งินที่ ธนาคาร  บริษัท เ งินทุน  บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย หรือผู้ค้ า
ประกัน ทั้งนี ้หากเป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่เข้าลักษณะของตรา
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สัญญาใช้เงินท่ีเข้าลักษณะของตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝง ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
ก่อนการลงทุน 

(ช) หน่วยลงทุนหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ หรือกองทุนรวมอื่น ซึ่งจัดตั้งภายใต้
กฎหมายที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ หรือเงินฝาก 

(ซ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอื่น 

(ฌ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ โดยต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และ
ตลาดซื้ อ ข า ยห ลั กท รั พ ย์ ที่ เ ป็ น สม า ชิ ก ส ามัญ ข อ ง 
International Organization of Securities Commissions 
(IOSCO) หรือเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ
ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ 
World Federation of Exchanges (WFE) 

สารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน 

(ช) หน่วยลงทุนหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตราสารแห่งหนี้ หรือกองทุนรวมอื่น ซึ่งจัดตั้งภายใต้กฎหมายที่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ หรือเงินฝาก 

(ซ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอื่น 

(ฌ) หน่วยของโครงการจัดการลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ 
โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมในต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงาน
ก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก
สามัญของ International Organization of Securities Commissions 
(IOSCO) หรือเป็นหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศเป็น
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges 
(WFE) 
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(2) กองทุนรวมในต่างประเทศนั้นมีนโยบายการลงทุนใน
ทรัพย์ สินประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์ สินที่กองทุน
สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และ 

(3) กองทุนรวมในต่างประเทศนั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

(ญ) หุ้นที่ออกโดยบริษัท (ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน
จ ากัด) ที่เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) บริษัทนั้นมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
บริษัทดังกล่าว หรือมีรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของรายได้รวมในแต่ละปีบัญชี และ 

(2) บริษัทน้ันมิใช่บริษัทภายใต้ข้อ (จ) ของนิยามค าว่า “ทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน” 

(ฎ) สัญญาซื้ อขาย ล่วงหน้ า  ซึ่ งการ เข้ าท า สัญญาดั งก ล่าวมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเส่ียงของกองทุน 

‘ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการเข้าลงทุนในอนาคตในทรัพย์สิน หรือการ
ลงทุนชนิดอื่นตามที่ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ให้

(2) โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศกองทุนรวมในต่างประเทศนั้น มี
นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และ 

(3) โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศกองทุนรวมในต่างประเทศนั้นจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

(ญ) หุ้นที่ออกโดยบริษัท (ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด) ที่
เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(3) บริษัทนั้นมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานรวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทดังกล่าว หรือมี
รายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานดังกล่าวรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายได้รวมในแต่ละ
ปีบัญชี และ 

(4) บริษัทนั้นมิใช่บริษัทภายใต้ข้อ (จ) ของนิยามค าว่า “ทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน” 

(ฎ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งการเข้าท าสัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันความเส่ียงของกองทุน 
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ความเห็นชอบ หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

‘ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการเข้าลงทุนในอนาคตในทรัพย์สิน  หรือการลงทุน
ชนิดอื่นตามที่ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ให้ความเห็นชอบ 
หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่น 

2 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.2.6 “การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้ 

 2.2.6 การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุน 

 การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน อันมีมูลค่า
เกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน 
ณ เวลาที่มีการจ าหน่ายดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้ข้อก าหนดเช่นเดียวกันกับเมื่อ
กองทุนเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น  (เช่น ข้อ
ก าหนดการประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นต้น) และจะต้องได้รับมติอนุมัติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โปรดพิจารณาข้อก าหนดเกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในหัวข้อ 8.3 “การ
ประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน ์(แล้วแต่กรณี) เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในโครงการจดัการกองทุนแล้ว
ว่า กองทุนไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยการค านวณมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จ าหน่ายไป
ดังกล่าวนั้น ให้พิจารณาจากมูลค่าทุกรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 

 ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวโดยพิจารณาจากมลูคา่
การลงทุนภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 

2.2.6 การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุน 

 การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน อันมีมูลค่าเกินกว่า 
100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการ
จ าหน่ายดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. ส านักงาน 
ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน เช่นเดียวกันกับเมื่อกองทุนเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้นหรือได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติม (เช่น ข้อก าหนดการประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นต้น) และจะต้องได้รับมติอนุมัติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน โปรดพิจารณาข้อก าหนดเกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในหัวข้อ 8.3 
“การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เป็นการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ตามที่ได้รับยกเว้นภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนได้มีการระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนแล้วว่า กองทุนไม่ต้อง
ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยการค านวณมูลค่า
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โครงการจัดการกองทนุเดิม โครงการจัดการกองทนุที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

 อย่างไรก็ดี หากเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีมี
มูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลา
ที่มีการจ าหน่ายดังกล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
เช่นนี้ไม่จ าต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน  

 การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานภายใต้เอกสารธุรกรรม 
บริษัทจัดการสามารถด าเนินการได้โดยไม่จ าต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จ าหน่ายไปดังกล่าวนั้น ให้พิจารณาจากมูลค่าการลงทุน
ทุกรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 

 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการ
ลงทุนภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 

 อย่างไรก็ดี หากเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีมูลค่าเกนิ
กว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลาที่มีการจ าหน่าย
ดังกล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีเช่นนี้ไม่จ าต้องได้รับมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน  

 การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานภายใต้เอกสารธุรกรรม บริษัท
จัดการสามารถด าเนินการได้โดยไม่จ าต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ 

3 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 12.2.2 “ค่าบริการส าหรับงานบริการด้านธุรการและการตลาดของผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้ 

 12.2.2 ค่าบริการส าหรับงานบริการด้านธุรการและการตลาดของผู้จัดการ
 ทรัพย์สินโทรคมนาคม 

(1) ค่าบริการส าหรับบริการดา้นธุรการ ประกอบดว้ย 

 ... 
(2) ค่าบริการส าหรับบริการดา้นการตลาดประกอบด้วย 

 ... 

12.2.2 ค่าบริการส าหรับงานบริการด้านธุรการและการตลาดของผู้จัดการทรัพย์สิน
 โทรคมนาคม 

(1) ค่าบริการส าหรับบริการดา้นธุรการ ประกอบดว้ย 

 ... 
(2) ค่าบริการส าหรับบริการดา้นการตลาดประกอบด้วย 

 ... 
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โครงการจัดการกองทนุเดิม โครงการจัดการกองทนุที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

 (ข) ค่าบริการคงที่ในอัตราปีละ 20 ล้านบาท โดยจ่ายในวันท าการแรก
  ของปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 หรือ วันอื่นตามที่คู่สัญญาจะ
ตก  ลงกัน อันเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ 
  ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ที่จะส่งมอบให้กองทุนที่จะให้ผู้จัดการ 
  ทรัพย์สินโทรคมนาคมท าการตลาดในปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 
2562   ตามล าดับ 

 (ข) ค่าบริการคงที่ในอัตราปีละ 20 ล้านบาท โดยจ่ายในวันท าการแรกของปี  
  พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 หรือ วันอื่นตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน อัน 
  เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
  และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเตมิ ครั้งที่ 3 ที่จะส่ง
  มอบให้กองทุนที่จะให้ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมท าการตลาดในปี พ.ศ. 
  2561 และ พ.ศ. 2562 ตามล าดับ ทั้งนี้ กองทุนไม่มีค่าบริการคงที่ส าหรับ
   บริการด้านการตลาดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่  ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
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ภาคผนวก ก 
ส่วนที่ 1 

ตารางสรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ในโครงการจัดการกองทุนโครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.1. เดิม 

2.1. ภาพรวมกองทนุ 

 ... 

ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

รูปแบบการลงทุน สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิซื้อ
ก่อน(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 

กรรมสิทธ์ิ สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน รวม 

ทรัพย์สิน /  
ผู้โอน 

AWC BFKT TRUE TICC TUC True Move AWC TICC รวม 

เสาโทรคมนาคม 4,847 เสา 1,485 เสา 6,000 เสา   350 เสา    12,682 เสา 

ใยแก้วน าแสง (FOC) และ
อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ 

 9,169 ลิงค์ และ 
FOC 47,250 กม. 
(680,400 คอร์
กิโลเมตร) 

 FOC 5,112 
 กม. (122,974 
 คอร์กิโลเมตร) 

FOC 1,113 กม. 
(62,594 

 คอร์กิโลเมตร) 

FOC 542 กม. 
(117,147 

 คอร์กิโลเมตร) 

FOC 7,981 กม. 
(303,453 

 คอร์กิโลเมตร) 

FOC 670 กม. 
(80,014 คอร์ 
กิโลเมตร) 

9,169 ลิงค์ และ FOC 
62,668 กม. (1,366,582 

คอร์กิโลเมตร) 

ระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นท่ีต่างจังหวัด 

   1.2 ล้านพอร์ต
ครอบคลุม FOC 

6,114 กม. 

    1.2 ล้านพอร์ตครอบคลุม 
FOC 6,114 กม. (198,085 

คอร์กิโลเมตร) 
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รูปแบบการลงทุน สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิซื้อ
ก่อน(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 

กรรมสิทธ์ิ สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน รวม 

(198,085 คอร์
กิโลเมตร) 

ปีที่กองทุนมีสิทธิในการ
ซื้อทรัพย์สิน (Call Option) 

2568  

(ภายหลังส้ินสุดระยะเวลาในการซื้อ
รายได้) 

 

    2578 2591  

ปีทีส่ิ้นสุดระยะเวลาในการ
เช่ากลบั 

2576(1) 2576(1) 2576(2) 2564(3) (Active) 
2576(4) 

(Passive) 

2576 (เสา) 
2576 

+ 10 ปี(5) (FOC) 

2576 
+ 10 ปี(5) 

2576(6) 
+ 10 ปี(5) 

2576 
+ 10 ปี(5) 

 

(1) ภายหลังจากท่ีกองทุนได้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA (ตามเงื่อนไขของสัญญาท่ีเกี่ยวข้อง) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขายรายได้ท่ีเกิดจากการให้เช่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวจนถึงวันท่ี 3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันท่ี 15 กันยายน 2576 ซึ่งคู่สัญญาท่ีเกี่ยวข้องจะด าเนินการเจรจา
และตกลงจ านวนทรัพย์สินท่ีจะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จ านวนเงินสุทธิท่ีเกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าจ านวนท่ีกองทุนได้รับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ท่ีเกิดจากการให้
เช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุน ท้ังนี ้เงื่อนไขการเช่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับความส าเร็จในการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3  

(2)  หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมดังกล่าวจะลดลงโดยจะสิ้นสุด
ลงในวันท่ี 15 กันยายน 2570 

(3) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active (ยกเว้น
อุปกรณ์ Wifi และ DSLAM) จะลดลงโดยจะสิ้นสุดลงในวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

(4) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม  ครั้งท่ี 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ี
ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive จะลดลงโดยจะสิ้นสุดลงในวันท่ี 15 กันยายน 2569 



 เอกสารแนบ 8 

A38982405/0.8/31 May 2019 

 VIII - 135 

 

(5) ในป ี2575 หากกลุ่มทรูได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จ าเป็นส าหรับการให้บริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรูจะต้องต่ออายุการเช่าออกไป เป็นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวัน
ครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีบริษัทในกลุ่มทรูท่ีให้บริการบรอดแบนด์ถืออยู่  แล้วแต่เวลาใดจะสั้นกว่า ท้ังน้ี เมื่อเข้า
เงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงดังน้ี (ก) รายได้รวมท้ังปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์เกินกว่าระดับท่ีก าหนด หรือ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูในการให้บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้อย
ละ 33 

(6) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC จะลดลงโดยจะสิ้นสุดลงในวันท่ี 15 
กันยายน 2569 
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ตารางสรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ในโครงการจัดการกองทุนโครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.1. ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

2.1. ภาพรวมกองทนุ 

 ... 

ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3 

รูปแบบการลงทุน สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิซื้อ
ก่อน(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 

กรรมสิทธ์ิ สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน รวม 

ทรัพย์สิน /  
ผู้โอน 

AWC BFKT TRUE TICC TUC ทรูมูฟTrue Move AWC TICC รวม 

เสาโทรคมนาคม 4,847 เสา 1,485 เสา 6,000 เสา   3502,939 เสา    12,68215,271 เสา 

ใยแก้วน าแสง (FOC) และ
อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ 

 9,169 ลิงค์ และ 
FOC 47,250 กม. 
(680,400 คอร์
กิโลเมตร) 

 FOC ประมาณ
5,112 กม. 

(ประมาณ 122,974 
 คอร์กิโลเมตร) 

FOC ประมาณ 
1,1139,130 กม. 
(62,594ประมาณ 

314,600 
 คอร์กิโลเมตร) 

FOC ประมาณ 
7,021542 กม. 

(117,147ประมาณ 
455,446 

 คอร์กิโลเมตร) 

FOC 7,981 กม. 
(303,453 

 คอร์กิโลเมตร) 

FOC 67013,452 
กม. 

(700,00080,014 
คอร์ กิโลเมตร) 

9,169 ลิงค์ และ FOC 
ประมาณ 90,03662,668 

กม. (ประมาณ 
2,576,8731,366,582 คอร์

กิโลเมตร) 

ระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นท่ีต่างจังหวัด 

   1.2 ล้านพอร์ต
ครอบคลุม FOC 

6,114 กม. 
(198,085 คอร์
กิโลเมตร) 

    1.2 ล้านพอร์ตครอบคลุม 
FOC 6,114 กม. (198,085 

คอร์กิโลเมตร) 
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รูปแบบการลงทุน สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิซื้อ
ก่อน(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 

กรรมสิทธ์ิ สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน รวม 

ปีที่กองทุนมีสิทธิในการ
ซื้อทรัพย์สิน (Call Option) 

2568  

(ภายหลังส้ินสุดระยะเวลาในการซื้อ
รายได้) 

 

    2578 2591  

ปีทีส่ิ้นสุดระยะเวลาในการ
เช่ากลบั 

2576(1) 2576(1) 2576(2) 2564(3) (Active) 
2576(4) 

(Passive) 

2576 (เสา) 
2576 

+ 10 ปี(25) (FOC) 

2576 
+ 10 ปี(25) 

2576(6) 
+ 10 ปี(25) 

2576 
+ 10 ปี(25) 

 

(1) ภายหลังจากท่ีกองทุนได้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA (ตามเงื่อนไขของสัญญาท่ีเกี่ยวข้อง) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขายรายได้ท่ีเกิดจากการให้เช่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวจนถึงวันท่ี 3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันท่ี 15 กันยายน 2576 ซึ่งคู่สัญญาท่ีเกี่ยวข้องจะด าเนินการเจรจา
และตกลงจ านวนทรัพย์สินท่ีจะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จ านวนเงินสุทธิท่ีเกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าจ านวนท่ีกองทุนได้รับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ท่ีเกิดจากการให้
เช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุน ท้ังนี ้เงื่อนไขการเช่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับความส าเร็จในการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3  

(2)  หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมดังกล่าวจะลดลงโดยจะสิ้นสุด
ลงในวันท่ี 15 กันยายน 2570 

(3) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active (ยกเว้น
อุปกรณ์ Wifi และ DSLAM) จะลดลงโดยจะสิ้นสุดลงในวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

(4) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม  ครั้งท่ี 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ี
ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive จะลดลงโดยจะสิ้นสุดลงในวันท่ี 15 กันยายน 2569 

(5) เมื่อครบก าหนดอายุสัญญาเช่า ในปี 25765 หากกลุ่มทรูได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีจ าเป็นส าหรับการให้บริการบรอดแบนด์  กลุ่มทรูจะต้องต่ออายุการเช่าออกไป เป็น
ระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวันครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีบริษัทในกลุ่มทรูท่ีให้บริการบรอดแบนด์ถืออยู่  แล้วแต่
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เวลาใดจะสั้นกว่า ท้ังน้ี เมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงดังน้ี (ก) รายได้รวมท้ังปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์เกินกว่าระดับท่ีก าหนด หรือ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูในการ
ให้บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้อยละ 33 

(6) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC จะลดลงโดยจะสิ้นสุดลงในวันท่ี 15 
กันยายน 2569 

 
  



 เอกสารแนบ 8 

A38982405/0.8/31 May 2019 

 VIII - 139 

 

ภาคผนวก ก 
ส่วนที่ 2 

โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.2.2. เดิม 

2.2.2. ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

 ... 

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงทรัพย์สินซึง่เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

นิติบคุคลผู้ให้ยืม 
หรือให้เช่า ลักษระการลงทุน แผนภาพการลงทุน ทรัพย์สิน ประเภทธุรกิจ 

TUC ขายและให้เชา่กลับ 

 

2,589 เสาโทรคมนาคม (2,343 GBT, 246 RTT) 
ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ 
เคลื่อนที ่

252,006 คอร์กิโลเมตร (8,017 กม.) ซึ่งใชใ้นธุรกจิ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด  

ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ 
เคลื่อนที ่

TMV ขายและให้เชา่กลับ 

 

117,871 คอร์กิโลเมตร (546 กม.) เครือขา่ยหลักใน
เขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 

ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต 

220,428 คอร์กิโลเมตร (5,933 กม.) ระบบ FTTx ใน
เขตพื้นที่ตา่งจังหวัด  

ธุรกิจให้บริการบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต 

 
DIF 

 
TUC 

ขาย 

ให้เช่ากลับ 
ประมาณ 16 ปี 

 
TUC 

ให้เช่ากลับ 
ประมาณ 16 ป ี
บวก 10 ปี (1) 

TUC 
ขาย  

 
DIF 

 
 

TMV 
TICC 

 ให้เช่ากลับ 
ประมาณ 16 ป ี
บวก 10 ปี (1) 

 ให้เช่ากลับ 
ประมาณ 16 ป ี
บวก 10 ปี (1) 
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TICC 

ขายและให้เชา่กลับ 
(และสิทธิในการซื้อ
(option) ทรัพย์สิน
ในราคาใช้สิทธิ 
1,300 ล้านบาท 
ประมาณปี 2591) 

 

619,986 คอร์กิโลเมตร (12,872 กม.) ระบบ FTTx 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ธุรกิจให้บริการบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต 

(1) หากในปี 2575 ทรูได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และบรรลุหน่ึงในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ก) รายได้รวมจากธุรกิจการบริการบรอดแบนด์สูงกว่าจ านวนที่ก าหนด
ไว้ หรือ (ข) ส่วนแบ่งการตลาดการให้บริการบรอดแบนด์ทั้งหมดสูงกว่าร้อยละ 33 กลุ่มทรูต้องเช่าช่วงเป็นเวลาอีก 10 ปี หรือตลอดอายุใบอนุญาตที่ได้ท าการต่อ ขึ้นอยู่กับว่า
ระยะเวลาใดจะส้ันกว่า   

 

แผนภูมิดังต่อไปนี้แสดงโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบุคคลผู้โอน ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก 
และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หลังจากที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมที่ก าหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3 เสร็จสิ้น  

 

  

ให้เช่า 30 ปี 
และมีสิทธิในการซื้อ 

 TICC DIF TICC 

 ให้เช่ากลับ 
ประมาณ 16 ป ี
บวก 10 ปี (1) 
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แผนภูมิข้างต้นถูกจัดท าขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลโดยสังเขป และไม่ได้แสดงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง  ๆ  ดังกล่าวข้างต้น 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง  ๆ  ดังกล่าวข้างต้นในหัวข้อ 2.3 “ชื่อ ท่ีตั้ง ลักษณะ ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโท รคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3” 
และหัวข้อ 4. “การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล” และหัวข้อ 9” การจัดการกองทุน ทัง้นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดทั้งหมดในเอกสารฉบับน้ีก่อนการ
ตัดสินใจลงทุน 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ใน “รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
จัดท าโดยบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมแนจเม้นท์ จ ากัด” และ “รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม จัดท าโดยบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด” ตาม
ภาคผนวก  1 และ  2 
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โครงการจัดการกองทนุ หวัขอ้ 2.2.2. ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเตมิ 

2.2.2. ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 

 ... 

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงทรัพย์สินซึง่เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 

นิติบคุคลผู้ให้ยืม 
หรือให้เช่า ลักษระการลงทุน แผนภาพการลงทุน ทรัพย์สิน ประเภทธุรกิจ 

TUC ขายและให้เชา่กลับ 

 

2,589788 เสาโทรคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
(2,343749 GBT, 24639 RTT) 

ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ 
เคลื่อนที ่

ประมาณ 252,006107,694 คอรก์ิโลเมตร 
(ประมาณ 8,0171,795 กม.) ซึง่ใช้ในธุรกจิให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีในเขตพื้นที่ต่างจังหวดั  

ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ 
เคลื่อนที ่

TMVเรียลมูฟ ขายและให้เชา่กลับ 

  

ประมาณ 117,871 40,823 คอรก์ิโลเมตร (ประมาณ 
546315 กม.) เครือขา่ยหลักในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลระบบ FTTx ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

ธุรกิจให้บริการบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตธุรกจิให้บริการ
โทรศัพท์ เคลื่อนที่และ
อินเทอร์เน็ต 

ประมาณ 220,428 37,505 คอรก์ิโลเมตร (ประมาณ 
5,933617 กม.) ระบบ FTTx ในเขตพื้นที่ต่างจงัหวัด  

ธุรกิจให้บริการบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต 

ขาย  
 

DIF 

 
 

TMV

เรียลมฟู 

 ให้เช่ากลับ 
ประมาณ 146 ปี 
บวก 10 ปี (1) 

  ให้เช่ากลับ 
ประมาณ 146 ปี 
บวก 10 ปี (1) 

 
DIF 

 
TUC 

ขาย 

ให้เช่ากลับ 
ประมาณ 146 ปี 

 
TUC 

ให้เช่ากลับ 
ประมาณ 146 ป ี
บวก 10 ปี (1) 

 
TICC 
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TICC 

ขายและให้เชา่กลับ 
(และสิทธิในการซื้อ
(option) ทรัพย์สิน
ในราคาใช้สิทธิ 
1,300 ล้านบาท 
ประมาณปี 2591) 

 

ประมาณ 619,986109,704 คอรก์ิโลเมตร 
(ประมาณ 12,872 2,797 กม.) ระบบ FTTx ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเขตพื้นที่ต่างจงัหวัด 

ธุรกิจให้บริการบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต 

(1) เมื่อครบก าหนดอายุสัญญาเช่าหากในปี 25765 หากทรูได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และบรรลุหนึ่งในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ก) รายได้รวมจากธุรกิจการ
บริการบรอดแบนด์สูงกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ หรือ (ข) ส่วนแบ่งการตลาดการให้บริการบรอดแบนด์ทั้งหมดสูงกว่าร้อยละ 33 กลุ่มทรูต้องเช่าช่วงเป็นเวลาอีก 10 ปี หรือตลอดอายุ
ใบอนุญาตที่ได้ท าการต่อ ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดจะส้ันกว่า 

 

แผนภูมิดังต่อไปนี้แสดงโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบุคคลผู้โอน ผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลัก และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หลังจากที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมที่ก าหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 34 
เสร็จสิ้น  

 

  

ให้เช่า 30 ปี 
และมีสิทธิในการซื้อขาย 

 TICC DIF TICC 

 ให้เช่ากลับ 
ประมาณ 146 ป ี
บวก 10 ปี (1) 
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ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 กองทุนจะซื้อกรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด จาก เรียลมูฟ โดยเข้าท าสัญญากับ เรียลมูฟ ในฐานะผู้ขาย และ TUC ในฐานะผู้ที่จะเข้ารับ
สิทธิและหน้าที่ของ เรียลมูฟ ในฐานะผู้ขายภายใต้สัญญาดังกล่าว เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ TUC ตกลงจะเข้ารับสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ที่ เรียลมูฟ มีอยู่ต่อกองทุนภายใต้
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เมื่อการโอนกิจการท้ังหมดของ เรียลมูฟ ให้แก่ TUC เกิดขึ้นแล้วโดยเสร็จสมบูรณ์ โดย TUC ตกลงจะปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขาย 
ซึ่งยังคงมีอยู่ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ณ วันท่ีการโอนกิจการท้ังหมดของ เรียลมูฟ ให้แก่ TUC เสร็จสมบูรณ์แทนที่ เรียลมูฟ ทุกประการ 

แผนภูมิข้างต้นถูกจัดท าขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลโดยสังเขป และไม่ได้แสดงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระ หว่างบุคคลต่าง ๆ  ดังกล่าวข้างต้น 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง  ๆ  ดังกล่าวข้างต้นในหัวข้อ 2.3 “ชื่อ ท่ีตั้ง ลักษณะ ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43” 
และหัวข้อ 4. “การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล” และหัวข้อ 9” การจัดการกองทุน ทัง้นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดทั้งหมดในเอกสารฉบับน้ีก่อนการ
ตัดสินใจลงทุน 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 ใน “รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
จัดท าโดยบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี่ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมแนจเม้นท์ จ ากัด” และ “รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม จัดท าโดยบริษัท  
สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด” ตามภาคผนวก  [1] และ  [2]  
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ภาคผนวก ก 
ส่วนที่ 3 

ตารางสรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนในโครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.3.1 เดิม 

2.3.1 ความเปน็มา 

 ... 
ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินโครงสร้างพื้น ฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สิน

โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

รูปแบบการลงทุน สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิซื้อ
ก่อน (ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 

กรรมสิทธ์ิ สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน รวม 

ทรัพย์สิน /  
ผู้โอน 

AWC BFKT TRUE TICC TUC True Move AWC TICC รวม 

เสาโทรคมนาคม 4,847 เสา 1,485 เสา 6,000 เสา   350 เสา    12,682 เสา 

ใยแก้วน าแสง (FOC) และ
อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ 

 9,169 ลิงค์ และ 
FOC 47,250 กม. 
(680,400 คอร์
กิโลเมตร) 

 FOC 5,112 
 กม. (122,974 
 คอร์กิโลเมตร) 

FOC 1,113 กม. 
(62,594 

 คอร์กิโลเมตร) 

FOC 542 กม. 
(117,147 

 คอร์กิโลเมตร) 

FOC 7,981 กม. 
(303,453 

 คอร์กิโลเมตร) 

FOC 670 กม. 
(80,014 คอร์ 
กิโลเมตร) 

9,169 ลิงค์ และ FOC 
62,668 กม. (1,366,582 

คอร์กิโลเมตร) 

ระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นท่ีต่างจังหวัด 

   1.2 ล้านพอร์ต
ครอบคลุม FOC 

6,114 กม. 
(198,085 คอร์
กิโลเมตร) 

    1.2 ล้านพอร์ตครอบคลุม 
FOC 6,114 กม. (198,085 

คอร์กิโลเมตร) 
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รูปแบบการลงทุน สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิซื้อ
ก่อน (ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 

กรรมสิทธ์ิ สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน รวม 

ปีที่กองทุนมีสิทธิในการ
ซื้อทรัพย์สิน (Call Option) 

2568  

(ภายหลังส้ินสุดระยะเวลาในการซื้อ
รายได้) 

 

    2578 2591  

ปีทีส่ิ้นสุดระยะเวลาในการ
เช่ากลบั 

2576(1) 2576(1) 2576(2) 2564(3) (Active) 
2576(4) 

(Passive) 

2576 (เสา) 
2576 

+ 10 ปี(5) (FOC) 

2576 
+ 10 ปี(5) 

2576(6) 
+ 10 ปี(5) 

2576 
+ 10 ปี(5) 

 

(1) ภายหลังจากท่ีกองทุนได้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA (ตามเงื่อนไขของสัญญาท่ีเกี่ยวข้อง) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขายรายได้ท่ีเกิดจากการให้เช่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวจนถึงวันท่ี 3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันท่ี 15 กันยายน 2576 ซึ่งคู่สัญญาท่ีเกี่ยวข้องจะด าเนินการเจรจา
และตกลงจ านวนทรัพย์สินท่ีจะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จ านวนเงินสุทธิที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าจ านวนท่ีกองทุนได้รับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ท่ีเกิดจากการให้
เช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุน ท้ังนี ้เงื่อนไขการเช่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับความส าเร็จในการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3  

(2)  หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมดังกล่าวจะลดลงโดยจะสิ้นสุด
ลงในวันท่ี 15 กันยายน 2570 

(3) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active (ยกเว้น
อุปกรณ์ Wifi และ DSLAM) จะลดลงโดยจะสิ้นสุดลงในวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

(4) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม  ครั้งท่ี 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ี
ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive จะลดลงโดยจะสิ้นสุดลงในวันท่ี 15 กันยายน 2569 

(5) ในป ี2575 หากกลุ่มทรูได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จ าเป็นส าหรับการให้บริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรูจะต้องต่ออายุการเช่าออกไป เป็นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวัน
ครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีบริษัทในกลุ่มทรูท่ีให้บริการบรอดแบนด์ถืออยู่  แล้วแต่เวลาใดจะสั้นกว่า ท้ังน้ี เมื่อเข้า
เงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงดังน้ี (ก) รายได้รวมท้ังปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์เกินกว่าระดับท่ีก าหนด หรือ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูในการให้บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้อย
ละ 33 



 เอกสารแนบ 8 

A38982405/0.8/31 May 2019 

 VIII - 149 

 

(6) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC จะลดลงโดยจะสิ้นสุดลงในวันท่ี 15 
กันยายน 2569 

... 

หลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 กองทุนจะเป็นเจ้าของ มีสิทธิการเช่า หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิท่ีเกิดจาก
ค่าเช่าจากเสาโทรคมนาคมจ านวน 15,271 เสา FOC ระยะทางประมาณ 90,036 กิโลเมตร และ ระบบ บรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด จ านวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต 

ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ภายหลังการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

รูปแบบการลงทุน สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิ
ซื้อก่อน (ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 

กรรมสิทธ์ิ สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน รวม 

ทรัพย์สิน /  
ผู้โอน 

AWC BFKT TRUE TICC TUC True Move  AWC TICC รวม 

เสาโทรคมนาคม 4,847 เสา 1,485 เสา 6,000 เสา  350 + 2,589 
เสา 

    15,271 เสา 

ใยแก้วน าแสง 
(FOC) และ
อุปกรณ์ระบบสื่อ
สัญญาณ 

 9,169 ลิ้งค์ และ 
FOC 47,250 กม. 
(680,400 คอร์
กิโลเมตร) 

 FOC 5,112 กม. 
(122,974 คอร์
กิโลเมตร) 

1,113 กม. 
(62,594 คอร์
กิโลเมตร) + 
FOC 8,017 
กิโลเมตร 

(252,006 คอร์
กิโลเมตร) 

542 กม. 
(117,147 คอร์
กิโลเมตร) + 
FOC 6,479 
กิโลเมตร 

(338,299 คอร์
กิโลเมตร) 

 FOC 7,981 กม. 
(303,453 คอร์
กิโลเมตร) 

670 กม. (80,014 คอร์ 
กิโลเมตร) + FOC 
12,872 กิโลเมตร 
(619,986 คอร์
กิโลเมตร) 

9,169 ลิงค์ และ FOC 
90,036 กม. (2,576,873 

คอร์กิโลเมตร) 

ระบบ 
บรอดแบนด์ใน
เขตพื้นท่ีต่าง 
จังหวัด 

   1.2 ล้านพอร์ต
ครอบคลุม FOC 

6,114 กม. 

     1.2 ล้านพอร์ตครอบคลุม 
FOC 6,114 กม. 

(198,085 คอร์กิโลเมตร) 
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รูปแบบการลงทุน สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิ
ซื้อก่อน (ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 

กรรมสิทธ์ิ สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน รวม 

(198,085 คอร์
กิโลเมตร) 

ปีที่กองทุนมีสิทธิ
ในการซื้อ
ทรัพย์สิน (Call 
Option) 

2568  

(ภายหลังส้ินสุดระยะเวลาในการซื้อ
รายได้) 

 

     2578 2591  

ปีที่สิ้นสุด
ระยะเวลาในการ
เช่ากลบั 

2576 2576 2576 2564 (Active) 
2576 

(Passive) 

2576 (เสา) 
2576 

+ 10 ปี(1) (FOC) 

2576 
+ 10 ปี(1) 

 2576 
+ 10 ปี(1) 

2576 
+ 10 ปี(1) 

 

(1) ในป ี2575 หากกลุ่มทรูได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีจ าเป็นส าหรับการให้บริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรูจะต้องต่ออายุการเช่าออกไป เป็นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจาก
วันครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่บริษัทในกลุ่มทรูท่ีให้บริการบรอดแบนด์ถืออยู่  แล้วแต่เวลาใดจะสั้นกว่า ท้ังน้ี เมื่อ
เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงดังน้ี (ก) รายได้รวมท้ังปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์เกินกว่าระดับท่ีก าหนด หรือ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูในการให้บริการบรอดแบนด์  
มากกว่าร้อยละ 33 
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ตารางสรุปทรัพย์สนิโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนในโครงการจัดการกองทนุ หวัข้อ 2.3.1 ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

2.3.1 ความเปน็มา 

 ... 
ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินโครงสร้างพื้น ฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สิน

โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3 

รูปแบบการลงทุน สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิซื้อก่อน 
(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 

กรรมสิทธิ์ สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน รวม 

ทรัพย์สิน /  
ผู้โอน 

AWC BFKT TRUE TICC TUC True Move AWC TICC รวม 

เสาโทรคมนาคม 4,847 เสา 1,485 เสา 6,000 เสา   3502,939 เสา    12,68215,271 เสา 

ใยแก้วน าแสง (FOC) และ
อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ 

 9,169 ลิงค์ และ FOC 
47,250 กม. (680,400 

คอร์กิโลเมตร) 

 FOC ประมาณ 
5,112 

 กม. (ประมาณ 
122,974 

 คอร์กิโลเมตร) 

FOC ประมาณ 

1,1139,130 กม. 

(ประมาณ 
314,60062,594 
 คอร์กิโลเมตร) 

FOC ประมาณ 
5427,021 กม. 

(117,147ประมาณ 
455,446 

 คอร์กิโลเมตร) 

FOC 7,981 กม. 
(303,453 

 คอร์กิโลเมตร) 

FOC 670 ประมาณ 
13,542 กม. 

(ประมาณ 
700,00080,014 คอร์ 

กิโลเมตร) 

9,169 ลิงค์ และ FOC 62,668

ประมาณ 90,036 กม. 

(1,366,582ประมาณ 
2,576,873 คอร์กิโลเมตร) 

ระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัด 

   1.2 ล้านพอร์ต
ครอบคลุม FOC 

6,114 กม. (198,085 
คอร์กิโลเมตร) 

    1.2 ล้านพอร์ตครอบคลุม 
FOC 6,114 กม. (198,085 คอร์

กิโลเมตร) 

ปีที่กองทุนมีสิทธิในการซื้อ
ทรัพย์สิน (Call Option) 

2568      2578 2591  
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รูปแบบการลงทุน สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิซื้อก่อน 
(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 

กรรมสิทธิ์ สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน รวม 

(ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาในการซื้อรายได้) 

 
ปีที่สิ้นสุดระยะเวลาในการ
เช่ากลับ 

2576(1) 2576(1) 2576(2) 2564(3) (Active) 
2576(4) 

(Passive) 

2576 (เสา) 
2576 

+ 10 ปี(25) (FOC) 

2576 
+ 10 ปี(25) 

2576(6) 
+ 10 ปี(25) 

2576 
+ 10 ปี(25) 

 

(1) ภายหลังจากท่ีกองทุนได้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA (ตามเงื่อนไขของสัญญาท่ีเกี่ยวข้อง) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขายรายได้ท่ีเกิดจากการให้เช่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวจนถึงวันท่ี 3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันท่ี 15 กันยายน 2576 ซึ่งคู่สัญญาท่ีเกี่ยวข้องจะด าเนินการเจรจา
และตกลงจ านวนทรัพย์สินท่ีจะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จ านวนเงินสุทธิท่ีเกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าจ านวนท่ีกองทุนได้รับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ท่ีเกิดจากการให้
เช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุน ท้ังนี ้เงื่อนไขการเช่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับความส าเร็จในการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3  

(2)  หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมดังกล่าวจะลดลง
โดยจะสิ้นสุดลงในวันที่ 15 กันยายน 2570 

(3) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท 
Active (ยกเว้นอุปกรณ์ Wifi และ DSLAM) จะลดลงโดยจะส้ินสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(4) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive จะลดลงโดยจะส้ินสุดลงในวันที่ 15 กันยายน 2569 

(5) ในปี 2575เมื่อครบก าหนดอายุสัญญาเช่าในปี 2576 หากกลุ่มทรูได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จ าเป็นส าหรับการให้บริการบรอดแบนด์  กลุ่มทรูจะต้องต่ออายุ
การเช่าออกไป เป็นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวันครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่บริษัทในกลุ่มทรูที่
ให้บริการบรอดแบนด์ถืออยู่ แล้วแต่เวลาใดจะส้ันกว่า ทั้งนี ้เมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (ก) รายได้รวมทั้งปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์เกินกว่าระดับท่ีก าหนด หรือ 
(ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูในการให้บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้อยละ 33 
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(6) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC จะลดลงโดยจะส้ินสุดลง
ในวันที ่15 กันยายน 2569 

... 

หลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 กองทุนจะเป็นเจ้าของ มีสิทธิการเช่า หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิด
จากค่าเช่าจากเสาโทรคมนาคมจ านวน 16,05915,271 เสา FOC ระยะทางประมาณ 90,03695,560 กิโลเมตร และ ระบบ บรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด จ านวนประมาณ 1.2 ล้าน
พอร์ต ที่มีความยาวประมาณ 6,114 กิโลเมตร 

ตารางดังต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ภายหลังการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 

รูปแบบการลงทุน สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิซื้อ
ก่อน 

(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 

กรรมสิทธิ์ สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน รวม 

ทรัพย์สิน /  
ผู้โอน 

AWC BFKT TRUE TICC TUC True Moveทรูมูฟ เรียลมูฟ(1) AWC TICC รวม 

เสาโทรคมนาคม 4,847 เสา 1,485 เสา 6,000 เสา  350 2,939 + 

ประมาณ 
2,589788 เสา 

    15,271 16,059 เสา 

ใยแก้วน าแสง 
(FOC) และอุปกรณ์
ระบบสื่อสัญญาณ 

 9,169 ลิ้งค์ และ 
FOC 47,250 กม. 
(680,400 คอร์
กิโลเมตร) 

 FOC ประมาณ 
5,112 กม. 

(ประมาณ 
122,974 คอร์

กิโลเมตร) + FOC 

ประมาณ 2,797 
กม. (109,704 
คอร์กิโลเมตร) 

FOC 1,113

ประมาณ 9,130 
กม. (62,594 

ประมาณ 314,600

คอร์กิโลเมตร) + 
FOC 8,017

ประมาณ 1,795 

กิโลเมตร กม. 
(ประมาณ 

FOC ประมาณ 
5427,021 กม. 

(ประมาณ 
455,446117,147 
คอร์กิโลเมตร) + 

FOC 6,479 
กิโลเมตร 

FOC ประมาณ  
932 กม.  

(ประมาณ 78,328 

คอร์กิโลเมตร) 

FOC 7,981 กม. 
(303,453 คอร์กิโลเมตร) 

FOC ประมาณ 
13,542670 กม. 

(ประมาณ 
700,00080,014 คอร์ 
กิโลเมตร) + FOC 
12,872 กิโลเมตร 
(619,986 คอร์
กิโลเมตร) 

9,169 ลิงค์ และ FOC 90,036

ประมาณ 95,560 กม. 

(2,576,873ประมาณ 
2,872,599 คอร์กิโลเมตร) 
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รูปแบบการลงทุน สิทธิในการรับรายได้สุทธิ + สิทธิซื้อ
ก่อน 

(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 

กรรมสิทธิ์ สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน รวม 

252,006107,694 
คอร์กิโลเมตร) 

(338,299 คอร์
กิโลเมตร) 

ระบบ 
บรอดแบนด์ในเขต
พื้นที่ต่าง 
จังหวัด 

   1.2 ล้านพอร์ต
ครอบคลุม FOC 

6,114 กม. 
(198,085 คอร์
กิโลเมตร) 

     1.2 ล้านพอร์ตครอบคลุม 
FOC 6,114 กม. (198,085 

คอร์กิโลเมตร) 

ปีที่กองทุนมีสิทธิใน
การซื้อทรัพย์สิน 
(Call Option) 

2568  

(ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาในการซื้อ
รายได้) 

 

     2578 2591  

ปีที่สิ้นสุดระยะเวลา
ในการเช่ากลับ 

2576(21) 2576(21) 2576 2564 (Active) 
2576 

(Passive) 
+ 10 ปี(3) 

2576 (เสา) 
2576 

+ 10 ปี(31) (FOC) 

2576 
+ 10 ปี(31) 

2576 
+ 10 ปี(3) 

2576 
+ 10 ปี(31) 

2576 
+ 10 ปี(31) 

 

(1) ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 กองทุนจะซื้อกรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื้นท่ีต่างจังหวัด จาก เรียลมูฟ โดยเข้าท าสัญญากับ เรียลมูฟ ในฐานะผู้ขาย และ TUC ในฐานะผู้ท่ีจะเข้ารับสิทธิและหน้าท่ี
ของ เรียลมูฟ ในฐานะผู้ขายภายใต้สัญญาดังกล่าว เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามท่ีก าหนดไว้ ท้ังน้ี TUC ตกลงจะเข้ารับสิทธิและหน้าท่ีต่าง ๆ ท่ี เรียลมูฟ มีอยู่ต่อกองทุนภายใต้สัญญาซื้อขาย
ทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เมื่อการโอนกิจการท้ังหมดของ เรียลมูฟ ให้แก่ TUC เกิดขึ้นแล้วโดยเสร็จสมบูรณ์ โดย TUC ตกลงจะปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ขายซ่ึงยังคงมีอยู่ภายใต้
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ณ วันท่ีการโอนกิจการท้ังหมดของ เรียลมูฟ ให้แก่ TUC เสร็จสมบูรณ์แทนท่ี เรียลมูฟ ทุกประการ 
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(2) ภายหลังจากท่ีกองทุนได้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA (ตามเงื่อนไขของสัญญาท่ีเกี่ยวข้อง) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขายรายได้ท่ีเกิดจากการให้เช่า
ทรัพย์สินดังกล่าวจนถึงวันท่ี 3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันท่ี 15 กันยายน 2576 ซึ่งคู่สัญญาท่ีเกี่ยวข้องจะ
ด าเนินการเจรจาและตกลงจ านวนทรัพย์สินท่ีจะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จ านวนเงินสุทธิท่ีเกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าจ านวนท่ีกองทุนได้รับจาก BFKT และ AWC จากการขาย
รายได้ท่ีเกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุน ท้ังนี ้เงื่อนไขการเช่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับความส าเร็จในการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ท่ี 3 

(3) ในป ี2575เมื่อครบก าหนดอายุสัญญาเช่า ในปี 2576 หากกลุ่มทรูได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีจ าเป็นส าหรับการให้บริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรูจะต้องต่ออายุการเช่า
ออกไป เป็นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวันครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีบริษัทในกลุ่มทรูที่ให้บริการบรอดแบนด์
ถืออยู ่แล้วแต่เวลาใดจะสั้นกว่า ท้ังนี ้เมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงดังน้ี (ก) รายได้รวมท้ังปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์เกินกว่าระดับท่ีก าหนด หรือ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของ
กลุ่มทรูในการให้บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้อยละ 33 
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ภาคผนวก ก 
ส่วนที่ 4 

แผนภูมิแสดงโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบุคคลผู้ โอน ผู้เช่าและบริหาร 
จัดการหลัก และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หลังจากที่มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนและการด าเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมที่ก าหนดในสัญญาที่เกี่ยว ข้องกับทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ของโครงการจัดการกองทุนในหัวข้อ 2.3.1 เดิม 

2.3.1 ความเปน็มา 
... 
แผนภูมิดังต่อไปนี้แสดงโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบุคคลผู้โอน ผู้เช่าและบริหาร

จัดการหลัก และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นที่ไม่ใช่ทรู ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนและหลังจากที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมที่ก าหนดในสัญญา ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3 เสร็จสิ้น  
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 เอกสารแนบ 8 

A38982405/0.8/31 May 2019 

 VIII - 158 

 

แผนภูมิข้างต้นถูกจัดท าขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลโดยสังเขป และไม่ได้แสดงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้างต้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง  ๆ ดังกล่าวข้างต้นในหัวข้อ 2.3 “ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ ข้อมูลสรุป
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สิน โครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3” หัวข้อ 4. “การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล”  และหัวข้อ 9. “การจัดการกองทุน” ทั้งนี ้ผู้ลงทุนควรศึกษา
รายละเอียดทั้งหมดในเอกสารฉบับน้ีก่อนการตัดสินใจลงทุน 
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แผนภูมิแสดงโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบุคคลผู้ โอน ผู้เช่าและบริหาร 
จัดการหลัก และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หลังจากที่มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนและการด าเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมที่ก าหนดในสัญญาที่เกี่ยว ข้องกับทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ของโครงการจัดการกองทุนในหัวข้อ 2.3.1 ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

2.3.1 ความเปน็มา 
... 
แผนภูมิดังต่อไปนี้แสดงโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบุคคลผู้โอน ผู้เช่าและบริหาร

จัดการหลัก และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นที่ไม่ใช่ทรู ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนและหลังจากที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมที่ก าหนดในสัญญา ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่43 เสร็จสิ้น  
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ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 กองทุนจะซื้อกรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด จาก เรียลมูฟ โดยเข้าท าสัญญากับ เรียลมูฟ ในฐานะผู้ขาย และ TUC ในฐานะผู้ที่จะเข้ารับ
สิทธิและหน้าที่ของ เรียลมูฟ ในฐานะผู้ขายภายใต้สัญญาดังกล่าว เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ TUC ตกลงจะเข้ารับสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ที่ เรียลมูฟ มีอยู่ต่อกองทุนภายใต้
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เมื่อการโอนกิจการท้ังหมดของ เรียลมูฟ ให้แก่ TUC เกิดขึ้นแล้วโดยเสร็จสมบูรณ์ โดย TUC ตกลงจะปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขาย 
ซึ่งยังคงมีอยู่ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ณ วันท่ีการโอนกิจการท้ังหมดของ เรียลมูฟ ให้แก่ TUC เสร็จสมบูรณ์แทนที่ เรียลมูฟ ทุกประการ 

แผนภูมิข้างต้นถูกจัดท าขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลโดยสังเขป และไม่ได้แสดงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นในหัวข้อ 2.3 “ชื่อ ท่ีตั้ง ลักษณะ ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโท รคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3” 
หัวข้อ 4. “การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล”  และหัวข้อ 9. “การจัดการกองทุน” ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ก่อนการ
ตัดสินใจลงทุน 
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ภาคผนวก ก 
ส่วนที ่5 

โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.3.2 (ข)(7) เดิม 

2.3.2. ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 

(ข) ธุรกิจเสาโทรคมนาคม 

 ... 

(7) จ านวนพื้นท่ีรองรับและอัตราการเช่าใช ้

โดยทั่วไป เสาโทรคมนาคมทั้งที่ตั้งอยู่บนพ้ืนดินและมีความสูงเกิน 32 เมตร และเสาโทรคมนาคมที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้า สามารถรองรับผู้เช่าได้ตั้งแต่สองรายขึ้นไป ทั้งนี้ เสา
โทรคมนาคมส่วนใหญ่ของกองทุนสามารถรองรับผู้เช่าได้ตั้งแต่สองรายขึ้นไป ทั้งนี้ เมื่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่เกี่ยวข้องบางประการกับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ส้ินสุดลง พื้นที่ที่เสาโทรคมนาคมซึ่งอยู่ในทรัพย์สินของกองทุนจะมี
ความสามารถในการรองรับโดยเฉล่ียต่อเสาอยู่ที่ 3.74 (โดยเป็นตัวเลขที่ได้จากการน าจ านวนพ้ืนท่ีรองรับมาหารด้วยจ านวนรวมของเสาโทรคมนาคม) และ หลังจากการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  3 กองทุนจะมีความสามารถในการรองรับโดยเฉล่ียต่อเสาอยู่ที่  3.70 โดยอัตราส่วนการเช่าใช้พื้นที่บนเสา
โทรคมนาคมของกองทุนเฉล่ียอยู่ที่ประมาณ 1.76 พื้นที่ (slots) ต่อเสา ก่อนการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 และประมาณ 1.80 พื้นที่ (slots) ต่อเสา หลังการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 
(ทั้งนี้ บนสมมติฐานที่ว่าอัตราการใช้พื้นที่เท่ากับ 1 พื้นที่ต่อเสา ส าหรับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที ่1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่มีกับ กสท. โทรคมนาคม) 

อนึ่ง ณ วันท่ีของเอกสารฉบับนี้ มีเสาโทรคมนาคมที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์จ านวนทั้งสิ้นประมาณ ร้อยละ 90 ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมแล้ว โดยผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลักอยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนติดตั้งหรือด าเนินการให้มีการติดตั้งอุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคมทั้งหมดที่กองทุนได้รับกรรมสิทธิ์ จากกลุ่มทรูและผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลักได้เช่าอยู่ โดยมีก าหนดแล้วเสร็จภายในส้ินปี 2562 
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ตารางดังต่อไปนี้แสดงความสามารถในการรองรับการใช้พื้นที่บนเสา (hosting capacity) และจ านวนพื้นที่ซึ่งสามารถให้เช่าแก่ผู้เช่าที่เป็นบุคคลภายนอกได้ โดยไม่
รวมถึงจ านวนพ้ืนที่ (slots)  บนเสาโทรคมนาคมเป็นจ านวนประมาณ 1,300 พื้นที่ ซึ่งมีการเช่าโดยผู้ประกอบการบุคคลที่สาม ส าหรับ (ก) เสาโทรคมนาคมที่อยู่ในกองทรัพย์สิน 
(portfolio) ของกองทุนในปัจจุบัน (ข) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  3 และ (ค) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จาก
รายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3 (ข้อมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

  
  
  
  

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 การลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 

จ านวน  
(เสา) 

จ านวนพื้นท่ี
รองรับ(1) 

การเช่าใช้(2) 

จ านวนพื้นท่ี
รองรับซึ่ง

สามารถให้เช่า
แก่ผู้เช่ารายอ่ืน 

จ านวน  
(เสา) 

จ านวน
พื้นท่ี

รองรับ(1) 

การเช่าใช้
(2) 

จ านวน
พื้นท่ี

รองรับซึ่ง
สามารถ
ให้เช่าแก่
ผู้เช่าราย

อ่ืน 

จ านวน  
(เสา) 

จ านวนพื้นท่ี
รองรับ(1) 

การเช่าใช้(2) 

จ านวน
พื้นท่ี

รองรับซึ่ง
สามารถให้
เช่าแก่ผู้เช่า
รายอ่ืน 

เสาท่ีสามารถให้เช่าพื้นท่ีแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 

รวม 6,350 26,032 15,949 10,083 2,589 9,063 5,178 3,885 8,939 35,095 21,127 13,968 

 - เสาท่ีต้ังอยู่บนพื้นดิน 4,647 21,074 11,224 9,850 2,341 8,399 4,682 3,717 6,988 29,473 15,906 13,567 

 - เสาท่ีต้ังอยู่บนดาดฟ้า 1,703 4,958 4,725 233 248 664 496 168 1,951 5,622 5,221 401 

เสาท่ีอยู่ภายใต้สญัญา HSPA และยงัไม่สามารถให้เช่าพื้นท่ีแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 

รวม 6,332 21,369 6,332  - - - - 6,332 21,369 6,332  

 - เสาท่ีต้ังอยู่บนพื้นดิน 5,205 16,690 5,205  - - - - 5,205 16,690 5,205  

 - เสาท่ีต้ังอยู่บนดาดฟ้า 595 1,389 595  - - - - 595 1,389 595  

 - DAS 532 3,290 532  - - - - 532 3,290 532  

รวมท้ังหมด 12,682 47,401 22,281  2,589 9,063 5,178  15,271 56,485 27,459  

(1) จ านวนพื้นท่ีรองรับ หมายถึง จ านวนช่องพื้นท่ี (slots) ท้ังหมดบนเสาแต่ละต้น คูณด้วยจ านวนเสาท่ีกองทุนเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิท่ีเกิดจากเสาโทรคมนาคม
ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) 
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(2) การเช่าใช้ หมายถึง จ านวนช่องพื้นท่ี (slots) ท้ังหมดบนเสาซึ่งมีการเช่าใช้โดยนิติบุคคลในกลุ่มทรู 

 

ตารางดังต่อไปน้ีแสดงอัตราส่วนการเช่าใช้และอัตราส่วนจ านวนพ้ืนท่ีรองรับซึ่งสามารถให้เช่าแก่ผู้เช่าที่เป็นบุคคลภายนอกต่อจ านวนพื้นที่รองรับ โดยไม่รวมถึงจ านวน
พื้นที ่(slots)  บนเสาโทรคมนาคมเป็นจ านวนประมาณ 1,300 พื้นที ่ซึ่งมีการเช่าโดยผู้ประกอบการบุคคลที่สาม ส าหรับ (ก) เสาโทรคมนาคมที่อยู่ในกองทรัพย์สิน (portfolio) ของ
กองทุนในปัจจุบัน (ข) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 และ (ค) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สุทธิท่ีเกิด
จากเสาโทรคมนาคมดงักล่าวภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3 เสาโทรคมนาคมที่กองทุนซื้อหรือมสิีทธิในการรับประโยชน์
จากรายได้สุทธิท่ีเกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวตามเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

  
  
  
  

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 การลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 

 
อัตราส่วนการเช่าใช้ 

ต่อจ านวนพื้นท่ีรองรับ (พื้นท่ี 
(slots) ต่อเสา)) 

อัตราส่วนจ านวนพื้นท่ี
รองรับซึ่งสามารถให้เช่าแก่
ผู้เช่ารายอ่ืนต่อจ านวน

พื้นท่ีรองรับ (พื้นท่ี (slots) 
ต่อเสา)) 

อัตราส่วนการเช่าใช้ 
ต่อจ านวนพื้นท่ีรองรับ 
(พื้นท่ี (slots) ต่อเสา)) 

อัตราส่วนจ านวนพื้นท่ี
รองรับซึ่งสามารถให้เช่า
แก่ผู้เช่ารายอ่ืนต่อจ านวน
พื้นท่ีรองรับ (พื้นท่ี (slots) 

ต่อเสา)) 

อัตราส่วนการเช่าใช้ 
ต่อจ านวนพื้นท่ีรองรับ 
(พื้นท่ี (slots) ต่อเสา)) 

อัตราส่วนจ านวนพื้นท่ี
รองรับซึ่งสามารถให้เช่า
แก่ผู้เช่ารายอ่ืนต่อจ านวน
พื้นท่ีรองรับ (พื้นท่ี (slots) 

ต่อเสา)) 

เสาท่ีสามารถให้เช่าพื้นท่ีแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 

รวม 2.51 / 4.10 1.59 / 4.10 2.00 / 3.50 1.50 / 3.50 2.36 / 3.93 1.56 / 3.93 

 - เสาท่ีต้ังอยู่บนพื้นดิน 2.42 / 4.53 2.12 / 4.53 2.00 / 3.59 1.59 / 3.59 2.28 / 4.22 1.94 / 4.22 

 - เสาท่ีต้ังอยู่บนดาดฟ้า 2.77 / 2.91 0.14 / 2.91 2.00 / 2.68 0.68 / 2.68 2.68 / 2.88 0.21 / 2.88 

เสาท่ีอยู่ภายใต้สญัญา HSPA และยงัไม่สามารถให้เช่าพื้นท่ีแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 

รวม 1.00 / 3.37    1.00 / 3.37  

 - เสาท่ีต้ังอยู่บนพื้นดิน 1.00 / 3.21    1.00 / 3.21  
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 - เสาท่ีต้ังอยู่บนดาดฟ้า 1.00 / 2.33    1.00 / 2.33  

 - DAS 1.00 / 6.19    1.00 / 6.19  

รวมท้ังหมด 1.76 / 3.74    1.80 / 3.70  
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โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.3.2 (ข)(7) ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

2.3.2. ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 

(ข) ธุรกิจเสาโทรคมนาคม 

 ... 

(7) จ านวนพื้นท่ีรองรับและอัตราการเช่าใช ้

โดยทั่วไป เสาโทรคมนาคมทั้งที่ตั้งอยู่บนพ้ืนดินและมีความสูงเกิน 32 เมตร และเสาโทรคมนาคมที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้า สามารถรองรับผู้เช่าได้ตั้งแต่สองรายขึ้นไป ทั้งนี้ เสา
โทรคมนาคมส่วนใหญ่ของกองทุนสามารถรองรับผู้เช่าได้ตั้งแต่สองรายขึ้นไป ทั้งนี้ เมื่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่เกี่ยวข้องบางประการกับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ส้ินสุดลง พื้นที่ที่เสาโทรคมนาคมซึ่งอยู่ในทรัพย์สินของกองทุนจะมี
ความสามารถในการรองรับโดยเฉล่ียต่อเสาอยู่ที่ 3.704 (โดยเป็นตัวเลขที่ได้จากการน าจ านวนพื้นท่ีรองรับมาหารด้วยจ านวนรวมของเสาโทรคมนาคม) และ หลังจากการได้มาซึง่
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 กองทุนจะมีความสามารถในการรองรับโดยเฉล่ียต่อเสาอยู่ที่  3.70 โดยอัตราส่วนการเช่าใช้พื้นที่บนเสา
โทรคมนาคมของกองทุนเฉล่ียอยู่ที่ประมาณ 1.761.80 พื้นที่ (slots) ต่อเสา ก่อนการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 และประมาณ 1.801.81 พื้นที่ (slots) ต่อเสา หลังการลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 43 (ทั้งนี ้บนสมมติฐานท่ีว่าอัตราการใช้พื้นที่เท่ากับ 1 พื้นที่ต่อเสา ส าหรับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่มีกับ กสท. โทรคมนาคม) 

อนึ่ง ณ วันท่ีของเอกสารฉบับนี้ มีเสาโทรคมนาคมที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์จ านวนทั้งสิ้นประมาณ ร้อยละ 90 ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมแล้ว โดยผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลักอยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนติดตั้งหรือด าเนินการให้มีการติดตั้งอุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคมทั้งหมดที่กองทุนได้รับกรรมสิทธิ์ จากกลุ่มทรูและผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลักได้เช่าอยู่ โดยมีก าหนดแล้วเสร็จภายในส้ินปี 2562 

ตารางดังต่อไปนี้แสดงความสามารถในการรองรับการใช้พื้นที่บนเสา (hosting capacity) และจ านวนพื้นที่ซึ่งสามารถให้เช่าแก่ผู้เช่าที่เป็นบุคคลภายนอกได้ โดยไม่
รวมถึงจ านวนพื้นที่ (slots)  บนเสาโทรคมนาคมที่สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่ารายอื่นเป็นจ านวนประมาณ 1,3500 พื้นที่ ซึ่งมีการเช่าโดยผู้ประกอบการบุคคลที่สาม ส าหรับ (ก) เสา
โทรคมนาคมที่อยู่ในกองทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทุนในปัจจุบัน (กล่าวคือ ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4) (ข) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  43 
และ (ค) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้าง
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พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 (อ้างอิง ณ วันที่ที่กองทุนเข้าลงในการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประกอบกับข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่กองทุนจะเข้าลงทุน
ข้อมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

  
  
  
  

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 43 การลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 43 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 43 

จ านวน  
(เสา) 

จ านวนพื้นท่ี
รองรับ(1) 

การเช่าใช้(2) 

จ านวนพื้นท่ี
รองรับซึ่ง

สามารถให้เช่า
แก่ผู้เช่าราย

อ่ืน 

จ านวน  
(เสา) 

จ านวน
พื้นท่ี

รองรับ(1) 

การเช่าใช้
(2) 

จ านวน
พื้นท่ี

รองรับซึ่ง
สามารถ
ให้เช่าแก่
ผู้เช่าราย

อ่ืน 

จ านวน  
(เสา) 

จ านวน
พื้นท่ีรองรับ

(1) 

การเช่าใช้
(2) 

จ านวน
พื้นท่ี

รองรับซึ่ง
สามารถ
ให้เช่าแก่ผู้
เช่ารายอ่ืน 

เสาท่ีสามารถให้เช่าพื้นท่ีแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 

รวม 8,939 35,095 21,127 13,968 788 2,877 1,576 1,301 9,727 37,972 22,703 15,269 

 - เสาท่ีต้ังอยู่บนพื้นดิน 6,988 29,473 15,906 13,567 749 2,760 1,498 1,262 7,737 32,233 17,404 14,829 

 - เสาท่ีต้ังอยู่บนดาดฟ้า 1,951 5,622 5,221 401 39 117 78 39 1,990 5,739 5,299 440 

เสาท่ีอยู่ภายใต้สญัญา HSPA และยงัไม่สามารถให้เช่าพื้นท่ีแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 

รวม 6,332 21,369 6,332  - - - - 6,332 21,369 6,332  

 - เสาท่ีต้ังอยู่บนพื้นดิน 5,205 16,690 5,205  - - - - 5,205 16,690 5,205  

 - เสาท่ีต้ังอยู่บนดาดฟ้า 595 1,389 595  - - - - 595 1,389 595  

 - DAS 532 3,290 532  - - - - 532 3,290 532  

รวมท้ังหมด 15,271 56,485 27,459  788 2,877 1,576  16,059 59,341 29,035  

(1) จ านวนพื้นท่ีรองรับ หมายถึง จ านวนช่องพื้นท่ี (slots) ท้ังหมดบนเสาแต่ละต้น คูณด้วยจ านวนเสาท่ีกองทุนเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิท่ีเกิดจากเสาโทรคมนาคม
ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) 

(2) การเช่าใช้ หมายถึง จ านวนช่องพื้นท่ี (slots) ท้ังหมดบนเสาซึ่งมีการเช่าใช้โดยนิติบุคคลในกลุ่มทรู 
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ตารางดังต่อไปน้ีแสดงอัตราส่วนการเช่าใช้และอัตราส่วนจ านวนพ้ืนท่ีรองรับซึ่งสามารถให้เช่าแก่ผู้เช่าที่เป็นบุคคลภายนอกต่อจ านวนพื้นที่รองรับ โดยไม่รวมถึงจ านวน
พื้นที ่(slots)  บนเสาโทรคมนาคมเป็นจ านวนประมาณ 1,300 พื้นที ่ซึ่งมีการเช่าโดยผู้ประกอบการบุคคลที่สาม ส าหรับ (ก) เสาโทรคมนาคมที่อยู่ในกองทรัพย์สิน (portfolio) ของ
กองทุนในปัจจุบัน (กล่าวคือ ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4) (ข) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 และ (ค) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเป็นเจา้ของ เชา่ 
หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ล งทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 เสา
โทรคมนาคมที่กองทุนซื้อหรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวตามเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (อ้างอิง ณ วันที่ที่กองทุนเข้าลงในการ
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประกอบกับข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่กองทุนจะเข้าลงทุนข้อมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

  
  
  

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 43 การลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 43 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 43 

 
อัตราส่วนการเช่าใช้ 

ต่อจ านวนพื้นท่ีรองรับ (พื้นท่ี 
(slots) ต่อเสา)) 

อัตราส่วนจ านวนพื้นท่ี
รองรับซึ่งสามารถให้เช่าแก่
ผู้เช่ารายอ่ืนต่อจ านวน

พื้นท่ีรองรับ (พื้นท่ี (slots) 
ต่อเสา)) 

อัตราส่วนการเช่าใช้ 
ต่อจ านวนพื้นท่ีรองรับ 
(พื้นท่ี (slots) ต่อเสา)) 

อัตราส่วนจ านวนพื้นท่ี
รองรับซึ่งสามารถให้เช่า
แก่ผู้เช่ารายอ่ืนต่อจ านวน
พื้นท่ีรองรับ (พื้นท่ี (slots) 

ต่อเสา)) 

อัตราส่วนการเช่าใช้ 
ต่อจ านวนพื้นท่ีรองรับ 
(พื้นท่ี (slots) ต่อเสา)) 

อัตราส่วนจ านวนพื้นท่ี
รองรับซึ่งสามารถให้เช่า
แก่ผู้เช่ารายอ่ืนต่อจ านวน
พื้นท่ีรองรับ (พื้นท่ี (slots) 

ต่อเสา)) 

เสาท่ีสามารถให้เช่าพื้นท่ีแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 

รวม 2.36 / 3.93 1.56 / 3.93 2.00/3.65 1.65/3.65 2.33/3.90 1.56/3.90 

 - เสาท่ีต้ังอยู่บนพื้นดิน 2.28 / 4.22 1.94 / 4.22 2.00/3.68 1.68/3.68 2.25/4.16 1.91/4.16 

 - เสาท่ีต้ังอยู่บนดาดฟ้า 2.68 / 2.88 0.21 / 2.88 2.00/3.00 1.00/3.00 2.66/2.88 0.22/2.88 

เสาท่ีอยู่ภายใต้สญัญา HSPA และยงัไม่สามารถให้เช่าพื้นท่ีแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 

รวม 1.00 / 3.37    1.00 / 3.37  

 - เสาท่ีต้ังอยู่บนพื้นดิน 1.00 / 3.21    1.00 / 3.21  

 - เสาท่ีต้ังอยู่บนดาดฟ้า 1.00 / 2.33    1.00 / 2.33  

 - DAS 1.00 / 6.19    1.00 / 6.19  

รวมท้ังหมด 1.80 / 3.70    1.81 / 3.70  
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ภาคผนวก ก 
ส่วนที ่6 

โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.3.2 (ค)(8) เดิม 

2.3.2. ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 

(ค) ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 

 ... 

(8) เส้นใยแก้วน าแสงที่ยงัไม่มีการใชง้าน (Dark Fiber Capacity) 

ตามสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ท่ีกองทุนท ากับ TICC และ TUC กองทุนให้ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก เช่า
ใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งาน (dark fiber) บนระบบ FOC หลัก และ FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 บางส่วน ส าหรับเส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งานส่วนท่ี
เหลือบน (1) ระบบ FOC หลักจ านวน 49,415 คอร์กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 40 และ (2) FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จ านวน 106,213 คอร์กิโลเมตร หรือ
ประมาณร้อยละ 35 ของ FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โดยในแต่ละกรณีเส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งานจะทยอยลดลงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการใช้งานส่วนที่ส ารองไว้ส าหรับ TICC เพิ่มขึ้น กองทุนสามารถให้เช่าเส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มี
การใช้งานแก่บุคคลภายนอกผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ผู้ประกอบกิจการสายเคเบิลใยแก้ว และผู้ให้บริการข้อมูลและเสียงรายอื่น ๆ ท่ีเลือกจะติดตั้งอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณ 
(transmission equipment) ของตนเอง และเช่าใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งานจากกองทุนได้ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขสิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) ในการเช่าหรือ
เช่าช่วงเส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งานของ TICC และจะต้องไม่เป็นการรบกวนส่วนท่ีส ารองไว้ส าหรับการใช้งานของ TICC  

ทั้งนี้ ในส่วน ของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 นั้น เส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งานหลังจากกองทุนให้ TUC และ TICC เช่ามี
ประมาณ ร้อยละ 20 และหลังจากกองทุนได้ให้เช่า FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 บางส่วนแล้วภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้องนั้น กองทุนสามารถให้เช่าเส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งานแก่บุคคลภายนอกผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ ผู้ประกอบกิจการ
สายเคเบิลใยแก้ว และผู้ให้บริการข้อมูลและเสียงรายอื่น ๆ ที่เลือกจะติดตั้งอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณ (transmission equipment) ของตนเอง และเช่าใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการ
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ใช้งานจากกองทุนได้ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขสิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) ในการเช่าหรือเช่าช่วงเส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งานของ TUCและ TICC (แล้วแต่
กรณี) และจะต้องไม่เป็นการรบกวนส่วนท่ีส ารองไว้ส าหรับการใช้งานของ TUC และ TICC 

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมทั้งประเภท Active และ Passive ที่อยู่ในระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด รวมทั้งอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่อยู่
ในระบบ FOC หลักจะไม่สามารถน าออกให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ที่เป็นบุคคลภายนอกเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการเป็นระยะเวลาอย่างน้อยห้าปี นับจากวันจด
ทะเบียนกองทุน ส่วน ระบบ FOC ของ BFKT ไม่สามารถน าออกให้บุคคลภายนอกเช่าได้ระหว่างที่สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ยังมีผลใช้บังคับ เนื่องจากตกอยู่ภายใต้
ข้อตกลงการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวบางส่วนแก่ กสท. โทรคมนาคม นอกจากนี้ ถึงแม้กองทุนจะได้ใช้สิทธิ ในการซื้อ (call option) ระบบ FOC ของ BFKT ภายหลังส้ินสุดสัญญา
เช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA กองทุนก็อาจไม่สามารถจัดให้มีผู้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวเพิ่มเติมได้เนื่องจากข้อจ ากัดภายใต้สัญญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ ระบบ FOC ของ BFKT  

ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลโดยทั่วไปของ (ก) FOC ที่อยู่ในกองทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทุนในปัจจุบัน (ข) FOC ที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 และ (ค) 
FOC ที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจาก  FOC ดังกล่าวภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (ตัวเลขข้างล่างนี้ปัดเศษเพื่อให้ง่ายต่อการน าเสนอ) (ข้อมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

  
  

  

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 การเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 

ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จ านวนคอร์
กิโลเมตร 

จ านวนที่ให้เช่า
ตามสัญญาใน

ปัจจุบัน 
(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละที่
ให้เช่าของ 

FOC ทั้งหมด 

ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จ านวนคอร์
กิโลเมตร 

จ านวนที่ให้
เช่าตาม
สัญญาใน
ปัจจุบัน 
(คอร์

กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละ
ที่ให้เช่าของ 

FOC 
ทั้งหมด 

ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จ านวนคอร์
กิโลเมตร 

จ านวนที่ให้เช่า
ตามสัญญาใน

ปัจจุบัน 
(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละที่
ให้เช่าของ 

FOC ทั้งหมด 

FOC ที่สามารถให้เช่ากับผู้เช่ารายอ่ืนได้ 
 15,418 686,182 489,085 71.3 27,368 1,210,291 968,233 80.0 42,786 1,896,473 1,457,318 76.8 

FOC ที่อยู่ภายใต้สัญญา HSPA และที่อยู่ภายใต้สิทธิในการเช่าแต่เพียงผู้เดียว (ยกเว้นจะมีการตกลงเป็นอย่างอื่นในอนาคต) ซึ่งยังไม่สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 
   53,364 878,485 878,485 100.0(1) - - - - 53,364 878,485 878,485 100.0(1) 
รวม   68,782 1,564,667 1,367,570 87.4 27,368 1,210,291 968,233 80.0 96,150 2,774,958 2,335,803 84.2 
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ปริมาณความจุส าหรับให้เช่าแก่ผู้เช่ารายอ่ืน  

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 การเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 

ปริมาณความจุที่สามารถให้
เช่าแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 
(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละปริมาณความจุ
ที่สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่า
รายอ่ืนของ FOC ทั้งหมด 

ปริมาณความจุที่สามารถให้
เช่าแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 
(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละปริมาณความจุ
ที่สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่า
รายอ่ืนของ FOC ทั้งหมด 

ปริมาณความจุที่สามารถให้
เช่าแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 
(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละปริมาณความจุ
ที่สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่า
รายอ่ืนของ FOC ทั้งหมด 

รวม 197,097 12.6 242,058 20.0 439,155 15.8 

(1)  ส าหรับ FOC ท่ีอยู่ภายใต้สัญญา HSPA เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา HSPA ซึ่งเกิดขึ้นก่อนท่ีกองทุนจะเข้าลงทุนและท าสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
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โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.3.2 (ค)(8) ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

2.3.2. ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 

(ค) ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 

 ... 

(89) เส้นใยแก้วน าแสงที่ยงัไม่มีการใชง้าน (Dark Fiber Capacity) 

ตามสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ท่ีกองทุนท ากับ TICC และ TUC กองทุนให้ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก เช่า
ใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งาน (dark fiber) บนระบบ FOC หลัก และ FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 บางส่วน ส าหรับเส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งานส่วนท่ี
เหลือบน (1) ระบบ FOC หลักจ านวน 49,415 คอร์กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 40 และ (2) FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จ านวน 106,213 คอร์กิโลเมตร หรือ
ประมาณร้อยละ 35 ของ FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โดยในแต่ละกรณีเส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งานจะทยอยลดลงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการใช้งานส่วนที่ส ารองไว้ส าหรับ TICC เพิ่มขึ้น กองทุนสามารถให้เช่าเส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มี
การใช้งานแก่บุคคลภายนอกผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ผู้ประกอบกิจการสายเคเบิลใยแก้ว และผู้ให้บริการข้อมูลและเสียงรายอื่น ๆ ท่ีเลือกจะติดตั้งอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณ 
(transmission equipment) ของตนเอง และเช่าใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งานจากกองทุนได้ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขสิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) ในการเช่าหรือ
เช่าช่วงเส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งานของ TICC และจะต้องไม่เป็นการรบกวนส่วนท่ีส ารองไว้ส าหรับการใช้งานของ TICC  

ทั้งนี้ ในส่วน ของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 นั้น เส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งาน (Dark 
Fiber) หลังจากกองทุนให้ TUC และ TICC เช่ามีประมาณ ร้อยละ 20 16.2 และหลังจากกองทุนได้ให้เช่า FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ 
FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 บางส่วนแล้วภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ท่ีเกี่ยวข้องนั้น กองทุนสามารถให้เช่าเส้นใยแกว้น าแสง
ที่ยังไม่มีการใช้งานแก่บุคคลภายนอกผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ผู้ประกอบกิจการสายเคเบิลใยแก้ว และผู้ให้บริการข้อมูลและเสียงรายอื่น ๆ ที่เลือกจะติดตั้งอุปกรณ์ระบบส่ือ
สัญญาณ (transmission equipment) ของตนเอง และเช่าใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งานจากกองทุนได้ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขสิทธิในการปฏิเสธก่อน ( right of first refusal) ใน
การเช่าหรือเช่าช่วงเส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งานของ TUCและ TICC (แล้วแต่กรณี) และจะต้องไม่เป็นการรบกวนส่วนท่ีส ารองไว้ส าหรับการใช้งานของ TUC และ TICC 
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อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมทั้งประเภท Active และ Passive ที่อยู่ในระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด รวมทั้งอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่อยู่
ในระบบ FOC หลักจะไม่สามารถน าออกให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ที่เป็นบุคคลภายนอกเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการเป็นระยะเวลาอย่างน้อยห้าปี นับจากวันจด
ทะเบียนกองทุน ส่วน ระบบ FOC ของ BFKT ไม่สามารถน าออกให้บุคคลภายนอกเช่าได้ระหว่างที่สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ยังมีผลใช้บังคับ เนื่องจากตกอยู่ภายใต้
ข้อตกลงการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวบางส่วนแก่ กสท. โทรคมนาคม นอกจากนี้ ถึงแม้กองทุนจะได้ใช้สิทธิในการซื้อ (call option) ระบบ FOC ของ BFKT ภายหลังส้ินสุดสัญญา
เช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA กองทุนก็อาจไม่สามารถจัดให้มีผู้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวเพิ่มเติมได้เนื่องจากข้อจ ากัดภายใต้สัญญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ ระบบ FOC ของ BFKT  

ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลโดยทั่วไปของ (ก) FOC ที่อยู่ในกองทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทุนในปัจจุบัน (กล่าวคือ ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4) (ข) FOC ที่
กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 และ (ค) FOC ที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจาก  FOC ดังกล่าวภายหลังการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 (ตัวเลขข้างล่างนี้ปัดเศษเพื่อให้ง่ายต่อการน าเสนอ) (อ้างอิง ณ วันท่ีที่กองทุนเข้าลงในการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 
3 ประกอบกับข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่กองทุนจะเข้าลงทุนข้อมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

  
  

  

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 การเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 

ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จ านวนคอร์
กิโลเมตร 

จ านวนที่ให้เช่า
ตามสัญญาใน

ปัจจุบัน 
(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละที่
ให้เช่าของ 

FOC ทั้งหมด 

ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จ านวนคอร์
กิโลเมตร 

จ านวนที่ให้
เช่าตาม
สัญญาใน
ปัจจุบัน 
(คอร์

กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละ
ที่ให้เช่าของ 

FOC 
ทั้งหมด 

ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จ านวนคอร์
กิโลเมตร 

จ านวนที่ให้เช่า
ตามสัญญาใน

ปัจจุบัน 
(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละที่
ให้เช่าของ 

FOC ทั้งหมด 

FOC ที่สามารถให้เช่ากับผู้เช่ารายอ่ืนได้ 
 42,786 1,896,473 1,457,318 76.8 5,524 295,726 236,581 80.0 48,310 2,192,199 1,693,899 77.3 

FOC ที่อยู่ภายใต้สัญญา HSPA และที่อยู่ภายใต้สิทธิในการเช่าแต่เพียงผู้เดียว (ยกเว้นจะมีการตกลงเป็นอย่างอื่นในอนาคต) ซึ่งยังไม่สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 

   53,364 878,485 878,485 100.0(1) - - - - 53,364 878,485 878,485 100.0(1) 
รวม   96,150 2,774,958 2,335,803 84.2 5,524 295,726 236,581 80.0 101,674 3,070,684 2,572,384 83.8 
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ปริมาณความจุส าหรับให้เช่าแก่ 
ผู้เช่ารายอ่ืน  

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 การเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 

ปริมาณความจุที่สามารถให้
เช่าแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 
(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละปริมาณความจุที่
สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่าราย
อ่ืนของ FOC ทั้งหมด 

ปริมาณความจุที่สามารถให้
เช่าแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 
(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละปริมาณความจุที่
สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่าราย
อ่ืนของ FOC ทั้งหมด 

ปริมาณความจุที่สามารถให้
เช่าแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 
(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละปริมาณความจุที่
สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่าราย
อ่ืนของ FOC ทั้งหมด 

รวม 439,155 15.8 59,145 20% 498,300 16.2 

(1)  ส าหรับ FOC ท่ีอยู่ภายใต้สัญญา HSPA เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา HSPA ซึ่งเกิดขึ้นก่อนท่ีกองทุนจะเข้าลงทุนและท าสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
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ภาคผนวก ก 
ส่วนที ่7 

โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.3.2 (ค)(9) เดิม 

2.3.2. ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 

(ค) ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 

 ... 

(9) การกระจายทางภูมศิาสตร ์

ตารางดังต่อไปนี้แสดงถึงการกระจายทางภูมิศาสตร์ในแต่ละภาค (โดยคิดเฉพาะ FOC ที่สามารถให้เช่ากับผู้เช่ารายอื่นได้) โดยคิดเป็นร้อยละของ (ก) จ านวน FOC 
ทั้งหมดที่กองทุนเป็นเจ้าของหรือเช่าในปัจจุบัน (ข) จ านวน FOC ทั้งหมดที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 และ (ค) จ านวน FOC ทั้งหมดที่กองทุนจะเป็นเจ้าของหรือเช่า
ภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (ตัวเลขข้างล่างนี้ปัดเศษเพื่อให้ง่ายต่อการน าเสนอ) (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 
2561)  

พื้นท่ี 

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 การลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 

คอร์กิโลเมตร 
ร้อยละของคอร์

กิโลเมตร
(โดยประมาณ) 

คอร์กิโลเมตร 
ร้อยละของคอร์

กิโลเมตร(โดยประมาณ) 
คอร์กิโลเมตร 

ร้อยละของคอร์
กิโลเมตร(โดยประมาณ) 

เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

197,160 28.7 737,858 60.9 935,018 49.3 

ภาคกลางและ 
158,846 23.1 114,868 9.5 273,714 14.4 

ภาคตะวันตก 

ภาคตะวันออก 82,751 12.1 56,860 4.7 139,611 7.4 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 96,800 14.1 155,909 12.9 252,709 13.3 

ภาคเหนือ 78,210 11.4 91,081 7.5 169,291 8.9 

ภาคใต้ 72,415 10.6 53,716 4.5 126,130 6.7 

รวม 686,182 100.0 1,210,292 100.0 1,896,473 100.0 
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โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.3.2 (ค)(10) ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

2.3.2. ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 

(ค) ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 

 ... 

(910) การกระจายทางภูมศิาสตร ์

ตารางดังต่อไปนี้แสดงถึงการกระจายทางภูมิศาสตร์ในแต่ละภาค (โดยคิดเฉพาะ FOC ที่สามารถให้เช่ากับผู้เช่ารายอื่นได้) โดยคิดเป็นร้อยละของ (ก) จ านวน FOC 
ทั้งหมดที่กองทุนเป็นเจ้าของหรือเช่าในปัจจุบัน (กล่าวคือ ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4) (ข) จ านวน FOC ทั้งหมดที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 และ (ค) จ านวน 
FOC ทั้งหมดที่กองทุนจะเป็นเจ้าของหรือเช่าภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 43 (ตัวเลขข้างล่างนี้ปัดเศษเพื่อให้ง่ายต่อ
การน าเสนอ) (อ้างอิง ณ วันที่ที่กองทุนเข้าลงในการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประกอบกับข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่กองทุนจะเข้าลงทุนข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 
2561)  

พื้นที่ 

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 การลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 43 

คอร์กิโลเมตร 
ร้อยละของคอร์กิโลเมตร

(โดยประมาณ) 
คอร์กิโลเมตร 

ร้อยละของคอร์กิโลเมตร
(โดยประมาณ) 

คอร์กิโลเมตร 
ร้อยละของคอร์กิโลเมตร

(โดยประมาณ) 

เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

935,018 49.3 40,823 13.8 975,841 44.5 

ภาคกลางและ 
273,714 14.4 120,982 40.9 394,696 18.0 

ภาคตะวันตก 

ภาคตะวันออก 139,611 7.4 38,209 12.9 177,820 8.1 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 252,709 13.3 60,782 20.6 313,491 14.3 

ภาคเหนือ 169,291 8.9 21,576 7.3 190,867 8.7 
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ภาคใต้ 126,130 6.7 13,354 4.5 139,484 6.4 

รวม 1,896,473 100.0 295,726 100.0 2,192,199 100.0 
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ภาคผนวก ก 
ส่วนที่ 8 

โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.6.1 (ง) เดิม 

(ง) สัญญารักษาสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างทรูและกองทนุ (ตามที่ได้มีการแก้ไขโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเตมิระหว่างทรูและ
กองทุน) (“สัญญารักษาสัดส่วนการถือหนว่ยลงทุน”) 

คู่สัญญา • ทรู และ 

• กองทุน 

ข้อตกลงที่จะต้องรักษาการถือหน่วยลงทุน • ทรูตกลงว่ากลุ่มทรูจะจองซื้อ และจะถือและรักษาการถือหน่วยลงทุนไว้โดยตลอดเวลา ดังนี้ 

− นับแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถงึวันท่ีครบห้าปีนับจากวันจดทะเบียนกองทุน อยา่งน้อยร้อยละ 18 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
ออกโดยกองทุนในการเสนอขายครั้งแรก  และ 

− นับแต่วันจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนครั้งแรก (“วันเพิ่มทุนของกองทุน”) จนถึงวันที่ครบสามปีนับจากวันเพิ่มทุนของ
กองทุน หน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ภายใต้การเสนอขายส าหรับการเพิ่มทุนครั้งแรกซึ่งกลุ่มทรูได้จองซื้อ (โดยนับรวมกัน) ในส่วนท่ี
ไม่เกินร้อยละ 18 ของจ านวนหน่วยลงทุนท้ังหมดที่ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายส าหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก และ 

− นับแต่วันเพิ่มทุนของกองทุน จนถึงวันท่ีครบหนึ่งปีนับจากวันเพิ่มทุนของกองทุน หน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ภายใต้การเสนอขาย
ส าหรับการเพิ่มทุนครั้งแรกซึ่งกลุ่มทรูได้จองซื้อเฉพาะในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 18 ของจ านวนหน่วยลงทุนท้ังหมดที่ออกใหม่
ภายใต้การเสนอขายส าหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก (หากมี) 

• ข้อตกลงที่จะต้องรักษาการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่จ ากัดการขายและการซื้อหน่วยลงทุนระหว่างกันเองภายในกลุ่มทรู  
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กลุ่มทรู หมายถึง ทรู และ บริษัทย่อยซึ่งทรูถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น 

กฎหมายที่ใช้บังคับ • สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนให้ใช้บังคับตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล • ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ตัดสินคดีความ หรือด าเนินกระบวนพิจารณาใดๆ และระงับข้อพิพาทท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน 
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โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.6.1 (ง) ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

(ง) สัญญารักษาสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างทรูและกองทนุ (ตามที่ได้มีการแก้ไขโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเตมิระหว่างทรูและ
กองทุน) (“สัญญารักษาสัดส่วนการถือหนว่ยลงทุน”) 

ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนจะถกูแก้ไขเพิ่มเตมิโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
รักษาสัดสว่นการถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 3 ซึ่งมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังกลา่วปรากฏอยูใ่นตารางด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สัญญาแก้ไขเพิม่เตมิสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วย
ลงทุน ครั้งที่ 3 ฉบับลงนามอาจแตกตา่งไปจากสรุปสาระส าคัญนี้ แต่จะไม่แตกตา่งอย่างมีนัยส าคญั 

คู่สัญญา • ทรู และ 

• กองทุน 

ข้อตกลงที่จะต้องรักษาการถือหน่วยลงทุน • ทรูตกลงว่ากลุ่มทรูจะจองซื้อ และจะถือและรักษาการถือหน่วยลงทุนไว้โดยตลอดเวลา ดังนี้ 

− นับแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถงึวันท่ีครบห้าปีนับจากวันจดทะเบียนกองทุน อยา่งน้อยร้อยละ 18 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
ออกโดยกองทุนในการเสนอขายครั้งแรก  และ 

− นับแต่วันจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนครั้งแรก (“วันเพิ่มทุนของกองทุนคร้ังแรก”) จนถึงวันที่ครบสามปีนับจากวันเพิ่ม
ทุนของกองทุน หน่วยลงทุนที่ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายส าหรับการเพิ่มทุนครั้งแรกซึ่งกลุ่มทรูได้จองซื้อ  (โดยนับรวมกัน) 
ในส่วนท่ีไม่เกินร้อยละ 18 ของจ านวนหน่วยลงทุนท้ังหมดที่ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายส าหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก และ 

− นับแต่วันเพิ่มทุนของกองทุนครั้งแรก จนถึงวันที่ครบหนึ่งปีนับจากวันเพิ่มทุนของกองทุน หน่วยลงทุนที่ออกใหม่ภายใต้การ
เสนอขายส าหรับการเพิ่มทุนครั้งแรกซึ่งกลุ่มทรูได้จองซื้อเฉพาะในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 18 ของจ านวนหน่วยลงทุนท้ังหมดที่
ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายส าหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก (หากมี) 
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− นับแต่วันจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนครั้งที่ 2 (“วันเพิ่มทุนของกองทนุครั้งที่ 2”) จนถึงวันท่ีครบสามปีนับจากวันเพิ่มทุน
ของกองทุนครั้งที่ 2 หน่วยลงทุนที่ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายส าหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ซึ่งกลุ่มทรูได้จองซื้อ (โดยนับ
รวมกัน) ในส่วนท่ีไม่เกินร้อยละ [18] ของจ านวนหน่วยลงทุนท้ังหมดที่ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายส าหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 
2 และ 

− นับแต่วันเพิ่มทุนของกองทุนครั้งที่ 2 จนถึงวันท่ีครบหนึ่งปีนับจากวนัเพิ่มทุนของกองทุนครั้งที่ 2 หน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ภายใต้
การเสนอขายส าหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ซึ่งกลุ่มทรูได้จองซื้อเฉพาะในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ [18] ของจ านวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดที่ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายส าหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 (หากมี) 

• ข้อตกลงที่จะต้องรักษาการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่จ ากัดการขายและการซื้อหน่วยลงทุนระหว่างกันเองภายในกลุ่มทรู  

กลุ่มทรู หมายถึง ทรู และ บริษัทย่อยซึ่งทรูถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น 

กฎหมายที่ใช้บังคับ • สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนให้ใช้บังคับตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล • ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ตัดสินคดีความ หรือด าเนินกระบวนพิจารณาใดๆ และระงับข้อพิพาทท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน 
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ภาคผนวก ก 
ส่วนที่ 9 

โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.6.3(ข) เดิม 

2.6.3(ข) สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

(1) สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเชา่ ด าเนินการ บ ารุงรกัษา และบริหารจัดการหลัก ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเชา่ ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลักเสาโทรคมนาคม")  

คู่สัญญา ..................................  • TUC (เดิมเรียกว่า Real Future) ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการ และ 

• กองทุน ในฐานะผู้ให้เช่า 

วันมีผลใช้บังคับของข้อสัญญา
ที่แก้ไขและแทนที่ ...................  

• ข้อสัญญาของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคมจะมีผลบังคับใช้เมื่อการซื้อ
ขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เสร็จสมบูรณ์ซึ่งคือวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ("วันมีผลใช้บังคับของการ
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2") ทั้งนี้ ข้อสัญญาบางประการท่ีเกี่ยวข้องกับเสาโทรคมนาคมที่ TUC จะขายให้แก่กองทุน ภายใต้การลงทุนเพิ่มเตมิ 
ครั้งที่ 3 ("เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 3") จะมีผลบังคับใช้เมื่อการซื้อขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เสร็จสมบูรณ์ ("วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3") 

• เพื่อวัตถุประสงค์ของการสรุปสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม การขายและเช่า
ทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติมใด ๆ โดยบริษัทในกลุ่มทรูให้แก่กองทุนครั้งถัดไปหลังจากการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จะเรียกว่า "การลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3" 

ทรัพย์สินที่เช่า ........................  • ทรัพย์สินที่ TUC เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม ได้แก่ 



 เอกสารแนบ 8 

A38982405/0.8/31 May 2019 

 VIII - 184 

 

(ก) พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม และ   

(ข) ทรัพย์สินส่ิงอ านวยความสะดวกประเภท Passive ที่เกี่ยวข้องกับเสาโทรคมนาคมบางเสา 

(รวมเรียกว่า "ทรัพย์สินที่เช่า") 

• ทรัพย์สินท่ีเช่า ประกอบไปด้วยทรัพย์สินดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย("ทรัพย์สินขั้นต่ าที่เช่า") 

(ก) ทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น  

(i) พื้นที่ (slots) จ านวน 6,619 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 3,000 เสา เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558  

(ii) พื้นที่ (slots) จ านวน 13,993 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และ  

(iii) พื้นที่ (slots) จ านวน 15,249 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560  

(ข) ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

หากการโอนขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เสร็จสมบูรณ์ พ้ืนที่ (slots) จ านวน 700 พื้นที่ (slots) บนเสา
โทรคมนาคม 350 เสา เริ่มตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

(ค) ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

หากการโอนขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดย TUC ให้แก่กองทุน เสร็จสมบูรณ์ พื้นที่ (slots) จ านวน 
5,178 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 2,589 เสา เริ่มตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
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อัตราค่าเช่า .............................  • ตั้งแต่วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จนถึง วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 อัตราค่าเช่า ส าหรับทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งแบ่งออกเปน็ 
3 ประเภทตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ และอาจมีส่วนลด และ/หรือ การปรับเปล่ียนที่เหมาะสม ดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ 

(ก) ประเภทท่ี 1: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนพื้นดิน: 25,400 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot) 

(ข) ประเภทท่ี 2: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้า: 23,200 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot) และ 

(ค) ประเภทท่ี 3: โครงข่าย IBC/DAS: 39,400 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot)  

ส่วนลด และ/หรือ การปรับเปล่ียนอัตราค่าเช่า อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านล่างนี้ 

(ก) ส่วนลดจากการเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิม: ร้อยละ 32 

(ข) ส่วนลดจากจ านวน (โดยไม่ค านึงถึงประเภทของทรัพย์สินที่เช่า) 

(i) พื้นที่ (slots) จ านวน 1 - 3,000 พื้นที่ (slots): ไม่มีส่วนลด 

(ii) พื้นที่ (slots) จ านวน 3,001 - 5,000 พื้นที ่(slots): ส่วนลดในอัตราร้อยละ 30 

(iii) พื้นที่ (slots) จ านวน 5,001 - 10,000 พื้นที่ (slots): ส่วนลดในอัตราร้อยละ 35 และ 

(iv) พื้นที่ (slots) จ านวน 10,001 พื้นที่ (slots) เป็นต้นไป: ส่วนลดในอัตราร้อยละ 40 

• นับตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อัตราค่าเช่า ส าหรับทรัพย์สินที่เช่า จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  

(ก) ประเภทท่ี 1: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนพื้นดิน: 14,626 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot) 
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(ข) ประเภทท่ี 2: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้า: 13,359 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot) และ 

(ค) ประเภทท่ี 3: โครงข่าย IBC/DAS: 22,687 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot)  

โดยมีเงื่อนไขว่า TUC จะมีสิทธิได้รับอัตราค่าเช่าจากการเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ตราบเท่าที่ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของเงินสดสุทธิของกองทุนที่กองทุนได้มาจากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมใดๆ หรือรายได้ที่กองทุนได้รับโอนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 นั้นมาจากกลุ่มทรู 

(ก) ประเภทท่ี 1: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนพื้นดิน: 10,969.50 บาท ตอ่เดือน ต่อพื้นท่ี (slot) 

(ข) ประเภทท่ี 2: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้า: 10,019.25 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot) และ 

(ค) ประเภทท่ี 3: โครงข่าย IBC/DAS: 17,015.25 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot)  

• หาก TUC หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมรายใดต้องการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการพื้นที่ (slots) เพิ่มเติมไม่ว่าในเวลาใดๆ TUC 
หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมนั้นจะได้รับอัตราค่าเช่าจากการเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมส าหรับอัตราค่าเช่าดังกล่าว เว้นแต่เป็น
กรณีเช่าช่วงที่ระบุในข้อ (3) ของสิทธิการเช่าช่วงภายใต้หัวข้อ "การโอนสิทธิเรียกร้อง" ด้านล่าง  

• การปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) ในอัตราคงที่ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี ให้ใช้กับอัตราค่าเช่าดังที่ระบุไว้ด้านบนนี้ตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2562  

การช าระค่าเช่า .......................  • ส าหรับทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู 
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(ก) TUC จะช าระค่าเช่าส าหรับการเช่า ด าเนินการ และบริหารทรัพย์สินที่เช่าเป็นการล่วงหน้า โดยจะช าระภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน
หรือวันท าการถัดไป เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 โปรดพิจารณาจ านวนค่าเช่าสุทธิล่วงหน้ารายปีในตารางแนบท้ายสรุป
ข้อก าหนดและเงื่อนไขหลักของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม 

(ข) TUC จะช าระค่าเช่าให้แก่กองทุนล่วงหน้าเป็นรายเดือนส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินขั้นต่ าที่เช่า (Minimum 
Leased Properties) ส าหรับทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ซึ่งจะเป็นระยะเวลาหนึ่งปีล่วงหน้าส าหรับการเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการพ้ืนท่ี (slot) บนเสาโทรคมนาคมกลุ่มแรกจ านวน 3,000 เสาที่ส่งมอบในปี พ.ศ. 2557 และเป็นระยะเวลา
สองปีล่วงหน้าส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการพื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมกลุ่มที่สองจ านวน 3,000 เสาที่ส่งมอบใน
ปี พ.ศ. 2558  

(ค) ภายหลังจากครบก าหนดอายุสัญญาเริ่มต้น (initial term) การช าระค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เช่าจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคม
ของทรู จะเป็นการช าระล่วงหน้าเป็นรายเดือนในวันที่ 7 (หรือวันท าการถัดไป) ของทุกเดือนตามจ านวนที่แท้จริงของพื้นที่ (slots) ที่
เช่า (โดยไม่ต้องช าระหนึ่งหรือสองปีล่วงหน้า) 

• ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  

(ก) นับตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หรือวันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 แล้วแต่กรณี TUC จะ
ช าระค่าเช่า  ส าหรับการเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่าล่วงหน้าเป็นรายเดือน โดยจะช าระภายในวันที่ 7 ของทุก
เดือนหรือวันท าการถัดไป  

ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง ก า ร เ ช่ า
ด าเนินการและบริหารจัดการ .  

• ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่า มีดังต่อไปนี้  

(ก) ทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู: จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 และนับแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 เกิดขึ้น ระยะเวลาของการเช่าด าเนินการและบริหารจัดการจะขยายให้ส้ินสุดลงใน วันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2576  
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(ข) ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
(ในกรณีที่มีการซื้อภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์): จนถึง 15 กันยายน 
พ.ศ. 2576  

• ส าหรับทรัพย์สินที่ได้มาจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู อย่างน้อยสองปี ก่อนส้ินสุดระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหาร
จัดการในขณะนั้น (ซึ่งคือวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 หรือตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 
2576) TUCและ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ จะแจ้งกองทุนในกรณีท่ีTUCและ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ ต้องการ
จองสิทธิการต่ออายุระยะเวลาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการส าหรับการเช่าอย่างน้อย หน่ึงพื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมแต่ละเสาจาก
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูภายหลังจากส้ินสุดระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 
หรือวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576 แล้วแต่กรณี และTUCและ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ จะช าระค่าธรรมเนียมการจองดงักล่าว
ให้แก่กองทุนเป็นรายเดือน โดยกองทุนจะต้องกันพื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมหนึ่งพื้นที่ (slot) ดังกล่าวไว้ส าหรับการต่ออายุการเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการโดยTUCและ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น  ๆ  โดยอัตราค่าธรรมเนียมการจองดังกล่าวจะมีจ านวน
ดังต่อไปนี้ 

(ค) ส าหรับปี พ.ศ. 2569 หรือ พ.ศ.2575 (แล้วแต่กรณี) ในจ านวนที่เท่ากับค่าเช่าส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหน่ึงพื้นที่ 
(slot) บนเสาโทรคมนาคมจ านวน 3,000 เสาในอัตราค่าเชา่ส าหรับปี พ.ศ. 2569 หรือ พ.ศ.2575 แล้วแต่กรณี (โดยค านวณจากคา่เชา่
จากการเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิม (หากมีสิทธิได้รับ) และการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) ที่ร้อยละ 2.7 ต่อ
ปี) และ 

(ง) ส าหรับปี พ.ศ. 2570 หรือ 2576 แล้วแต่กรณี ในจ านวนที่เท่ากับค่าเช่าส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหนึ่งพื้นที่ (slot) 
บนเสาโทรคมนาคมจ านวน 6,000 เสาในอัตราค่าเช่าส าหรับปี พ.ศ. 2570 หรือ 2576 แล้วแต่กรณี (โดยค านวณจากค่าเช่าจากการ
เป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิม (หากมีสิทธิได้รับ) และการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี)  
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• ส าหรับทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 อย่างน้อย
สองปีก่อนส้ินสุดระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการในขณะนั้น TUC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น  ๆ  จะแจ้ง
กองทุนหาก TUC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น  ๆ  ต้องการจองสิทธิการต่ออายุระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหาร
จัดการ ส าหรับการเช่าอย่างน้อย หน่ึงพื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมแต่ละเสาจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หรือ
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ในอัตราตลาดที่ตกลงร่วมกันภายใต้ส่วนลดค่าเช่าจากการเป็นผู้เช่าดั้งเดิม (หากมีสิทธิ
ได้รับ)  

• กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเช่าที่ดินส าหรับการเช่าที่ดินท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าตั้งอยู่ โดย  

(ก) ในระหว่างระยะเวลาการเช่า TUC จะเป็นผู้ช าระค่าเช่าที่ดินและภาษีทรัพย์สินท่ีเกี่ยวขอ้งส าหรับการเชา่ที่ดินท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าตั้งอยูซ่ึง่ 
(๑) ส าหรับทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ความตกลงดังกล่าวได้สะท้อนอยู่ในจ านวนค่าเช่าสุทธิล่วงหน้ารายปีในตารางแนบท้าย
สรุปข้อก าหนดและเงื่อนไขหลักของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม และ (๒) 
ส าหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ความตกลง
ดังกล่าวได้สะท้อนอยู่ในจ านวนค่าเช่ารายเดือนสุทธิ โดยมีเงื่อนไขในแต่ละกรณีว่า หากกฎหมายภาษีทรัพย์สินใหม่มีผลใช้บังคับ 
คู่สัญญาจะร่วมกันหารือโดยสุจริตซึ่งหน้าที่และการจัดสรรภาระภาษีเกี่ยวกับภาษีทรัพย์สินหรือภาษีอื่นที่คล้ายคลึงกันภายใต้
กฎหมายใหม่ดังกล่าวอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่เช่า และ 

(ข) ส าหรับช่วงการต่ออายุการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ (หลังจากวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 หรือในวันมีผลใช้บังคับของการ
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หลังจาก 15 กันยายน พ.ศ. 2576) กองทุนจะเป็นผู้ช าระค่าเช่าที่ดินและภาษีทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการ
เช่าที่ดินท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าตั้งอยู่  
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ผู้เช่าและบริหารจัดการ
เพิ่มเติม ...................................  

• ภายใต้ข้อก าหนดของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม กองทุนมีสิทธิให้เช่าแก่บุคคล
ใด ๆ และให้บุคคลใด ๆ ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินใด ๆ  นอกเหนือไปจากทรัพย์สินที่เช่า หรือ พื้นที่ (slot) และทรัพย์สินส่ิงอ านวย
ความสะดวกที่จัดสรรให้ TUC และผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ ไปแล้ว ท้ังนี้ เป็นไปตามสิทธิของ TUC ตามที่ระบุด้านล่างนี้ 

• หากกองทุนประสงค์จะให้เช่าแก่ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก และให้ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก 
ด าเนินการและบริหารจัดการ หรือ ด าเนินการเจรจาตกลงเรื่องการให้เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการพื้นที่ (slot) ที่ยังว่างอยู่ กองทุนต้อง
ยื่นค าเสนอในการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการดังกล่าวให้แก่ TUC ก่อน และ TUC มีสิทธิตอบรับค าเสนอในการเช่า ด าเนินการและ
บริหารจัดการเช่นว่า โดยเงื่อนไขในการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการที่ให้แก่ TUC นั้นต้องไม่เป็นเงื่อนไขที่ด้อยกว่าที่เสนอให้แก่
บุคคลภายนอก (รวมทั้ง หากผู้เช่าและบริหารจัดการท่ีเป็นบุคคลภายนอกมสิีทธิได้รับส่วนลดใด ๆ  TUC จะได้รับส่วนลดดังกล่าวด้วยเช่นกนั) 
และกองทุนห้ามให้เช่าพื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมแก่บุคคลภายนอกในราคาที่ต่ ากว่า ร้อยละ 12.5 ของอัตราค่าเช่าในขณะนั้น (โดย
ค านึงถึงการปรับอัตราเพิ่มขึ้นในอัตราคงที่ท่ีร้อยละ 2.7 ต่อปี) 

• หากเมื่อใดก็ตามกองทุนได้เข้าท าสัญญากับผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สิน
ประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม และมี
เงื่อนไขที่เป็นคุณมากกว่าที่ให้แก่ TUC TUC มีสิทธิให้กองทุนด าเนินการแก้ไขสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จัดการหลักเสาโทรคมนาคม เพื่อให้TUCได้รับเงื่อนไขที่เป็นคุณดังกล่าวนั้น 

การบ ารุงรักษา การด าเนินการ
และบริหารจัดการ ..................  

• กองทุนไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการด าเนินการบริหารจัดการโครงข่ายหรือบริหารจัดการทรัพย์สิน ทั้งนี้ TUC มีหน้าที่ความรับผิดชอบ (ไม่ว่าจะ
ด าเนินการด้วยตนเอง หรือ ผ่านบุคคลอื่นใดที่ TUC แต่งตั้ง) ในการบ ารุงรักษา การด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่า และเสา
โทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพื้นที่ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่ให้เป็นไปตามระดับมาตรฐานการบริการที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม และตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนด 

สิทธิในการติดตั้งอุปกรณ์ .......  • TUC มีสิทธิในการติดตั้ง คงไว้ และประกอบการท่ีเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
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(ก) อุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active 

(ข) ทรัพย์สินส่ิงอ านวยความสะดวกประเภท Passive ไม่ว่ามีไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ เพื่อประโยชน์ของผู้เช่าช่วง และ 

(ค) อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จ าเป็นหรือต้องมีเพื่อการบ ารุงรักษาภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม 

ที่ตั้งอยู่บนทรัพย์สินที่เช่า หรือบนพื้นที่ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่ และอยู่ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญา
เช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม 

การใช้ทรัพย์สนิทีเ่ช่าและ 
พื้นที ่........................................  

• TUC ตกลงว่าจะใช้ ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีเช่าและพื้นที่ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาแก้ไขและแทนท่ีสัญญา
เช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม เงื่อนไขดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การตกลงว่าจะไม่ด าเนินการหรืออนุญาต
ให้มีการด าเนินการใด ๆ ซึ่งจะเป็นการรบกวนหรือสร้างความร าคาญต่อกองทุนหรือผู้เช่าและบริหารจัดการเพิ่มเติม จะรักษาพื้นที่ท่ีทรัพย์สิน
ที่เช่าตั้งอยู่ให้สะอาดหรืออยู่ในสภาพเหมาะสมส าหรับการท างาน จะใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อหลีกเล่ียงการสร้างความ
เสียหายแก่พื้นที่ท่ีทรัพย์สินท่ีเช่า อาคารหรือส่ิงปลูกสร้างตั้งอยู่ จะด าเนินการให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และทรัพย์สินส่ิงอ านวยความสะดวกที่ตดิตัง้ 
และ/หรือ คงไว้ในทรัพย์สินที่เช่าหรือพื้นที่ท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าตั้งอยู่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะไม่ใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกเหนือไปจากกิจการโทรคมนาคม  และ/หรือ กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ (หากได้รับการอนุญาตตามกฎหมายให้ด าเนินการ
ได้) จะแจ้งให้กองทุนทราบในทันทีที่ท าได้หลังจากรู้ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ น้ าท่วม กรณีฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุใด ๆ ที่กระทบต่อพื้นที่ท่ีทรัพย์สิน
ที่เช่าตั้งอยู่ 

การย้ายเสาโทรคมนาคมใน
กรณีที่ไม่มีการต่ออายุการเช่า
ที่ดนิที่ทรัพย์สนิทีเ่ช่าตั้งอยู ่.....  

• TUC จะเป็นผู้รับผิดชอบการย้ายเสาโทรคมนาคมซึ่งเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จากที่ดินที่ทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่ไปยังที่ดินใหม่หากไม่สามารถต่อ
อายุหรือขยายระยะเวลาการเช่าของที่ดินที่ทรัพย์สินท่ีเช่าตั้งอยู่ได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของ TUC เอง 
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• กองทุนจะช าระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเป็นจ านวน 6.6 ล้านบาทให้แก่ TUC ("ค่าตอบแทนส าหรับการย้ายทรัพย์สิน") ส าหรับหน้าที่
ของ TUC อันเกี่ยวเนื่องกับการย้ายเสาโทรคมนาคมของทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 
2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 การปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) ในอัตราคงที่ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี 
จะใช้กับค่าตอบแทนประเภทน้ีตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

ประกันภัย ...............................  • ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัยส าหรับทรัพย์สินที่เช่า (รวมถึง ประกันภัยประเภทความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก และความคุ้มครองทางประกันภัยอื่นใด) ที่เพียงพอและเป็นไปตามหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรมส าหรับทรัพย์สินที่เช่า รวมทั้ง
มีหน้าที่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย  

• TUC มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัยส าหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมที่TUC ติดตั้ง หรือ น าไปไว้บนทรัพย์สินที่เช่า
ใด ๆ (รวมถึง ประกันภัยประเภทความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และความคุ้มครองทางประกันภัยอื่นใด) ที่เพียงพอและเป็น ไปตามหลัก
ปฏิบัติในอุตสาหกรรมส าหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภทเดียวกัน  

ความรับผิดชดใช้ ....................  • กองทุน และ TUC ต่างตกลงที่จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายทั้งปวงให้แก่อีกฝ่าย อันเป็นผลมาจากการผิดค ารับรอง ค า
รับประกัน และข้อปฏิบัติของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม โดยมี
ข้อยกเว้นต่าง ๆ ตามหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรม 

การโอนสิทธิเรียกร้อง .............  • กองทุน และ TUC ต่างสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลักเสาโทรคมนาคมนี้ ให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายก่อน  

• TUC สามารถให้เช่าช่วงพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตนเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนก่อน ดังต่อไปนี้ 

(ก) ทรัพย์สินขั้นต่ าที่เช่าให้แก่ บุคคลใด ๆ  
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(ข) พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม (นอกเหนือจากทรัพย์สินขั้นต่ าที่  TUC เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ) ให้แก่ (ก) ผู้เช่าและ
บริหารจัดการดั้งเดิมอื่นใด (ข) ทรู หรือ บริษัทย่อยในปัจจุบันและในอนาคตของทรู และ/หรือ นิติบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มทรู ผู้ได้รับสิทธิใน
การประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ใชค้ลื่นความถี่ในย่านความถี่ 1800 MHz (ค) กสท. โทรคมนาคม (ง) ทีโอที และ (จ) ผู้ประกอบการ
รายอื่น ๆ ท่ีมีการแลกเปล่ียนการใช้ประโยชน์บนพ้ืนท่ี (slots) ของผู้ประกอบการรายอื่น ๆ น้ัน  

(ค) พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม (นอกเหนือจากทรัพย์สินขั้นต่ าที่ TUC เช่าและด าเนินการบริหารจัดการ) ให้แก่ บุคคลใด  ๆ  
นอกเหนือจากบุคคลตามที่ระบุใน (2) โดยอัตราค่าเช่าที่ TUC จะต้องช าระให้แก่กองทุนส าหรับพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม
ดังกล่าวนั้นจะเป็นอัตราค่าเช่าที่คิดส่วนลดตามที่ผู้เช่าช่วงจาก TUC รายนั้น ๆ ควรจะได้รับจากกองทุนหากผู้เช่าช่วงรายดังกล่าวเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวจากกองทุนโดยตรงโดยไม่มีส่วนลดจากการเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิม โดย
กองทุนอาจตกลงให้ส่วนลดเพิ่มเติมแก่ TUC ในการท่ี TUC ให้เช่าช่วงพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม แก่บุคคลอื่นตามที่ระบุในข้อ 
(3) นี ้

• กองทุนจะไม่ขาย โอนหรือจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เช่าแก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก TUC ก่อน 
(ทั้งนี้ การพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว จะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ชักช้า) และกองทุนจะต้องจัดการให้ผู้ที่ซื้อหรือรับโอน
ทรัพย์สินท่ีเช่าตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร (โดยเป็นเงื่อนไขก่อนการขาย โอน หรือ จ าหน่ายจ่ายโอนดังกล่าว) ท่ีจะปฏิบัติตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม และรับไปซึ่งสิทธิ ความรับผิดและหน้าที่
ต่าง ๆ ภายใต้สัญญาดังกล่าว    

การเสริมความสามารถ 
(Reinforcement) ......................  

• ในกรณีจ าเป็น หรือ สมควร (ไม่ว่าเป็นผลมาจากการร้องขอของ TUC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการท่ีเป็นบุคคลภายนอก) ท่ีจะต้องมีการ
เสริมความสามารถหรือปรับปรุงเสาโทรคมนาคมใด ๆ ที่กองทุนได้รับจาก TUC หรือ ทรู และ/หรือ บริษัทย่อยของทรู และอยู่ภายใต้การเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม TUC จะ
ด าเนินการเพื่อให้มีการเสริมความสามารถหรือปรับปรุงดังกล่าวในทุกกรณี ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุนและบวกด้วยส่วนเพิ่มที่สมเหตุสมผล 
หากกองทุนขาดเงินทุนในการเสริมความสามารถหรือปรับปรุงเสาโทรคมนาคม TUC จะส ารองจ่ายเงินไปก่อน โดยกองทุนจะช าระค่าใช้จ่าย
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และส่วนเพิ่มคืนให้แก่ TUC ภายใน 30 วันนับจากวันที่ TUC ออกใบเรียกเก็บเงิน หากกองทุนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ 
กองทุนตกลงจะช าระดอกเบี้ยที่คิดบนจ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระแต่ยังไม่ได้รับช าระ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ถึงก าหนดช าระ
จนกว่าได้มีการช าระเงินดังกล่าวทั้งหมดจนครบถ้วนเต็มจ านวนแล้วให้แก่ TUC ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชดใช้เงินคืนให้แก่ TUC 
ภายในเวลาที่ก าหนด TUC มีสิทธิหักกลบลบหนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว และส่วนเพิ่มและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง กับค่าเช่ารายเดือนที่ถึงก าหนด
ช าระซึ่ง TUC ต้องช าระให้แก่กองทุนได้ 

การสิ้นสุดของสัญญา .............  • คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการได้ในหลายๆ กรณี เช่น กรณีท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายไม่สามารถปฏิบัติตาม
หน้าที่ส าคัญของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการเสาโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึง (ในกรณีของTUC) 
การไม่สามารถช าระค่าเช่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การล้มละลาย หรือกรณีที่การปฏิบัติตามหน้าที่ส าคัญภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคมของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะมีผลเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

• TUC มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา โทรคมนาคม หากไม่มีบริษัทในกลุ่มทรู
ต้องการ หรือมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเช่าทรัพย์สินที่เช่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ อันเป็นผลมาจากการส้ินสุดหรือส้ินอายุข อง
ใบอนุญาตคลื่นความถี่เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมอันเกี่ยวเนื่องกับเสาโทรคมนาคม เป็นต้น   

ภาษี........................................ • TUC จะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตลอดซึ่ง (ก) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีขายและ/หรือภาษีบริการ (ข) นับแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ภาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับภาษีที่ระบุไว้ใน (ก) (ถ้ามี) ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากวันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภาษีและค่าใช้จ่ายซึ่ง TUC เป็นผู้รับผิดชอบตาม (ก) และ (ข) จะต้องเป็นภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับจ านวนเงินท่ี TUC 
ต้องช าระภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม  

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................  • สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคมอยู่ภายใต้การบังคับตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล .......................  • ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ตัดสินคดีความ หรือด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ และระงับข้อพิพาทท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม 
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ค่าเช่าลว่งหน้ารายปีส าหรับทรัพย์สินจากทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมของทรูซึ่งเปน็สว่นหนึ่งของทรัพย์สนิโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบือ้งตน้ 
ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม 

ป ี 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ค่าเช่าล่วงหน้ารายปีส าหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่มแรกจ านวน 
3,000 เสา (ล้านบาท) 

1,0061 8051 9063 9303 9643 9903 1,0163 1,0443 1,0723 1,1013 1,1313 1,1613 1,1933 1,2253 

ค่าเช่าท่ีดินรายปีส าหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่มแรกจ านวน 
3,000 เสา (ล้านบาท) 

(306) (319) (332) (338) (354) (362) (369) (378) (386) (395) (403) (412) (421) (430) 

ค่าเช่าล่วงหน้าสุทธิรายปีส าหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่มแรกจ านวน 
3,000 เสา (ล้านบาท) 

7001 4861 5743 5923 6103 6283 6473 6663 6863 7063 7273 7493 7713 7943 

ค่าเช่าล่วงหน้ารายปีส าหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่มท่ีสองจ านวน 
3,000 เสา (ล้านบาท) 

9342 9974 1,0244 1,0524 1,0724 1,1004 1,1304 1,161 4                   1,1924 1,2244 1,2584 1,2924 1,3264 1,3624 

ค่าเช่าท่ีดินรายปีส าหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่มท่ีสองจ านวน 
3,000 เสา (ล้านบาท) 

(366) (381) (388) (396) (397) (405) (414) (423) (432) (442) (452) (462) (472) (482) 

ค่าเช่าล่วงหน้าสุทธิรายปีส าหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่ มท่ีสอง
จ านวน 3,000 เสา (ล้านบาท) 

5682 6164 6364 6564 6754 6954 7164 7384 7604 7824 8064 8304 8544 8804 
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ป ี 2571 2572 2573 2574 2575 2576 

ค่าเช่าล่วงหน้ารายปีส าหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่มแรกจ านวน 
3,000 เสา (ล้านบาท) 

1,2583 1,2923 1,3273 1,3623 1,3993 - 

ค่าเช่าท่ีดินรายปีส าหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่มแรกจ านวน 
3,000 เสา (ล้านบาท) 

(440) (450) (460) (470) (480) - 

ค่าเช่าล่วงหน้าสุทธิรายปีส าหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่มแรกจ านวน 
3,000 เสา (ล้านบาท) 

8183 8423 8673 8933 9193 - 

ค่าเช่าล่วงหน้ารายปีส าหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่มท่ีสองจ านวน 
3,000 เสา (ล้านบาท) 

1,3994 1,4374 1,4764 1,5154 - - 

ค่าเช่าท่ีดินรายปีส าหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่มท่ีสองจ านวน 
3,000 เสา (ล้านบาท) 

(493) (504) (515) (526)   

ค่าเช่าล่วงหน้าสุทธิรายปีส าหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่ มท่ีสอง
จ านวน 3,000 เสา (ล้านบาท) 

9064 9334 9614 9894 - - 
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หมายเหตุ 

1. ค านวณจากพื้นท่ี (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพื้นดินจ านวน 3,820 พื้นที่ และพื้นที่ (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้าจ านวน 2,799 พื้นที ่

2. ค านวณจากพื้นท่ี (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพื้นดินจ านวน 5,568 พื้นที่ และพื้นที่ (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้าจ านวน 1,806 พื้นที ่

3. ค านวณจากพื้นท่ี (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพื้นดินจ านวน 4,579 พื้นที่ และพื้นที่ (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้าจ านวน 2,809 พื้นที ่

4. ค านวณจากพื้นท่ี (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพื้นดินจ านวน 6,045 พื้นที่ และพื้นที่ (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้าจ านวน 1,816 พื้นที ่

 

(2) สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเชา่ ด าเนินการ และบริหารจดัการหลักระหว่าง TICC TUC และกองทุน (“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเชา่ ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก 
FOC”) 

 

คู่สัญญา ..................................  

 

• TICC และ TUC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการ และ 

• กองทุน ในฐานะผู้ให้เช่า  

วันมีผลใช้บังคับของข้อสัญญาที่
แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่........  

• ข้อสัญญาของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC มีผลบังคับใช้เมื่อการซื้อขาย FOC ที่ลงทุนเพิ่มเตมิ 
ครั้งที่ 2 เสร็จสิ้นซึ่งคือวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ("วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2") ทั้งนี้ ข้อสัญญาบางประการที่
เกี่ยวข้องกับ FOC ที่ TUC และ ทรูมูฟจะขายให้แก่กองทุนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ("FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 3") จะมีผล
บังคับใช้เมื่อการซื้อขาย FOC เพื่อลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เสร็จสิ้น ("วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3") 

• เพื่อวัตถุประสงค์ของการสรุปสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC การขายและเช่าทรัพย์สินที่กองทุน
ลงทุนเพิ่มเติมใด ๆ โดยบริษัทในกลุ่มทรูให้แก่กองทุนครั้งถัดไปหลังจากการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จะเรียกว่า "การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3" 
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ทรัพย์สินที่เช่า ........................  • ทรัพย์สินที่ TICC และ TUC เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการอยู่ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลัก FOC ประกอบด้วย  

(ก) ทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น 

TICC 

(i) ระบบ FOC หลักในเขตต่างจังหวัดความยาว 5,112 กิโลเมตร โดยที่ในแต่ละปี TICC เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการระบบ 
FOC หลัก ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในตารางแนบท้ายสรุปข้อก าหนดและเงื่อนไขหลักของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC 

(ii) อุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก   

(iii) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive (ส าหรับการใช้แต่เพียงผู้เดียวของ 
TICC เว้นแต่ TICC ตกลงเป็นอย่างอื่นหลังปี พ.ศ. 2561) และ 

(iv) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจงัหวดัซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active (ส าหรับการใช้แต่เพียงผู้เดียวของ TICC) 

(ข) ทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หากการโอนขาย FOC เพื่อลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ 

TUC 

(i) ร้อยละ 80 ของ FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็น FOC ส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด ซึ่งมีระยะทาง 1,113 กิโลเมตร (หรือ 62,594 คอร์กิโลเมตร) 
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(ii) ร้อยละ 80 ของ FOC หลักของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ซึ่งคือ FOC หลักส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,147 คอร์
กิโลเมตร) 

(ค) ทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 - หากการโอนขาย FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง เสร็จสมบูรณ์ 

TICC 

(i) ร้อยละ 80 ของ FOC ที่รองรับระบบ FTTx ที่ทรูมูฟจะขายให้แก่กองทุนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ซึ่งคือ FOC ที่รองรับ
ระบบ FTTx ส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตต่างจังหวัด ซึ่งมีระยะทางประมาณ 
5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) (“FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 

3”) 

TUC 

(i) ร้อยละ 80 ของ FOC ที่ TUC จะขาย ให้แก่กองทุนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ซึ่งคือ FOC ส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งมีระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006  คอร์กิโลเมตร) 
(“FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3”) 

(ii) ร้อยละ 80 ของ FOC หลักที่ทรูมูฟจะขายให้แก่กองทุนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ซึ่งคือ FOC หลักที่รองรับระบบ FTTx 
ส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีระยะทางประมาณ 
546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) (“FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3”) 

(รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที่เช่า”) 
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• ทรัพย์สิน FOC ที่โอนมายังกองทุนที่เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ 
FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ซึ่งกองทุนสามารถให้ TUC TICC หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ เช่าได้ ภายใต้สัญญาแก้ไขและ
แทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินของกองทุน” 

อัตราค่าเช่า ............................  • ตั้งแต่วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 อัตราค่าเช่า ส าหรับทรัพย์สินที่เช่า คือ  

(ก) ระบบ FOC หลัก: 

(i) จนถึงร้อยละ 76 ของระบบ FOC หลัก (93,370 คอร์กิโลเมตร): 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร และ 

(ii) ในส่วนท่ีเกินร้อยละ 76 จนถึงร้อยละ 100 ของระบบ FOC หลัก: 500 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร 

โดยอัตราค่าเช่าสุทธิท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส าหรับระบบ FOC หลักจะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลดที่อัตรา 186 ล้าน
บาทต่อป ี

(ข) อุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก: 38 ล้านบาทต่อปี 

(ค) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive: 791 ล้านบาทต่อปี (ทั้งนี้ อยู่ภายใต้การ
ปรับเปล่ียนอัตราในอนาคตซึ่งจะมกีารตกลงกนั ในกรณีท่ี TICC ตกลงสละสิทธิในการใช้แต่เพียงผู้เดยีวของตน หลังจากปี พ.ศ. 2561) 

(ง) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active: 317 ล้านบาทต่อปี 

• ตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป อัตราค่าเช่า ส าหรับทรัพย์สินที่เช่า คือ 

• ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น 
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ระบบ FOC หลัก: 350 บาท ต่อเดือน ต่อคอร์กิโลเมตรโดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปีส าหรับ FOC จะค านวณจากอัตราที่ระบุ
ด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 186 ล้านบาทต่อปี  

(ก) อุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก: 38 ล้านบาทต่อปี ค่าเช่าส าหรับปี พ.ศ. 2562 ถึงปี พ.ศ. 2564 (เมื่อวันท่ีมี
ผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เกิดขึ้น) 35.34 ล้านบาทต่อปี (ซึ่งค านวณโดยหักส่วนลดจ านวนร้อยละ 7 แล้ว)  

(ข) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive:  

(i) ส าหรับปี พ.ศ. 2560 - 832.13 ล้านบาทต่อปี 

(ii) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป - ค่าเช่ารายปีของปีก่อนหน้า บวกด้วยการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) (อ้างอิง
กับดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI) 

(ทั้งนี้ อยู่ภายใต้การปรับเปล่ียนอัตราในอนาคตซึ่งจะมีการตกลงกัน ในกรณีที่ TICC ตกลงสละสิทธิในการใช้แต่เพียงผู้เดียวของตน 
หลังจากปี พ.ศ. 2561)  

(ค) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active:  

(i) ส าหรับปี พ.ศ. 2560 - 333.48 ล้านบาท ต่อปี 

(ii) ส าหรับปี พ.ศ. 2561 - 333.48 ล้านบาทต่อปี บวกด้วยการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) (อ้างอิงกับดัชนีราคา
ผู้บริโภค หรือ CPI)   
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(iii) ส าหรับปี พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3) - ค่าเช่ารายปีของปี พ.ศ. 2561 (หักออกร้อยละ 7 
เนื่องจากการหมดอายุการเช่าของอุปกรณ์ Wifi และ DSLAM) บวกด้วยการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) 
(อ้างอิงกับดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI) และ  

(iv) ส าหรับปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 ค่าเช่ารายปีของปีก่อนหน้า บวกด้วยการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) 
(อ้างอิงกับดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI)  

• ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

(ก) FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปีส าหรับ FOC 
จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 12 ล้านบาทต่อปี 

(ข) FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปีส าหรับ 
FOC จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 6 ล้านบาทต่อปี 

• ทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

(ก) FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะ
ได้รับต่อปีส าหรับ FOC จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 65 ล้านบาทต่อปี 

(ข) FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปีส าหรับ FOC 
จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 88 ล้านบาทต่อปี 

(ค) FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปีส าหรับ 
FOC จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 6 ล้านบาทต่อปี 
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• การปรับเปล่ียนของอัตราค่าเช่า อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านล่างนี้ 

(ก) การปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) ส าหรับอัตราค่าเช่าระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด (ส าหรับอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Active และอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
เบื้องต้น 

(i) ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2558 และ 

(ii) ในอัตราเท่ากับดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index หรือ CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทยส าหรับปี
ก่อนหน้า โดยเริ่มคิดค านวณจากเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 3.5 และในกรณีท่ีอัตราดัชนี
ราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index หรือ CPI) ติดลบ จะไม่มีการปรับอัตราค่าเช่า 

(ข) ไม่มีการปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณ 

ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง ก า ร เ ช่ า 
ด าเนินการและบริหารจัดการ  

• ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการมีก าหนดอายุเป็นดังนี้ 

(ก) ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น 

(i) ส าหรับระบบ FOC หลัก และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive จนถึง 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2569 นับตั้งแต่วันที่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เกิดขึ้น ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการ
และบริหารจัดการจะขยายให้ส้ินสุดลงในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576 (“ระยะเวลาการเช่าระยะแรก” (Initial Term)) และ 

(ii) ส าหรับอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก และ ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจงัหวดัซึ่งเป็นอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Active (ยกเว้นอุปกรณ์ Wifi และ DSLAM ซึ่งจะเช่าจนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561) จนถึง 31 ธันวาคม 
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พ.ศ. 2561 และนับตั้งแต่วันที่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เกิดขึ้น ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและ
บริหารจัดการจะขยายให้ส้ินสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  

(ข) ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 - หากการโอนขาย FOC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หรือ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เสร็จสมบูรณ์ แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 หรือวันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 แล้วแต่กรณี จนถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2576 

• การต่ออายุระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการเป็นดังนี้ 

(ก) ส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการระบบ FOC หลัก และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Passive ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน อย่างน้อยสองปีก่อนส้ินสุด
ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการในขณะนั้น (ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการช่วงแรก หรือ
ระยะเวลาที่ถูกขยาย แล้วแต่กรณี) TICC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ จะแจ้งกองทุนหาก TICC และ/หรือ ผู้เช่าและ
บริหารจัดการดั้งเดิมอื่น  ๆ  ต้องกาต่ออายุระยะเวลา และ/หรือขยายระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้อง ส าหรับช่วงเวลาที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน และในอัตราตลาดที่จะตกลงร่วมกัน และอยู่ภายใต้การตกลงร่วมกันในเรื่องส่วนลด 
แต่ทั้งนี้ ส่วนลดดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าที่ TICC และ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ เคยได้รับ 

(ข) ส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลักและระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งประกอบดว้ยอปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสรา้ง
พื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น อย่างน้อยหนึ่งปีก่อนส้ินสุดระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการในขณะนั้น  TICC และ/
หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ จะแจ้งกองทุนหาก TICC และ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ ต้องการต่ออายุ
ระยะเวลา และ/หรือขยายระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ส าหรับช่วงเวลาที่คู่สัญญาตกลง
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ร่วมกัน และในอัตราตลาดที่จะตกลงร่วมกัน และอยู่ภายใต้การตกลงร่วมกันในเรื่องส่วนลด แต่ทั้งนี้ ส่วนลดดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าที่ 
TICC และ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ เคยได้รับ 

(ค) ส าหรับทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  

(i) TICC และ/หรือ TUC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น  ๆ  จะต่ออายุการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ (ซึ่งจะ
ส้ินสุดลงในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576 (“ระยะเวลาการเช่าระยะแรก” (Initial Term)) ส าหรับการเช่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของคอร์กิโลเมตรทั้งหมดของทรัพย์สินดังกล่าว เป็นระยะเวลา (ก) 10 ปี นับจากวันครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก (Initial 
Term) หรือ (ข) ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ TICC หรือบริษัทในกลุ่มทรูที่ให้บริการบ
รอดแบนด์ถืออยู่ แล้วแต่เวลาใดจะส้ันกว่า หากหลังจากครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก ( Initial Term) TICC หรือ บริษัทใน
กลุ่มทรูได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้บริการบรอดแบนด์จาก กสทช และเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
ครบถ้วน 

- รายได้รวมทั้งปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์ ที่ระบุในรายงานประจ าปี พ.ศ.2575 ของทรู เกินกว่า 
16,546,000,000 บาท หรือ 

- ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูในการให้บริการบรอดแบนด์ ตามข้อมูลล่าสุดที่ประกาศโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ 
มากกว่าร้อยละ 33 

ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขอย่างเดียวกัน ยกเว้น อัตราค่าเช่ารายเดือนที่ใช้บังคับ (ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 350 บาท ต่อคอร์
กิโลเมตร) ตามที่คู่สัญญาได้ตกลงร่วมกัน เว้นแต่คู่สัญญาตกลงไว้เป็นอย่างอื่น 
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ผู้เช่าและบริหารจัดการเพิ่มเติม
................................................  

• กองทุนมีสิทธิให้เช่าแก่บุคคลใด ๆ  และให้บุคคลใด ๆ  ด าเนินการและบริหารจัดการระบบ FOC หลัก และ อุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณ ที่ไม่ได้
ถูกเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการโดย TICC และ/หรือ TUC ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก 
FOC ให้แก่บุคคลใด ๆ ท้ังนี้ อยู่ภายใต้สิทธิของ TICC และ TUC ตามที่ระบุด้านล่างนี้ 

(ก) หากกองทุนประสงค์จะให้เช่าแก่ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกและให้ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก
ด าเนินการและบริหารจัดการ หรือ ด าเนินการเจรจาตกลงเรื่องการเช่า การด าเนินการ และบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยังไม่ได้อยู่ภายใต้
การเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการโดย TICC และ/หรือTUC ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จัดการหลัก FOC  กองทุนต้องยื่นค าเสนอในการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการดังกล่าวให้แก่ TICC และTUC ก่อน และ TICC 
และ/หรือTUC มีสิทธิตอบรับค าเสนอในการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ โดยเงื่อนไขในการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการที่
ให้แก่ TICC และ/หรือTUC นั้นต้องไม่เป็นเงื่อนไขที่ด้อยกว่าที่เสนอให้แก่ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก (รวมทั้ง หากผู้
เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกมีสิทธิได้รับส่วนลดใด ๆ TICC และ/หรือTUC จะได้รับส่วนลดดังกล่าวด้วยเช่นกัน) ทั้งนี้ 
กองทุนจะไม่ให้เช่า FOC แก่บุคคลใด ๆ ในอัตราที่ต่ ากว่า 500 บาท ต่อคอร์กิโลเมตร ต่อเดือน 

(ข) หากเมื่อใดก็ตามกองทุนได้เข้าท าสัญญากับผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ
ทรัพย์สินประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC และมี
เงื่อนไขที่เป็นคุณมากกว่าที่ให้แก่ TICC และ TUC นั้น TICC และ/หรือTUC มีสิทธิให้กองทุนด าเนินการแก้ไขสัญญาแก้ไขและแทนท่ี
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC เพื่อให้ TICC และTUC ได้รับเงื่อนไขที่เป็นคุณดังกล่าวนั้น 

การบ ารุงรักษา การด าเนินการ
และบริหารจัดการ ..................  

• กองทุนไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการด าเนินการและบริหารจัดการโครงข่ายหรือบริหารจัดการทรัพย์สิน ทั้งนี้  TICC และ/หรือ TUC มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  (ไม่ว่าจะด าเนินการด้วยตนเอง หรือ ผ่านบุคคลอื่นใดที่ TICC และ/หรือ TUC แต่งตั้ง) ในการบ ารุงรักษา การด าเนินการและ
บริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่า และ FOC ที่ยังว่างอยู่ ให้เป็นไปตามระดับมาตรฐานการบริการที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC และตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนด 
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การใช้ทรัพย์สินที่เช่าและพื้นที่
................................................  

• TICC และ TUC ตกลงว่าจะใช้ ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีเชา่ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาแกไ้ขและแทนที่สัญญา
เช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC เงื่อนไขดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง จะใช้มาตรการป้องกันท่ีเหมาะสมทั้งปวงเพื่อหลีกเล่ียง
การสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินท่ีเช่า จะไม่ใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากกิจการโทรคมนาคม และ/หรือ กิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ (หากได้รับการอนุญาตตามกฎหมายให้ด าเนินการได้) จะแจ้งให้กองทุนทราบในทันทีที่ท าได้หลังจากรู้ว่าเกิด
เหตุเพลิงไหม้ น้ าท่วม กรณีฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุใด ๆ ที่กระทบต่อทรัพย์สินท่ีเช่า 

สิทธิแห่งทาง ..........................  • กองทุนไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการจัดหามาซึ่งสิทธิแห่งทางส าหรับทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ TICC และ TUC รับทราบและ
ยืนยันว่าสิทธิแห่งทางที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนโดยนิติกรรมสัญญาที่ได้ให้สิทธิไว้ อยู่ในชื่อของ TICC หรือ TUC หรือชื่อของผู้เช่า
และบริหารจัดการดั้งเดิมอื่นใด (หากมี) ตลอดระยะเวลาของการเชา่ ตามสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเชา่ชว่ง ด าเนินการและบริหารจัดการ
หลัก FOC และเมื่อสิ้นสุดสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC TICC และ TUC จะด าเนินการให้มี
สิทธิแห่งทางส าหรับทรัพย์สินของกองทุน ตราบใดที่ TICC TUC หรือบริษัทในกลุ่มทรูสามารถกระท าได้ตามกฎหมายและไม่มีผู้เช่ารายอื่น
โดยเป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC   

• กองทุนตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าสิทธิแห่งทางในจ านวนและวิธีการตามที่กองทุนและ TICC และ TUC ได้ตกลงกันซึ่งในอนาคตค่าสิทธิ
แห่งทางดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยอ้างอิงจากค่าสิทธิแห่งทางที่เรียกเก็บจาก TICC และ TUC ส าหรับทรัพย์สินของกองทุนโดย
เป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC 

• TUC และ TICC ตกลงที่จะรับผิดชอบราคาและค่าใช้จ่ายในการย้าย FOC ลงใต้ดิน อันเกี่ยวเนื่องกับ FOC จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมเบื้องต้น FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (โดยที่ TUC จะต้องได้รับค่าตอบแทนส าหรับการยา้ย
ทรัพย์สินจากกองทุน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม) 
และส าหรับส่วนต่างระหว่างค่าสิทธิแห่งทางที่เรียกเก็บจากการวางสายพาดผ่านเสาไฟฟ้าและค่าสิทธิแห่งทางของท่อใต้ ดินส าหรับส่วนของ 
FOC ซึ่งจะถูกย้ายลงใต้ดิน  
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ข้อตกลงที่จะไม่แข่งขัน ..........  • เว้นแต่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนก่อน TUC และ TICC จะไม่ด าเนินการ (และจะจัดการให้บริษัทในกลุ่มทรูไม่
ด าเนินการ) สร้าง FOC ใหม่ในเส้นทางเดียวกันกับ FOC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น, FOC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2, FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หรือ FOC อื่น ๆ ซึ่งถูกขายให้แก่กองทุน และ/หรือถูกเช่าโดยบริษัทในกลุ่มทรู ณ วันที่ 28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (และวันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เมื่อมีการได้มาซึ่ง FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เกิดขึ้น) โดยมี
ข้อยกเว้นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้ 

(ก) FOC ซึ่งกองทุนสามารถให้เช่าแก่บริษัทใด ๆ ในกลุ่มทรูมีปริมาณความจุในเชิงเทคนิคไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการของบรษิทั
ในกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมหีลักฐานและค าอธิบายที่เพียงพอและเป็นเหตุเป็นผลที่เกี่ยวกบัความจุในเชงิ
เทคนิคที่ไม่เพียงพอดังกล่าวให้แก่กองทุนเพื่อเป็นข้อมูล หรือ 

(ข) กองทุนปฏิเสธที่จะให้เช่า FOC ที่มีอยู่แก่บริษัทใดในกลุ่มทรู หรือ 

(ค) คู่สัญญาไม่สามารถตกลงเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ส าหรับการเช่า FOC ที่มีอยู่ได ้

• ในแต่ละกรณีที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทใด ๆ ในกลุ่มทรูอาจใช้ดุลยพินิจเป็นการส่วนตัวที่จะสร้าง FOC ในเส้นทางเดียวกันกับทรัพย์สินของ
กองทุนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้บริการของบริษัทในกลุ่ม ทรูที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม มีเงื่อนไขด้วยว่า TUC หรือ TICC จะต้องแจ้ง
ให้กองทุนทราบถึงเจตนาที่จะเช่า FOC ที่มีอยู่ก่อน (พร้อมทั้งรายละเอียดของความจุและความต้องการทางเทคนิคอื่น ๆ  ตามที่บริษัทใน
กลุ่มทรูที่เกี่ยวข้องต้องการ) โดยกองทุนจะตอบกลับ TUC หรือ TICC ว่าจะให้เช่า FOC ที่มีอยู่แก่บริษัทในกลุ่มทรูที่เกี่ยวข้องตามความ
ต้องการท่ีได้รับแจ้งหรือไม่ พร้อมกับเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์อันเกี่ยวเนื่องกับการเช่าให้แก่  TUC หรือ TICC ได้รับทราบ ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน นับแต่ได้รับการแจ้งจาก TUC หรือ TICC  ในกรณีท่ี FOC ที่มีอยู่ของกองทุนส าหรับเส้นทางใด ๆ มีความจุไม่เพียงพอหรือไม่
ตอบสนองต่อความต้องการทางเทคนิคในการใช้บริการของบริษัทในกลุ่มทรูที่เกี่ยวข้องได้ไม่ว่าในแง่ใด แล้วแต่กรณี TUC หรือ TICC จะเช่า
หรือจะด าเนินการให้บริษัทในกลุ่มทรูที่เกี่ยวข้องเช่า FOC ที่มีอยู่ของกองทุนจนครบร้อยละ 100 ก่อน ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า FOC ที่มีอยู่ของ
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กองทุนสามารถใช้ในการด าเนินการของบริษัทในกลุ่มทรูนั้น  ๆ  ได้อย่างเหมาะสม และ TUC หรือ TICC และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรูใด ๆ  อาจ
เลือกที่จะด าเนินการสร้าง FOC ใหม่เพิ่มขึ้นในเส้นทางเดียวกันกับ FOC ที่มีอยู่ของกองทุน ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ 

• หาก (ก) กองทุนไม่ตอบกลับหนังสือของ TUC หรือ TICC ภายในระยะเวลา 30 วันที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ หรือ (ข) กองทุนแจ้งแก่ TUC หรือ 
TICC ว่ากองทุนปฏิเสธที่จะให้เช่า FOC ที่มีอยู่ของกองทุน หรือ (ค) กองทุนเสนอเงื่อนไขการเช่า FOC ที่มีอยู่ของกองทุนให้แก่ TUC หรือ 
TICC พิจารณาแล้ว แต่ TUC หรือ TICC และ กองทุนไม่สามารถตกลงเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการเช่า FOC ที่มีอยู่
ของกองทุนดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันท่ีกองทุนได้เสนอเงื่อนไขการเช่าให้ TUC หรือ TICC ได้พิจารณา บริษัทในกลุ่มทรูท่ี
เกี่ยวข้องจะมีสิทธิด าเนินการสร้าง FOC ใหม่เพิ่มขึ้นในเส้นทางเดียวกันกับ FOC ที่มีอยู่ของกองทุนได้  ทั้งนี้ TUC หรือ TICC จะต้องแจ้ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ FOC ใหม่ที่บริษัทในกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการสร้างให้กองทุนได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ
สามารถกระท าได้ภายหลังจากการด าเนินการสร้าง FOC ใหม่เสร็จสมบูรณ์ 

• ข้อก าหนดที่เกี่ยวกับข้อตกลงที่จะไม่แข่งขันนี้จะยังคงมีผลแม้ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC นี้จะสิ้นสุดลง 

สิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusivity) ...  • ส าหรับทรัพย์สินท่ีมาจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม TICC มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเช่า ด าเนินการและบริหาร
จัดการระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่างจังหวัดจากกองทุน ภายหลังจาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 TICC อาจตกลงสละสิทธิการใช้แต่ผู้เดียว 
ทั้งนี้ ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ TICC ตกลงยินยอม  

ประกันภัย...............................  • กองทุนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัยประเภทความรับผิดต่อบุคคลภายนอกบนทรัพย์สินท่ีเช่า รวมทั้งมีหน้าที่
ต้องช าระเบี้ยประกันภัย  

ความรับผิดชดใช้ ...................  • กองทุน และ TICC และ/หรือTUC ต่างตกลงที่จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายทั้งปวงให้แก่อีกฝ่าย อันเป็นผลมาจากการผิด
ค ารับรอง ค ารับประกัน และข้อปฏิบัติของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ทั้งนี้ โดยมี
ข้อยกเว้นต่าง ๆ ตามหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรม 
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การโอนสิทธิเรียกร้อง ............  • กองทุน และ TICC และ/หรือ TUC ต่างสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และ
บริหารจัดการหลัก FOC ให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายก่อน โดย TICC และ TUC 
อาจใช้หรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC แก่ลูกค้า
ของ TICC และ/หรือ TUC หรือการเช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่บุคคลอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

• กองทุนจะไม่ขาย โอนหรือจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินท่ีเช่าแก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับความยนิยอมเป็นลายลักษณอ์ักษรล่วงหน้าจาก TICC และTUC 
ก่อน (ทั้งนี้ การพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว จะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ชักช้า) และกองทุนจะต้องจัดการให้ผู้ที่ซื้อหรือรับโอน
ทรัพย์สินที่เช่าตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร (โดยเป็นเงื่อนไขก่อนการขาย โอน หรือ จ าหน่ายจ่ายโอนดังกล่าว) ที่จะปฏิบัติตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC และรับไปซึ่งสิทธิ ความรับผิดและหน้าที่ต่าง ๆ 
ภายใต้สัญญาดังกล่าว 

การยกระดับประสิทธิภาพ 
(Upgrades) .............................  

• ในกรณีจ าเป็น หรือ สมควร ที่จะต้องมีการยกระดับประสิทธิภาพ (upgrade) ทรัพย์สินที่เช่าใด ๆ  หรือทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ที่กองทุนได้รับ
จาก TICC และ/หรือ TUC หรือ ทรู หรือบริษัทย่อยของทรู และอยู่ภายใต้การเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC นั้น TICC และ/หรือTUC จะด าเนินการเพื่อให้มีการยกระดับประสิทธิภาพ (upgrade) 
ดังกล่าวในทุกกรณี ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยที่การยกระดับประสิทธิภาพ (upgrade) จะกลายเป็นสินทรัพย์เพิ่มเติมของ TICC และ/หรือ
TUC ซึ่งหาก TICC และ/หรือ TUC ประสงค์จะขายให้แก่บุคคลใด TICC และ/หรือTUC ต้องยื่นค าเสนอในการขายสินทรัพย์ดังกล่าวแก่
กองทุนก่อน 

การสิ้นสุดของสัญญา .............  • คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการได้ในหลายๆ กรณี เช่น กรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายไม่สามารถปฏิบัติตาม
หน้าที่ส าคัญของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ซึ่งรวมถึง (ในกรณีของ TICC และ/
หรือ TUC) การไม่สามารถช าระค่าเช่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การล้มละลาย หรือกรณีที่การปฏิบัติตามหน้าที่ส าคัญภายใต้สัญญาแก้ไขและ
แทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะมีผลเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
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• TUC หรือ TICC มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC หากไม่มีบริษัทในกลุ่มทรูต้องการ 
หรือมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเช่าทรัพย์สินที่เช่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ อันเป็นผลมาจากการส้ินสุดหรือส้ินอายุของใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมอันเกี่ยวเนื่องกับ FOC เป็นต้น 

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................  • สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC อยู่ภายใต้การบังคับตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล .......................  • ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ตัดสินคดีความ หรือด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ  และระงับข้อพิพาทท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC 

 

ระบบ FOC หลักขัน้ต่ า ซึ่งเปน็ทรัพย์สนิจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ที่ TICC จะเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการในแต่ละปี 

ปี 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

ประมาณการระบบ FOC หลัก
ขั้นต่ า  
(ร้อยละของระยะทางคอร์
กิโลเมตรทั้งหมด) 

60 60 61 62 63 65 66 67 68 69 69 70 71 72 

ปี 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 

ประมาณการระบบ FOC หลัก
ขั้นต่ า  
(ร้อยละของระยะทางคอร์
กิโลเมตรทั้งหมด) 

72 72 72 72 72 72 72 

  



 เอกสารแนบ 8 

A38982405/0.8/31 May 2019 

 VIII - 212 

 

โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 2.6.3(ข) ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

2.6.3(ข) สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 

(1) สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเชา่ ด าเนินการ บ ารุงรกัษา และบริหารจัดการหลัก ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเชา่ ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลักเสาโทรคมนาคม") 

กองทุนจะด าเนินการเข้าท าสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 กับ TUC เพื่อแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ 
และบริหารจัดการหลักของ TUC ให้รวมถึงการเช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่เกี่ยวข้อง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ 2.6.4 (ข)(1) 
“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ครั้งที่ 2 ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2")” ส าหรับสรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคมครั้งที่ 2 

(2) สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเชา่ ด าเนินการ และบริหารจดัการหลักระหว่าง TICC TUC และกองทุน (“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเชา่ ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก 
FOC”) 

กองทุนจะด าเนินการเข้าท าสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเชา่ ด าเนินการ และบริหารจดัการหลัก FOC ครัง้ที่ 2 กับ TICC และ TUC เพื่อแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ 
และบริหารจัดการหลัก FOC ให้รวมถงึการเชา่ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่เกี่ยวข้อง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเตมิใน หัวข้อ 2.6.4 (ข)(2) 
“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก ครั้งที่ 2 ระหวา่ง TUC TICC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเชา่ ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC 
ครั้งที่ 2")” ส าหรับสรุปสาระส าคญัของร่างสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเชา่ ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 
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ภาคผนวก ข 
ส่วนที่ 1 

สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 
 

คู่สัญญา ..................................  • TUC ในฐานะผู้ขาย และ 

• กองทุน ในฐานะผู้ซื้อ 

ทรัพย์สินที่ซื้อขาย ..................  • ภายใต้เงื่อนไขความส าเร็จครบถ้วนของเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
TUC จะต้องขายและโอนให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันที่ก าหนดให้เป็นวันท าการโอนและส่งมอบทรัพย์สินที่
ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น (“วันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 4 เสร็จสิ้น”) (ก) เสา
โทรคมนาคม จ านวนประมาณ 788 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นท่ีเกี่ยวข้อง และ (ข) FOC ความยาวประมาณ 
1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด (“ทรัพย์สินที่
ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4”) 

เงื่อนไขบังคับก่อน .................  • เงื่อนไขบังคับก่อนท่ีต้องส าเร็จครบถ้วนในวันหรือก่อนวันท่ีท าการโอนทรัพย์สินท่ีขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น รวมถึง (แต่ไม่
จ ากัดเพียง) (ก) TUC ได้รับอนุมัติ และได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องที่ต้องได้รับส าหรับการเข้าท าและปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันของตนตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 แล้ว (ข) มีการลงนามและท าให้สมบูรณ์ซึ่งเอกสารธุรกรรมส าหรับ
การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (ค) กองทุนได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเข้าท าสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
ตามประกาศ ทน. 1/2554 (ง) การเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของกองทุนได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ (จ) ไม่มีเหตุการณ์ที่
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นนับจากวันท าสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4  

• หากมิได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนให้ส าเร็จ หรือมิได้มีการยกเว้นเงื่อนไขบังคับก่อนภายใน 14 วันท าการหลังจากวันท าสัญญาซื้อขาย
ทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 TUC หรือกองทุนอาจบอกเลิกสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (ทั้งนี้ การ
ที่เงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้องไม่ส าเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจากการท าผิดภาระผูกพันของคู่สัญญาฝ่ายนั้นแต่เพียงฝ่ายเดียว) โ ดย TUC 
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หรือกองทุนต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายตามสัญญาดังกล่าว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการกระท าผิดภาระผูกพันในการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนท่ีเกีย่วข้องและการท าให้ธุรกรรมตามสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 สมบูรณ์และมีผล 

ราคาซื้อขาย ...........................  • ราคาซื้อขายส าหรับทรัพย์สินท่ีขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (“ราคาซื้อขายทรัพย์สิน TUC ที่ลงทุนเพิ่มเตมิ ครั้งที่ 4”) เป็นไปตาม
จ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดยกองทุนต้องช าระราคาซื้อขายเต็มจ านวนในวันที่ท าการโอน
ทรัพย์สินท่ีขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น  

กรรมสิทธิ์และความเสี่ยง .......  • กรรมสิทธิ์และความเส่ียงภัยในความสูญเสียหรือเสียหายในทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จะตกเป็นของกองทุนในวันที่ท า
การโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จส้ิน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ  TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4  

• ณ วันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จส้ิน TUC ให้ค ารับรองและรับประกันแก่ผู้ซื้อว่าทรัพย์สินที่ขายของ 
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะถูกขายและโอนให้แก่ผู้ซื้อนั้นเป็นทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมายของ TUC และปราศจากภาระ
ติดพันใด ๆ ทั้งปวง 

ภาระหน้าที่หลักของ TUC ......  • หลังจากวันท่ีท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จส้ิน (“วันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น”) TUC 
จะด าเนินการต่อไปน้ี โดยค่าใช้จ่ายของ TUC เอง 

• TUC จะด าเนินการให้กองทุน ผู้เช่าทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  4 ที่เกี่ยวข้องที่เป็น FOC ผู้จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคม และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีสิทธิเข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทางที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นตามเงื่อนไขและข้อก าหนดของ
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

• ในกรณีที่ไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สัญญาเกี่ยวกับสิทธิการเช่าในที่ดิน และ/หรือ ทรัพย์สินให้กับกองทุนได้ TUC จะด าเนินการให้
กองทุน ผู้เช่าทรัพย์สิน TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่4 ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเสาโทรคมนาคม ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม และบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้งมีสิทธิเข้าไปและใช้สถานท่ีตั้งที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้น 

• ในกรณีของสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TUC  ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สัญญาให้แก่
กองทุนได้ TUC จะด าเนินการให้กองทุนได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของ TUC ตามสัญญาอื่น ๆ น้ัน 
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• TUC จะด าเนินการต่อไปน้ีเป็นระยะเวลาเก้าเดือนหลังจากวันท่ีท าการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น 

o ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที่กองทุนต้องการตามสมควรเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่ได้ส่ง
มอบและโอนสิทธิให้กองทุนแล้วในวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น (“ทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว”) และ  

o พยายามตามสมควรเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้บริการตามที่กองทุนต้องการตามสมควร (โดยค่าใช้จ่ายของ  TUC) เพื่อให้กองทุน
สามารถใช้งานทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วได้ในสาระส าคัญในลักษณะเดียวกับท่ีมีการใช้ก่อนวันที่ท าการโอนทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องเสร็จ
ส้ิน และ 

o เก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว และให้กองทุนเข้าตรวจสอบเอกสารนั้นตามสมควร 

ภาระหน้าที่เพิ่มเติมของ TUC 
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ เ ส า
โทรคมนาคมที่โอน .................  

• นับจากวันท่ีท าการโอนทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องเสร็จสิ้น หาก (ก) สถานท่ีตั้งไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว ถูกยึดไป 
ถูกควบคุม หรือถูกด าเนินการโดยประการอื่นใดท าให้ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานโดยผู้เช่าอันเนื่องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานที่ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยกองทุนหรือผู้ซึ่งเช่าใช้ทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลในกลุ่มทรูไม่ได้มีส่วนในการ
นั้น โดยที่สัญญาเกี่ยวกับสิทธิการเช่าในท่ีดิน และ/หรือ ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วได้มีการโอนสิทธิให้แก่ หรือ แปลงคู่สัญญา
เป็นกองทุนแล้ว หรือ (ข) ก่อนการโอนสิทธิการเช่าให้แก่ หรือ แปลงคู่สัญญาให้กองทุน มีการคัดค้านความสมบูรณ์ ความชอบด้วยกฎหมาย 
หรือสิทธิในการใช้สถานที่ตามสิทธิการเช่าของทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว ซึ่งคือเสาโทรคมนาคมใด  ๆ  โดยกองทุนหรือผู้ซึ่งเช่าใช้ทรัพย์สิน TUC 
ที่โอนแล้วซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลในกลุ่มทรูไม่ได้มีส่วนในการน้ัน หรือ (ค) TUC ไม่สามารถด าเนินการให้กองทุน ผู้เช่า ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม 
และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าถึงหรือใช้สถานท่ีได้ (“สถานที่ TUC ที่ได้รับผลกระทบ”) ท าให้ผู้เช่าหรือกองทุนไม่สามารถเข้าถึง ด าเนินงาน 
และ/หรือใช้ทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วซึ่งคือเสาโทรคมนาคมได้  

TUC จะต้องด าเนินการดังต่อไปนี ้ด้วยค่าใช้จ่ายของ TUC เอง 

(ก) จัดหาหรือได้มาซึ่งสถานที่ใหม่ตามที่คู่สัญญาตกลงกันว่าเทียบเท่ากับสถานที่ TUC ที่ได้รับผลกระทบ (โดยคู่สัญญาจะต้องด าเนินการ
โดยสมเหตุสมผล) โดยพิจารณาถึง 

(i) สถานท่ีตั้ง 

(ii) ขอบเขตการให้บริการโครงข่ายของผู้เช่าที่จะได้จากสถานท่ีใหม่นั้น 
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(iii) ความจุและขนาดพื้นที่ส าหรับติดตั้งทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วซึ่งคือเสาโทรคมนาคม และอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่น ๆ ของผู้เช่า ณ 
สถานท่ีใหม่นั้น และ 

(ข) ย้ายทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว (ที่เป็นเสาโทรคมนาคม) ที่ตั้งอยู่ในสถานท่ี TUC ที่ได้รับผลกระทบ หรือจัดหาอุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที่
มีคุณภาพ ลักษณะจ าเพาะ และความจุอย่างน้อยเท่ากับทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วนั้น ที่จะติดตั้งในสถานท่ีใหม่ และด าเนินการให้แน่ใจ
ว่ามีสมรรถนะ ความจุ และขนาดพื้นที่เพียงพอส าหรับทรัพย์สิน TUC ทีโ่อนแล้วนั้น หรืออุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที่จะย้ายมาและติดตัง้
ในสถานที่ใหม่นั้น ให้เหมือนกับที่เคยตั้งอยู่ในสถานที่  TUC ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่สถานที่นั้นจะกลายเป็นสถานที่  TUC ที่ได้รับ
ผลกระทบ 

• ในกรณีที่ TUC ไม่สามารถย้ายทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว (ที่เป็นเสาโทรคมนาคม) หรือเปล่ียนทดแทนโดยทรัพย์สินใหม่ และไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขตามที่กองทุนต้องการตามสมควรภายในระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 TUC 
จะต้องด าเนินการดังนี้ 

(ก) ซื้อ และ/หรือ จัดให้มีการซื้อทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วที่เกี่ยวข้องนั้น ซึ่งตั้งอยู่หรือติดตั้งในสถานที่ TUC ที่ได้รับผลกระทบ (“ทรัพย์สิน 
TUC ที่ได้รับผลกระทบ”) ในราคาที่เท่ากับราคาซึ่งกองทุนช าระให้แก่ TUC ส าหรับทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบนั้น (“ราคาซื้อ
ขายทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบ”) พร้อมทั้งช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น
จนถึงวันท่ี TUC ช าระราคาส าหรับทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวแก่กองทุน 

(ข) ช าระต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับการขายและโอนทรัพย์สิน  TUC ที่ได้รับผลกระทบให้แก่กองทุน รวมถึงเงินรายได้ค่าเช่า
ทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบซึ่งผู้เช่าทรัพย์สินท่ี TUC ได้รับผลกระทบนั้นไม่ช าระให้แก่กองทุน เนื่องจากผู้เช่าดังกล่าวไม่สามารถใช้
ทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบนั้นได้ จนถึงวันท่ี TUC ช าระราคาซื้อขายทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบให้แก่กองทุน และ 

(ค) ช าระเงินซึ่งเป็นต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ความสูญเสีย สิทธิเรียกร้อง และภาระผูกพันท้ังหมดที่เกิดหรือจะเกิดกับกองทุนอันเกิดจาก
หรือเป็นผลมาจากการใช้ทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบ การเช่าและย้ายสถานที่ของทรัพย์สิน  TUC ที่ได้รับผลกระทบ และสิทธิ
เรียกร้องของผู้เช่าที่เรียกเอากับกองทุนเนื่องจากผู้เช่าไม่สามารถใช้ทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบนั้นได้  

• ภายใต้บังคับของการท่ี TUC ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนเกี่ยวกับการซื้อคืนทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบตามที่อธิบายมาข้างต้น กองทุน
จะช าระเงินค่าเช่าทั้งหมดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบที่กองทุนได้รับจากผู้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวตามสัญญาเช่าหลักให้แก่ TUC 
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พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่กองทุนรับเงินค่าเช่าจากผู้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวแต่ละครั้งตามสัญญาเช่าห ลัก
จนกระทั่งและรวมถึงวันท่ีกองทุนช าระคืนเงินค่าเช่านั้นให้แก่ TUC ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินราคาส าหรับทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้อง 

• ภาระผูกพันของ TUC เกี่ยวกับการย้ายสถานท่ีและซื้อคืนทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบที่ตั้งอยู่ในสถานท่ี (หรือตั้งอยู่บางส่วนในสถานที่)  ซึ่ง
ได้มีการโอนให้แก่ หรือ แปลงคู่สัญญาเป็นกองทุนแล้ว ซึ่งทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วแต่ถูกยึดไป ถูกควบคุม หรือถูกด าเนินการโดยประการอืน่ใด
ท าให้ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานโดยผู้เช่าอันเนื่องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานท่ีนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่ได้เกิดจากการกระท าของ
กองทุนให้ก าหนดไว้เพียงห้าปีหลังจากวันท่ีมีการโอนสิทธิหรือแปลงคู่สัญญาที่เกี่ยวกับสถานท่ีที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นกองทุน 

สิทธิในการซื้อเป็นรายแรก 
( Right of first offer) ข อ ง
กองทุน ...................................  

• นับจากวันท่ีท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จส้ิน TUC ให้สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิได้ที่จะได้รับข้อเสนอเป็น
รายแรกในการซื้อสิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทุนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานกิจการโทรคมนาคมของ TUC หรือ
นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สินที่ขายของ TUC) ซึ่งกองทุนสามารถลงทุนได้ตามกฎหมายและกฎระเบียบของส านักงานก.ล.ต. 
(“ทรัพย์สิน TUC เพิ่มเติม”) จนถึงวันดังต่อไปนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน (ก) วันครบห้าปีนับจากวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จส้ินหรือวันที่กองทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ แล้วแต่วันใดจะครบก าหนดทีหลัง และ (ข) 
วันท่ีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นถือหน่วยลงทุนท่ีกองทุนออกมากกว่าที่ทรูถืออยู่ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้  

(ก) หาก TUC และ/หรือ นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (“ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม”) ต้องการขายทรัพย์สิน TUC เพิ่มเติมแก่บุคคลภายนอก TUC 
ต้องด าเนินการและจัดการให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูนั้นต้องออกหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ”) ส่งให้กองทุนโดยมีรายละเอียด
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง เงื่อนไขและข้อก าหนดของ
การเช่าทรัพย์สิน TUC เพิ่มเติม (หากมี)  

(ข) หากกองทุนต้องการซื้อทรัพย์สิน TUC เพิ่มเติมนั้น กองทุนต้องแจ้งผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรว่าต้องการซื้อทรัพย์สิน 
TUC เพิ่มเติมดังกล่าว (“ทรัพย์สิน TUC ที่จะโอน”) ตามข้อก าหนดที่ระบุในหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือตอบรับ”) ภายใน 10 วันท า
การนับจากวันที่กองทุนได้รับหนังสือข้อเสนอหรือระยะเวลานานกว่านั้นตามที่ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมอาจตกลง  จากนั้น ภายในสาม
เดือนนับจากวันท่ีของหนังสือตอบรับ กองทุนต้องพยายามอยา่งเต็มที่เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่จ าเป็นในการซือ้ทรัพย์สิน 
TUC ที่จะโอน และ TUC ต้องด าเนินการ และ/หรือ จัดการให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูรายที่เกี่ยวข้องพยายามอย่างเต็มที่ให้ได้รับความ
ยินยอมหรือการอนุมัติทั้งหมดที่จ าเป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ และสัญญาส าหรับการขายทรัพย์สิน TUC ที่จะโอน  เมื่อได้รับความ
ยินยอมและการอนุมัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว กองทุนและผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเข้าท าสัญญาและท าการซื้อขายและโอนทรัพย์สิน 
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TUC ที่จะโอนให้เสร็จส้ินภายในสามเดือนหลังจากกองทุนและผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมได้รับความยินยอมและการอนุมัติดังกล่าวทั้ง
หมดแล้ว 

(ค) หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมภายในเวลาที่ก าหนด (ข) กองทุนหรือผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมไม่ได้รับ
ความยินยอมและการอนุมัติที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันท่ีของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สัญญาไม่
สามารถด าเนินการให้การซื้อขายและโอนทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนเสร็จส้ินภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที่ได้รับความยินยอม
และการอนุมัติที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมมีสิทธิขายทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนให้บุคคลภายนอกในข้อก าหนดและ
เงื่อนไขเดียวกันหรือดีกว่า (ส าหรับผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม) ที่ก าหนดในหนังสือข้อเสนอภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจากนั้น  หาก
ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมยังไม่สามารถขายทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนให้บุคคลภายนอกได้ภายในระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และต่อมา
ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมต้องการขายทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนอีกครั้ง ให้กองทุนมีสิทธิในการซื้อเป็นรายแรกอีกครั้ง โดยให้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนในลักษณะเดียวกันจนครบถ้วน 

สิทธิในการซื้อเป็นรายแรก 
(Right of first offer) ของ TUC  

• หากกองทุนได้ซื้อทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนและภายหลังต้องการขายทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก กองทุนจะต้องท า
หนังสือข้อเสนอส่งให้ TUC โดยต้องระบุ (ก) ราคาที่กองทุนเสนอขาย และ (ข) เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญของการขายทรัพย์สิน TUC ที่จะ
โอนดังกล่าวที่กองทุนเสนอ  เมื่อ TUC ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว TUC จะมีสิทธิในการซื้อทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนเป็นรายแรกโดยมีเงื่อนไขและ
ข้อก าหนดตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

• TUC อาจโอนสิทธิในการซื้อทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูได้โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากกองทุน 

การจ ากดัความรับผิดของ  
TUC ........................................  

นับจากวันท่ีท าการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น  

• TUC ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดทีเ่กี่ยวกับทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิภายในสองปีนับจากวนัท่ีท า
การโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากเรื่องส าคัญบางเรื่องที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งไม่มีก าหนดระยะเวลาส้ินสุดในการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิ (นอกจากที่กฎหมายก าหนด)  เรื่องดังกล่าวรวมถงึค ารับรองของ 
TUC ในเรื่องอ านาจหน้าที่และความสามารถ กรรมสิทธิ์ของ TUC ในทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงกระท าการท่ีส าคัญ 
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• ความรับผิดของ TUC เกี่ยวกับการท าผิดสัญญาใด ๆ  ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ทั้งหมดรวมแล้วจะไม่
เกินราคาซื้อขายทรัพย์สิน TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ทั้งนี้ TUC ต้องรับ
ผิดต่อความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี (ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม) อากรแสตมป์ ภาระผูกพัน และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่เ กิดขึ้น
หรือเป็นผลจากการเข้าท า การใช้สิทธิ การบังคับสิทธิตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

ประกันภัย...............................  

 

TUC ตกลงที่จะ 

• จัดให้มีการประกันภัยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูตามข้อก าหนดที่
ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จนกว่ากองทุนจะท าประกันภัยที่เกี่ยวข้อง 

• จัดหากรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องส าหรับทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ในนามของกองทุน โดยกองทุนจะรับผิดชอบใน
เบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว และ  

• ไม่เปล่ียนแปลงข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องของกลุ่มทรูเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนก่อน โดยกองทุนจะไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรไม่ได้ 

การชดเชยความเสียหาย .......  • TUC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ 
ความรับผิดที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่นตามสมควรที่เกิดขึ้น เนื่องจาก
การท าผิดข้อตกลง สัญญา หรือค ารับประกัน หรือการผิดค ารับรองใดของ TUC ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 
4 เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของกองทุนหรือบริษัทจัดการ 
ทัง้นี้ โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใดของกองทุนที่มีตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ  

• กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ TUC และตัวแทนของ TUC ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึ้น
จริงทั้งหมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่นตามสมควรที่เกิดขึ้น เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง 
สัญญา หรือค ารับประกัน หรือการผิดค ารับรองใดของกองทุนภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ  TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เว้นแต่เป็น
ความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดย TUC หรือตัวแทนของ TUC ทั้งนี้ โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใดของ TUC ที่มีตาม
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ 
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การโอนสิทธิ ...........................  • TUC และ กองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรือโอนโดยประการอื่นใดซึ่งผลประโยชน์ทั้งหมดหรือบางส่วนของสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน
ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ เว้นแต่มีข้อก าหนดใน
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ให้กระท าได้ 

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................  • สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ให้ใช้บังคับตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล .......................  • ให้ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาตัดสินคดีความ หรือการด าเนินกระบวนการพิจารณา และการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจาก
หรือเกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4  
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ภาคผนวก ข 
ส่วนที่ 2 

สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
 

คู่สัญญา ..................................  • RMV ในฐานะผู้ขาย และ 

• กองทุน ในฐานะผู้ซื้อ และ 

• TUC ในฐานะผู้ที่จะเข้ารับหน้าที่ของ RMV ในฐานะผู้ขายภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เมื่อเกิด
เหตุการณ์ตามที่ก าหนดไว้ 

ทั้งนี้ TUC ตกลงจะเข้ารับสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ที่ RMV มีอยู่ต่อกองทุนภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เมื่อการ
โอนกิจการทั้งหมดของ RMV ให้แก่ TUC ได้เกิดขึ้นแล้วโดยเสร็จสมบูรณ์ โดย TUC ตกลงจะปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขาย ซึ่งยังคงมีอยู่ภายใต้สัญญา
ซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ณ วันท่ีการโอนกิจการท้ังหมดของ RMV ให้แก่ TUC เสร็จสมบูรณ์แทนที่ RMV ทุกประการ 

ทรัพย์สินที่ซื้อขาย ..................  • ภายใต้เงื่อนไขความส าเร็จครบถ้วนของเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ  RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
RMV จะต้องขายและโอนให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันท่ีก าหนดให้เป็นวันท าการโอนและส่งมอบทรัพย์สิน
ที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น (“วันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 4 เสร็จสิ้น”) (ก) 
FOC ความยาวโดยประมาณ 315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 40,823 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ (ข) FOC ความยาวโดยประมาณ 617 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด (“ทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4”)  

เงื่อนไขบังคับก่อน .................  • เงื่อนไขบังคับก่อนท่ีต้องส าเร็จครบถ้วนในวันหรือก่อนวันที่ท าการโอนทรัพย์สินท่ีขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น รวมถึง (แต่
ไม่จ ากัดเพียง) (ก) RMV ได้รับอนุมัติ และได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการท้ังหมดที่เกีย่วขอ้งที่ต้องได้รับส าหรับการเขา้ท าและปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันของตนตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 แล้ว (ข) มีการลงนามและท าให้สมบูรณ์ซึ่งเอกสารธุรกรรม
ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (ค) กองทุนได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเข้าท าสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ  RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
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ครั้งที่ 4 ตามประกาศ ทน. 1/2554 (ง) การเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของกองทุนได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ (จ) ไม่มี
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นนับจากวันท าสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4  

• หากมิได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนให้ส าเร็จ หรือมิได้มีการยกเว้นเงื่อนไขบังคับก่อนภายใน 14 วันท าการหลังจากวันท าสัญญาซื้อ
ขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 RMV หรือกองทุนอาจบอกเลิกสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
(ทั้งนี้ การที่เงื่อนไขบังคับก่อนท่ีเกี่ยวข้องไม่ส าเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจากการท าผิดภาระผูกพันของคู่สัญญาฝ่ายนั้นแต่เพียง ฝ่ายเดียว) 
โดย RMV หรือกองทุนต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายตามสัญญาดังกล่าว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการกระท าผิดภาระ
ผูกพันในการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้องและการท าให้ธุรกรรมตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ  RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
สมบูรณ์และมีผล 

ราคาซื้อขาย ...........................  • ราคาซื้อขายส าหรับทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (“ราคาซื้อขายทรัพย์สิน RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 4”) เป็นไป
ตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดยกองทุนต้องช าระราคาซื้อขายเตม็จ านวนในวนัท่ีท าการ
โอนทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น  

กรรมสิทธิ์และความเสี่ยง .......  • กรรมสิทธิ์และความเส่ียงภัยในความสูญเสียหรือเสียหายในทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จะตกเป็นของกองทุนในวันที่
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายและโอนเสร็จสิ้น เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ทีล่งทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4  

• ณ วันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จส้ิน RMV ให้ค ารับรองและรับประกันแก่ผู้ซื้อว่าทรัพย์สินที่ขายของ
RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะถูกขายและโอนให้แก่ผู้ซื้อนั้นเป็นทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมายของ  RMV และปราศจาก
ภาระติดพันใด ๆ ทั้งปวง 

ภาระหน้าที่หลักของ RMV .....  • นับจากวันท่ีท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น (“วันที่ท าการโอนทรัพย์สินทีเ่กี่ยวข้องเสร็จสิ้น”)  RMV 
จะด าเนินการต่อไปนี ้โดยค่าใช้จ่ายของ RMV เอง 

• RMVจะด าเนินการให้กองทุน ผู้เช่าทรัพย์สินท่ีขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งหมายถึง FOC ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม 
และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีสิทธิเข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทางที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นตามเงื่อนไขและข้อก าหนดของสัญญาซื้อขาย
ทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4  
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• ในกรณีของสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สัญญาให้แก่
กองทุนได้ RMV จะด าเนินการให้กองทุนได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของ RMV ตามสัญญาอื่น ๆ น้ัน 

• RMV จะด าเนินการต่อไปน้ีเป็นระยะเวลาเก้าเดือนหลังจากวันท่ีท าการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น 

(ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที่กองทุนต้องการตามสมควรเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ  RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่ได้
ส่งมอบและโอนสิทธิให้กองทุนแล้วในวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น (“ทรัพย์สิน RMV ที่โอนแล้ว”) และ 

(ข) พยายามตามสมควรเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้บริการตามที่กองทุนต้องการตามสมควร (โดยค่าใช้จ่ายของ RMV) เพื่อให้
กองทุนสามารถใช้งานทรัพย์สิน RMV ที่โอนแล้วได้ในสาระส าคัญในลักษณะเดียวกับที่มีการใช้ก่อนวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สิน RMV ที่โอนแล้ว และให้กองทุนเข้าตรวจสอบเอกสารนั้นตามสมควร 

สิทธิ ในการซื้ อ เป็นรายแรก 
(Right of first offer) ของกองทุน
................................................  

• นับจากวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จส้ิน RMV ให้สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิได้ที่จะได้รับข้อเสนอ
เป็นรายแรกในการซื้อสิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทุนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานกิจการโทรคมนาคมของ RMV 
หรือนิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สินที่ขายของ RMV ) ซึ่งกองทุนสามารถลงทุนได้ตามกฎหมายและกฎระเบียบของส านักงาน ก.ล.ต. 
(“ทรัพย์สิน RMV เพิ่มเติม”) จนถึงวันดังต่อไปนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน (ก) วันครบห้าปีนับจากวันท่ีท าการโอนทรัพย์สินท่ีขายของ RMV ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้นหรือวันที่กองทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ แล้วแต่วันใดจะครบก าหนดทีหลัง และ (ข) 
วันที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นถือหน่วยลงทุนที่กองทุนออกมากกว่าที่ทรูถืออยู่ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน
ดังต่อไปนี้   

(1) หาก RMV และ/หรือ นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (“ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม”) ต้องการขายทรัพย์สิน RMVเพิ่มเติมแก่บุคคลภายนอก 
RMV ต้องด าเนินการและจัดการให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูนั้นต้องออกหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ”) ส่งให้กองทุนโดยมี
รายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง เงื่อนไขและ
ข้อก าหนดของการเช่าทรัพย์สิน RMV เพิ่มเติม (หากมี)  

(2) หากกองทุนต้องการซื้อทรัพย์สิน RMV เพิ่มเติมนั้น กองทุนต้องแจ้งผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรว่าต้องการซื้อ
ทรัพย์สิน RMV เพิ่มเติมดังกล่าว (“ทรัพย์สิน RMV ที่จะโอน”) ตามข้อก าหนดที่ระบุในหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือตอบรับ”) ภายใน 
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10 วันท าการนับจากวันที่กองทุนได้รับหนังสือข้อเสนอหรือระยะเวลานานกว่านั้นตามที่ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมอาจตกลง  จากนั้น 
ภายในสามเดือนนับจากวันที่ของหนังสือตอบรับ กองทุนต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่จ าเป็นใน
การซื้อทรัพย์สิน RMV ที่จะโอน และ RMV ต้องด าเนินการ และ/หรือ จัดการให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูรายที่เกี่ยวข้องพยายามอย่าง
เต็มที่ให้ได้รับความยินยอมหรือการอนุมัติทั้งหมดที่จ าเป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ และสัญญาส าหรับการขายทรัพย์สิน RMV ที่จะ
โอน เมื่อได้รับความยินยอมและการอนุมัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว กองทุนและผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเข้าท าสัญญาและท าการซื้อ
ขายและโอนทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนให้เสร็จสิ้นภายในสามเดือนหลังจากกองทุนและผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมได้รับความยินยอมและ
การอนุมัติดังกล่าวทั้งหมดแล้ว 

(3) หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมภายในเวลาที่ก าหนด (ข) กองทุนหรือผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมไม่ได้รับ
ความยินยอมและการอนุมัติที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันท่ีของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สัญญา
ไม่สามารถด าเนินการให้การซื้อขายและโอนทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนเสร็จส้ินภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที่ได้รับความ
ยินยอมและการอนุมัติที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมมีสิทธิขายทรัพย์สิน  RMV ที่จะโอนให้บุคคลภายนอกใน
ข้อก าหนดและเงื่อนไขเดียวกันหรือดีกว่า (ส าหรับผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม) ที่ก าหนดในหนังสือข้อเสนอภายในระยะเวลาหกเดือน
หลังจากนั้น  หากผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมยังไม่สามารถขายทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนให้บุคคลภายนอกได้ภายในระยะเวลาหกเดือน
ดังกล่าว และต่อมาผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมต้องการขายทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนอีกครั้ง ให้กองทุนมีสิทธิในการซื้อเป็นรายแรกอีกครั้ง 
โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอนในลักษณะเดียวกันจนครบถ้วน 

สิทธิ ในการซื้ อ เป็นรายแรก 
(Right of first offer) ของRMV  

• หากกองทุนได้ซื้อทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนและภายหลังต้องการขายทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก กองทุนจะต้องท า
หนังสือข้อเสนอส่งให้ RMV โดยต้องระบุ (ก) ราคาที่กองทุนเสนอขาย และ (ข) เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญของการขายทรัพย์สิน  RMV ที่
จะโอนดังกล่าวที่กองทุนเสนอ  เมื่อ RMV ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว RMV จะมีสิทธิในการซื้อทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนเป็นรายแรกโดยมี
เงื่อนไขและข้อก าหนดตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

• RMV อาจโอนสิทธิในการซื้อทรัพย์สิน RMV ที่จะโอนดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูได้โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากกองทุน 

การจ ากดัความรับผิดของ 
RMV .......................................  

นับจากวันท่ีท าการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น  
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• RMV ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเกี่ยวกับทรัพย์สิน RMV ที่โอนแล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิภายในสองปีนับจากวันท่ี
ท าการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จส้ิน เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากเรื่องส าคัญบางเรื่องที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งไม่มีก าหนดระยะเวลาส้ินสุดในการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิ (นอกจากที่กฎหมายก าหนด)  เรื่องดังกล่าวรวมถึงค า
รับรองของ RMV ในเรื่องอ านาจหน้าที่และความสามารถ กรรมสิทธิ์ของ RMV ในทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และการ
ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงกระท าการท่ีส าคัญ 

• ความรับผิดของ RMV เกี่ยวกับการท าผิดสัญญาใด ๆ ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ทั้งหมดรวมแล้วจะ
ไม่เกินราคาซื้อขายทรัพย์สิน RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ทั้งนี้  RMV 
ต้องรับผิดต่อความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี (ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม) อากรแสตมป์ ภาระผูกพัน และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่
เกิดขึ้นหรือเป็นผลจากการเข้าท า การใช้สิทธิ การบังคับสิทธิตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

ประกันภัย...............................  RMV ตกลงที่จะ 

• จัดให้มีการประกันภัยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูตามข้อก าหนดที่
ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จนกว่ากองทุนจะท าประกันภัยที่เกี่ยวข้อง 

• จัดหากรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องส าหรับทรัพย์สินท่ีขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ในนามของกองทุน โดยกองทุนจะรับผิดชอบ
ในเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว และ  

• ไม่เปล่ียนแปลงข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องของกลุ่มทรูเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขายของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดยไม่ได้
รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนก่อน โดยกองทุนจะไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรไม่ได้ 

การชดเชยความเสียหาย .......  • RMV ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่นตามสมควรที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง สัญญา หรือค ารับประกัน หรือการผิดค ารับรองใดของ  RMV ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของกองทุน
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หรือบริษัทจัดการ ท้ังนี้ โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใดของกองทุนที่มีตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ  RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หรือตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ 

• กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ RMV และตัวแทนของ RMV ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึน้
จริงทั้งหมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่นตามสมควรที่เกิดขึ้น เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง 
สัญญา หรือค ารับประกัน หรือการผิดค ารับรองใดของกองทุนภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ  RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เว้นแต่เป็น
ความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดย  RMV หรือตัวแทนของ RMV ทั้งนี้ โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใดของ RMV ที่มี
ตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน ของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ 

การโอนสิทธิ ...........................  • RMV และกองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรือโอนโดยประการอื่นใดซึ่งผลประโยชน์ท้ังหมดหรือบางส่วนของสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน
ของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ เว้นแต่มีข้อก าหนดใน
สัญญาโอนขายทรัพย์สิน RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ให้กระท าได้ 

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................  • สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ให้ใช้บังคับตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล .......................  • ให้ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาตัดสินคดีความ หรือการด าเนินกระบวนการพิจารณา และการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
จากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4  
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ภาคผนวก ข 
ส่วนที่ 3 

สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 
 

คู่สัญญา ..................................  • TICC ในฐานะผู้ขาย และ 

• กองทุน ในฐานะผู้ซื้อ 

ทรัพย์สินที่ซื้อขาย ..................  • ภายใต้เงื่อนไขความส าเร็จครบถ้วนของเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 
TICC จะต้องขายและโอนให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันท่ีก าหนดให้เป็นวันท าการโอนและส่งมอบทรัพย์สินที่
ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จส้ิน (“วันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 4 เสร็จสิ้น”) FOC 
ความยาวประมาณ 2,797 กิโลเมตร (หรือประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด (“ทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4”) 

เงื่อนไขบังคับก่อน .................  • เงื่อนไขบังคับก่อนที่ต้องส าเร็จครบถ้วนในวันหรือก่อนวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จส้ิน รวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียง (ก) TICC ได้รับอนุมัติและได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องที่ต้องได้รับส าหรับการเข้าท าและปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันของตนตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 แล้ว (ข) มีการลงนามและท าให้สมบูรณ์ซึ่งเอกสารธุรกรรมส าหรับ
การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (ค) กองทุนได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเข้าท าสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 
ตามประกาศ ทน. 1/2554 (ง) การเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของกองทุนได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ (จ) ไม่มีเหตุการณ์ที่
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นนับจากวันท าสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 

• หากมิได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนให้ส าเร็จ หรือมิได้มีการยกเว้นเงื่อนไขบังคับก่อนภายใน 14 วันท าการหลังจากวันท าสัญญาซื้อขาย
ทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 TICC หรือกองทุนอาจบอกเลิกสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 (ทั้งนี้ 
การที่เงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้องไม่ส าเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจากการท าผิดภาระผูกพันของคู่สัญญาฝ่ายนั้นแต่เพียงฝ่ายเดียว ) โดย 
TICC หรือกองทุนต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายตามสัญญาดังกล่าว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการกระท าผิดภาระผูกพันใน
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การปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้องและการท าให้ธุรกรรมตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4สมบูรณ์และ
มีผล 

ราคาซื้อขาย ...........................  • ราคาซื้อขายส าหรับทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (“ราคาซื้อขายทรัพย์สิน TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 4”) เป็นไป
ตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 โดยกองทุนต้องช าระราคาซื้อขายเต็มจ านวนในวันที่ท าการ
โอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น 

กรรมสิทธิ์และความเสี่ยง .......  • กรรมสิทธิ์และความเส่ียงภัยในความสูญเสียหรือเสียหายในทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จะตกเป็นของกองทุนในวันที่
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายและโอนเสร็จสิ้น เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

• ณ วันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จส้ิน TICC ให้ค ารับรองและรับประกันแก่ผู้ซื้อว่าทรัพย์สินที่ขายของ 
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะถูกขายและโอนให้แก่ผู้ซื้อนั้นเป็นทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมายของ TICC และปราศจากภาระ
ติดพันใด ๆ ท้ังปวง 

ภาระหน้าที่หลักของ TICC .....  • นับจากวันท่ีท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น (“วันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น”)  TICC 
จะด าเนินการต่อไปน้ี โดยค่าใช้จ่ายของ TICC เอง 

• TICC จะด าเนินการให้กองทุน ผู้เช่าทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งคือ FOC ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม และ
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีสิทธิเข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทางที่เกีย่วข้องกับทรัพย์สินน้ันตามเงื่อนไขและข้อก าหนดของสัญญาซือ้ขายทรัพยสิ์น
ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4  

• ในกรณีของสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สัญญาให้แก่
กองทุนได้ TICC จะด าเนินการให้กองทุนได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของ TICC ตามสัญญาอื่น ๆ น้ัน 

• TICC จะด าเนินการต่อไปน้ีเป็นระยะเวลาเก้าเดือนหลังจากวันท่ีท าการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น 

(ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที่กองทุนต้องการตามสมควรเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่ได้ส่ง
มอบและโอนสิทธิให้กองทุนแล้วในวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น (“ทรัพย์สิน TICC ที่โอนแล้ว”) และ 
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(ข) พยายามตามสมควรเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้บริการตามที่กองทุนต้องการตามสมควร (โดยค่าใช้จ่ายของ TICC) เพื่อให้กองทุน
สามารถใช้งานทรัพย์สิน TICC ที่โอนแล้วได้ในสาระส าคัญในลักษณะเดียวกับที่มีการใช้ก่อนวันที่ท าการโอนทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องเสร็จ
ส้ิน และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สิน TICC ที่โอนแล้ว และให้กองทุนเข้าตรวจสอบเอกสารนั้นตามสมควร 

สิทธิในการซื้อเป็นรายแรก 
(Right of first offer) ของ
กองทุน ...................................  

• นับจากวันท่ีท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น TICC ให้สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิได้ที่จะได้รับข้อเสนอเป็น
รายแรกในการซื้อสิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทุนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานกิจการโทรคมนาคมของ TICC หรือ
นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สินที่ขายของ TICC ) ซึ่งกองทุนสามารถลงทุนได้ตามกฎหมายและกฎระเบียบของส านักงาน ก.ล.ต. 
(“ทรัพย์สิน TICC เพิ่มเติม”) จนถึงวันดังต่อไปนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน (ก) วันครบห้าปีนับจากวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จส้ินหรือวันที่กองทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ แล้วแต่วันใดจะครบก าหนดทีหลัง และ (ข) 
วันท่ีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นถือหน่วยลงทุนท่ีกองทุนออกมากกว่าที่ทรูถืออยู่ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

(1) หาก TICC และ/หรือ นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (“ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม”) ต้องการขายทรัพย์สิน TICC เพิ่มเติมแก่บุคคลภายนอก  
TICC ต้องด าเนินการและจัดการให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูนั้นต้องออกหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ”) ส่งให้กองทุนโดยมี
รายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง เงื่อนไขและ
ข้อก าหนดของการเช่าทรัพย์สิน TICC เพิ่มเติม (หากมี) 

(2) หากกองทุนต้องการซื้อทรัพย์สิน TICC เพิ่มเติมนั้น กองทุนต้องแจ้งผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรว่าต้องการซื้อทรัพย์สิน 
TICC เพิ่มเติมดังกล่าว (“ทรัพย์สิน TICC ที่จะโอน”) ตามข้อก าหนดที่ระบุในหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือตอบรับ”) ภายใน 10 วันท า
การนับจากวันที่กองทุนได้รับหนังสือข้อเสนอหรือระยะเวลานานกว่านั้นตามที่ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมอาจตกลง  จากนั้น ภายในสาม
เดือนนับจากวันที่ของหนังสือตอบรับ กองทุนต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่จ าเป็นในการซื้อ
ทรัพย์สิน TICC ที่จะโอน และ TICC ต้องด าเนินการ และ/หรือ จัดการให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูรายที่เกี่ยวข้องพยายามอย่างเต็มที่ให้
ได้รับความยินยอมหรือการอนุมัติทั้งหมดที่จ าเป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ และสัญญาส าหรับการขายทรัพย์สิน TICC ที่จะโอน เมื่อ
ได้รับความยินยอมและการอนุมัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว กองทุนและผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเข้าท าสัญญาและท าการซื้อขายและ



 เอกสารแนบ 8 

A38982405/0.8/31 May 2019 

VIII - 230 

โอนทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนให้เสร็จสิ้นภายในสามเดือนหลังจากกองทุนและผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมได้รับความยินยอมและการอนุมัติ
ดังกล่าวทั้งหมดแล้ว 

(3) หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมภายในเวลาที่ก าหนด (ข) กองทุนหรือผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมไม่ได้รับ
ความยินยอมและการอนุมัติที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที่ของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สัญญา
ไม่สามารถด าเนินการให้การซื้อขายและโอนทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนเสร็จส้ินภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที่ได้รับความ
ยินยอมและการอนุมัติที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมมีสิทธิขายทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนให้บุคคลภายนอกใน
ข้อก าหนดและเงื่อนไขเดียวกันหรือดีกว่า (ส าหรับผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม) ที่ก าหนดในหนังสือข้อเสนอภายในระยะเวลาหกเดือน
หลังจากนั้น หากผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมยังไม่สามารถขายทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนให้บุคคลภายนอกได้ภายในระยะเวลาหกเดือน
ดังกล่าว และต่อมาผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมต้องการขายทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนอีกครั้ง ให้กองทุนมีสิทธิในการซื้อเป็นรายแรกอีกครั้ง 
โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอนในลักษณะเดียวกันจนครบถ้วน 

สิทธิในการซื้อเป็นรายแรก 
(Right of first offer) ของ TICC  

• หากกองทุนได้ซื้อทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนและภายหลังต้องการขายทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก กองทุนจะต้องท า
หนังสือข้อเสนอส่งให้ TICC โดยต้องระบุ (ก) ราคาที่กองทุนเสนอขาย และ (ข) เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญของการขายทรัพย์สิน TICC ที่จะ
โอนดังกล่าวที่กองทุนเสนอ  เมื่อ TICC ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว TICC จะมีสิทธิในการซื้อทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนเป็นรายแรกโดยมีเงื่อนไข
และข้อก าหนดตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

• TICC อาจโอนสิทธิในการซื้อทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูได้โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากกองทุน 

การจ ากดัความรับผิดของ 
TICC .......................................  

นับจากวันท่ีท าการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น  

• TICC ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเกี่ยวกับทรัพย์สิน TICC ที่โอนแล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิภายในสองปีนับจากวันท่ีท า
การโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสร็จส้ิน เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากเรื่องส าคัญบางเรื่องที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินขอ ง TICC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งไม่มีก าหนดระยะเวลาส้ินสุดในการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิ (นอกจากที่กฎหมายก าหนด) เรื่องดังกล่าวรวมถึงค า
รับรองของ TICC ในเรื่องอ านาจหน้าที่และความสามารถ กรรมสิทธิ์ของ TICC ในทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และการ
ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงกระท าการท่ีส าคัญ 
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• ความรับผิดของ TICC เกี่ยวกับการท าผิดสัญญาใด ๆ ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ทั้งหมดรวมแล้วจะไม่
เกินราคาซื้อขายทรัพย์สิน TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ทั้งนี้  TICC ต้อง
รับผิดต่อความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี (ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม) อากรแสตมป์ ภาระผูกพัน และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ท่ีเกิดขึน้
หรือเป็นผลจากการเข้าท า การใช้สิทธิ การบังคับสิทธิตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

ประกันภัย...............................  TICC ตกลงที่จะ 

• จัดให้มีการประกันภัยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูตามข้อก าหนดที่
ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จนกว่ากองทุนจะท าประกันภัยที่เกี่ยวข้อง 

• จัดหากรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องส าหรับทรัพย์สินท่ีขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ในนามของกองทุน โดยกองทุนจะรับผิดชอบใน
เบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว และ  

• ไม่เปล่ียนแปลงข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องของกลุ่มทรูเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขายของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนก่อน โดยกองทุนจะไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรไม่ได้ 

การชดเชยความเสียหาย .......  • TICC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่นตามสมควรที่เ กิดขึ้น 
เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง สัญญา หรือค ารับประกัน หรือการผิดค ารับรองใดของ TICC ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของกองทุน
หรือบริษัทจัดการ ทั้งนี้ โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใดของกองทุนที่มตีามสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หรือตามกฎหมาย
ที่ใช้บังคับใด ๆ 

• กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ TICC และตัวแทนของ TICC ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึ้น
จริงทั้งหมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่นตามสมควรที่เกิดขึ้น เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง 
สัญญา หรือค ารับประกัน หรือการผิดค ารับรองใดของกองทุนภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เว้นแต่เป็น
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ความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดย TICC หรือตัวแทนของ TICC ทั้งนี้ โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใดของ TICC ที่มีตาม
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ 

การโอนสิทธิ ...........................  • TICC และ กองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรือโอนโดยประการอื่นใดซึ่งผลประโยชน์ท้ังหมดหรือบางส่วนของสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน
ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ เว้นแต่มีข้อก าหนดใน
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ให้กระท าได้ 

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................  • สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ให้ใช้บังคับตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล .......................  • ให้ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาตัดสินคดีความ หรือการด าเนินกระบวนการพิจารณา และการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจาก
หรือเกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
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ภาคผนวก ข 
ส่วนที่ 4 

สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 
 

คู่สัญญา ..................................  • TUC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการ และ 

• กองทุน ในฐานะผู้ให้เช่า 

วันมีผลใช้บังคับของข้อสัญญาที่
แก้ไขและแทนที่ .....................  

• ข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเสาโทรคมนาคมที่ TUC จะขายให้แก่กองทุน ภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (“เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4”) ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 
จะมีผลบังคับใช้เมื่อการซื้อขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสมบูรณ์ ("วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเตมิ 
ครั้งที่ 4")  

ทรัพย์สินที่เช่า ........................  • ทรัพย์สินที่ TUC เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม ครั้งที่ 2 ได้แก่ 

(ก) พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม และ   

(ข) ทรัพย์สินส่ิงอ านวยความสะดวกประเภท Passive ที่เกี่ยวข้องกับเสาโทรคมนาคมบางเสา 

(รวมเรียกว่า "ทรัพย์สินที่เช่า") 

• ทรัพย์สินท่ีเช่า ประกอบไปด้วยทรัพย์สินดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย ("ทรัพย์สินขั้นต่ าที่เช่า") 

(ก) ทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น  

(i) พื้นที่ (slots) จ านวน 6,619 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 3,000 เสา เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558  

(ii) พื้นที่ (slots) จ านวน 13,993 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และ  
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(iii) พื้นที่ (slots) จ านวน 15,249 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560  

(ข) ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

พื้นที่ (slots) จ านวน 700 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 350 เสา เริ่มตั้งแต่วันที ่28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

(ค) ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

พื้นที่ (slots) จ านวน 5,178 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 2,589 เสา เริ่มตั้งแต่วันที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  

(ง) ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

หากการโอนขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดย TUC ให้แก่กองทุน เสร็จสมบูรณ์ พื้นที่ (slots) จ านวน 1,576 
พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 788 เสา เริ่มตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

อัตราค่าเช่า ............................  • อัตราค่าเช่าส าหรับทรัพย์สินที่เช่า จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ (“อัตราค่าเช่าเพิ่มเติม”)  

(ก) ประเภทท่ี 1: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนพื้นดิน: 15,020.90 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot) 

(ข) ประเภทท่ี 2: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้า: 13,719.69 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot) และ 

(ค) ประเภทท่ี 3: โครงข่าย IBC/DAS: 23,299.55 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot)  

โดยมีเงื่อนไขว่า TUC จะมีสิทธิได้รับอัตราค่าเช่าจากการเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ส าหรับทรัพย์สินที่เช่าจาก
กองทุนทั้งหมด ตราบเท่าที่ ไม่น้อยไปกว่าร้อยละ 50 ของเงินสดสุทธิของกองทุนที่กองทุนได้มาจากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
รับโอนหรือได้สิทธิการเช่าระยะยาวหรือรับโอนสิทธิในรายได้และรายได้ของกองทุน ได้รับมาจากกลุ่มทรู  

(จ) ประเภทท่ี 1: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนพื้นดิน: 11,265.68บาท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot) 

(ฉ) ประเภทท่ี 2: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้า: 10,289.77บาท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot) และ 

(ช) ประเภทท่ี 3: โครงข่าย IBC/DAS: 17,474.66 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot)  
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• หาก TUC หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมรายใดต้องการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการพื้นที่ (slots) เพิ่มเติมไม่ว่าในเวลาใดๆ TUC 
หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมนั้นจะได้รับอัตราค่าเช่าจากการเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมส าหรับอัตราค่าเช่าดังกล่าว เว้นแต่เป็น
กรณีเช่าช่วงที่ระบุในข้อ (3) ของสิทธิการเช่าช่วงภายใต้หัวข้อ "การโอนสิทธิเรียกร้อง" ด้านล่าง  

• การปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) ในอัตราคงที่ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี ให้ใช้กับอัตราค่าเช่าดังที่ระบุไว้ด้านบนนี้ตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2563 

การช าระค่าเช่า ......................  • ส าหรับทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู 

(ก)  TUC จะช าระค่าเช่าส าหรับการเช่า ด าเนินการ และบริหารทรัพย์สินที่เช่าเป็นการล่วงหน้า โดยจะช าระภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน
หรือวันท าการถัดไป เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 โปรดพิจารณาจ านวนค่าเช่าสุทธิล่วงหน้ารายปีในตารางแนบท้ายสรุป
ข้อก าหนดและเงื่อนไขหลักของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 

(ข)  TUC จะช าระค่าเช่าให้แก่กองทุนล่วงหน้าเป็นรายเดือนส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินขั้นต่ าที่เช่า 
(Minimum Leased Properties) ส าหรับทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ซึ่งจะเป็นระยะเวลาหนึ่งปีล่วงหน้าส าหรับ
การเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการพ้ืนท่ี (slot) บนเสาโทรคมนาคมกลุ่มแรกจ านวน 3,000 เสาที่ส่งมอบในปี พ.ศ. 2557 และเป็น
ระยะเวลาสองปีล่วงหน้าส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการพื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมกลุ่มที่สองจ านวน 3,000 เสา
ที่ส่งมอบในปี พ.ศ. 2558  

(ค)  ภายหลังจากครบก าหนดอายุสัญญาเริ่มต้น ( initial term) การช าระค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เช่าจากทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมของทรู จะเป็นการช าระล่วงหน้าเป็นรายเดือนในวันที่ 7 (หรือวันท าการถัดไป) ของทุกเดือนตามจ านวนที่แท้จริงของ
พื้นที่ (slots) ที่เช่า (โดยไม่ต้องช าระหนึ่งหรือสองปีล่วงหน้า) 

• ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ 
ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

(ซ)  TUC จะช าระค่าเช่า ส าหรับการเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่าล่วงหน้าเป็นรายเดือน โดยจะช าระภายในวันที่ 7 
ของทุกเดือนหรือวันท าการถัดไป  
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ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง ก า ร เ ช่ า
ด าเนินการและบริหารจัดการ  

• ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่า มีดังต่อไปนี้  

(ก)  ทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3: จนถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2576  

(ข)  ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4(ในกรณีที่มีการซื้อภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์): จนถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2576  

• ส าหรับทรัพย์สินที่ได้มาจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู อย่างน้อยสองปี ก่อนส้ินสุดระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ
ในขณะน้ัน (ซึ่งคือ วันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2576) TUC และ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ จะแจ้งกองทุนในกรณีท่ี TUC และ/หรือ
ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น  ๆ  ต้องการจองสิทธิการต่ออายุระยะเวลาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการส าหรับการเช่าอย่างน้อย หนึ่ง
พื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมแต่ละเสาจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูภายหลังจากส้ินสุดระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและ
บริหารจัดการในวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2576 และ TUC และ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ จะช าระค่าธรรมเนียมการจองดังกลา่ว
ให้แก่กองทุนเป็นรายเดือน โดยกองทุนจะต้องกันพื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมหนึ่งพื้นที่ (slot) ดังกล่าวไว้ส าหรับการต่ออายุการเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการโดย TUC และ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น  ๆ  โดยอัตราค่าธรรมเนียมการจองดังกล่าวจะมีจ านวน
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ส าหรับปี พ.ศ.2575 ในจ านวนที่เท่ากับค่าเชา่ส าหรับการเชา่ ด าเนินการและบริหารจัดการหนึ่งพื้นท่ี (slot) บนเสาโทรคมนาคมจ านวน 
3,000 เสาในอัตราค่าเช่าส าหรับปี พ.ศ.2575 (โดยค านวณจากค่าเช่าจากการเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิม (หากมีสิทธิได้รับ) 
และการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี) และ 

(ข) ส าหรับปี พ.ศ. 2576 ในจ านวนที่เท่ากับค่าเช่าส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหนึ่งพื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคม
จ านวน 6,000 เสาในอัตราค่าเช่าส าหรับปี พ.ศ. 2576 (โดยค านวณจากค่าเช่าจากการเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิม (หากมีสิทธิ
ได้รับ) และการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี)  

• ส าหรับทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 อย่างน้อยสองปีก่อนส้ินสุดระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการในขณะนั้น 
TUC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ  จะแจ้งกองทุนหาก TUC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น  ๆ  ต้องการจองสิทธิ
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การต่ออายุระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ ส าหรับการเช่าอย่างน้อย หนึ่งพื้นที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมแต่ละเสาจาก
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หรือเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หรือเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ในอัตราตลาดที่ตกลงร่วมกันภายใต้ส่วนลดค่าเช่าจากการเป็นผู้เช่าดั้งเดิม (หากมีสิทธิได้รับ)  

• กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเช่าที่ดินส าหรับการเช่าที่ดินท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าตั้งอยู่ โดย  

(ก)  ในระหว่างระยะเวลาการเช่า TUC จะเป็นผู้ช าระค่าเช่าที่ดินและภาษีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องส าหรับการเช่าที่ดินที่ทรัพย์สินท่ีเช่าตั้งอยู่
ซึ่ง (๑) ส าหรับทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ความตกลงดังกล่าวได้สะท้อนอยู่ในจ านวนค่าเช่าสุทธิล่วงหน้ารายปีในตารางแนบ
ท้ายสรุปข้อก าหนดและเงื่อนไขหลักของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้ง
ที่ 2 และ (๒) ส าหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ความตกลงดังกล่าวได้สะท้อนอยู่ในจ านวนค่าเช่ารายเดือนสุทธิ โดยมีเงื่อนไข
ในแต่ละกรณีว่า หากกฎหมายภาษีทรัพย์สินใหม่มผีลใช้บังคับ คู่สัญญาจะร่วมกันหารือโดยสุจริตซึง่หน้าที่และการจดัสรรภาระภาษี
เกี่ยวกับภาษีทรัพย์สินหรือภาษีอื่นท่ีคล้ายคลึงกันภายใต้กฎหมายใหม่ดังกล่าวอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่เช่า และ 

(ข)  ส าหรับช่วงการต่ออายุการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ (หลังจากวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576) กองทุนจะเป็นผู้ช าระค่าเช่า
ที่ดินและภาษีทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการเช่าที่ดินท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าตั้งอยู่  

ผู้เช่าและบริหารจัดการ 
เพิ่มเติม ..................................  

• ภายใต้ข้อก าหนดของสัญญาแก้ไขและแทนท่ีสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 กองทุนมีสิทธิให้เช่าแก่
บุคคลใด ๆ  และให้บุคคลใด ๆ  ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินใด  ๆ  นอกเหนือไปจากทรัพย์สินที่เช่า หรือ พ้ืนที่ (slot) และทรัพย์สินส่ิง
อ านวยความสะดวกที่จัดสรรให้ TUC และผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ ไปแล้ว ท้ังนี้ เป็นไปตามสิทธิของ TUC ตามที่ระบุด้านล่างนี้ 

• หากกองทุนประสงค์จะให้เช่าแก่ผู้เช่าและบริหารจัดการท่ีเป็นบุคคลภายนอก และให้ผู้เช่าและบริหารจัดการท่ีเป็นบุคคลภายนอก ด าเนินการ
และบริหารจัดการ หรือ ด าเนินการเจรจาตกลงเรื่องการให้เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการพ้ืนท่ี (slot) ที่ยังว่างอยู่ กองทุนต้องยื่นค าเสนอใน
การเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการดังกล่าวให้แก่ TUC ก่อน และ TUC มีสิทธิตอบรับค าเสนอในการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการเช่น
ว่า โดยเงื่อนไขในการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการที่ให้แก่ TUC นั้นต้องไม่เป็นเงื่อนไขที่ด้อยกว่าที่เสนอให้แก่บุคคลภายนอก (รวมทั้ง 
หากผู้เช่าและบริหารจัดการท่ีเป็นบุคคลภายนอกมีสิทธิได้รับส่วนลดใด ๆ TUC จะได้รับส่วนลดดังกล่าวด้วยเช่นกัน)  
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• หากเมื่อใดก็ตามกองทุนได้เข้าท าสัญญากับผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สิน
ประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 และ
มีเงื่อนไขที่เป็นคุณมากกว่าที่ให้แก่ TUC TUC มีสิทธิให้กองทุนด าเนินการแก้ไขสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 เพื่อให้ TUC ได้รับเงื่อนไขที่เป็นคุณดังกล่าวนั้น  

• ในกรณีที่อัตราค่าเช่าที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกต่ ากว่าอัตราค่าเช่าเพิ่มเติม กองทุนจะต้องช าระเงินให้แก่ TUC 
เป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างระหว่าง (ก) ค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าเพิ่มเติม กับ (ข) ค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าจริงที่กองทุนได้รับจากผู้เช่าและบริหาร
จัดการที่เป็นบุคคลภายนอก ส าหรับจ านวนพื้นที่ (slot) ที่ยังว่างอยู่ที่ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกเช่าจากกองทุน ภายใน 15 
วันหลังจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนท่ีกองทุนได้รับค่าเช่าจากผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกส าหรับเดือนดังกล่าว อย่างไรก็ดี 
เว้นแต่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TUC กองทุนตกลงที่จะไม่ให้เช่าพื้นที่ (slot) ที่ยังว่างอยู่ในอัตราค่าเช่าที่ให้
ส่วนลดเกินกว่า ร้อยละ 12.5 ของอัตราค่าเช่าเพิ่มเติมในขณะน้ัน (โดยค านึงถึงการปรับอัตราเพิ่มขึ้นในอัตราคงที่ท่ีร้อยละ 2.7 ต่อปี)  

การบ ารุงรักษา การด าเนินการ
และบริหารจัดการ ..................  

• กองทุนไม่มีหน้าที่ใด  ๆ  ในการด าเนินการบริหารจัดการโครงข่ายหรือบริหารจัดการทรัพย์สิน ทั้งนี้ TUC มีหน้าที่ความรับผิดชอบ (ไม่ว่าจะ
ด าเนินการด้วยตนเอง หรือ ผ่านบุคคลอื่นใดที่ TUC แต่งตั้ง) ในการบ ารุงรักษา การด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่า และเสา
โทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพื้นที่ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่ให้เป็นไปตามระดับมาตรฐานการบริการที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 และตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนด 

สิทธิในการติดตั้งอุปกรณ์ ......  • TUC มีสิทธิในการติดตั้ง คงไว้ และประกอบการท่ีเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ 

(ก) อุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active 

(ข) ทรัพย์สินส่ิงอ านวยความสะดวกประเภท Passive ไม่ว่ามีไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ เพื่อประโยชน์ของผู้เช่าช่วง และ 

(ค) อุปกรณ์อื่น ๆ  ที่จ าเป็นหรือต้องมีเพื่อการบ ารุงรักษาภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนท่ีสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม ครั้งที่ 2 

ที่ตั้งอยู่บนทรัพย์สินที่เช่า หรือบนพื้นที่ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่ และอยู่ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญา
เช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 
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การใช้ทรัพย์สนิทีเ่ช่าและ 
พื้นที ่.......................................  

• TUC ตกลงว่าจะใช้ ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่าและพื้นที่ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญา
เช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 เงื่อนไขดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การตกลงว่าจะไม่ด าเนินการหรือ
อนุญาตให้มีการด าเนินการใด ๆ ซึ่งจะเป็นการรบกวนหรือสร้างความร าคาญต่อกองทุนหรือผู้เช่าและบริหารจัดการเพิ่มเติม จะรักษาพื้นท่ีที่
ทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่ให้สะอาดหรืออยู่ในสภาพเหมาะสมส าหรับการท างาน จะใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อหลีกเล่ียงการสร้าง
ความเสียหายแก่พื้นที่ท่ีทรัพย์สินที่เช่า อาคารหรือส่ิงปลูกสร้างตั้งอยู่ จะด าเนินการให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และทรัพย์สินส่ิงอ านวยความสะดวกที่
ติดตั้ง และ/หรือ คงไว้ในทรัพย์สินที่เช่าหรือพื้นที่ท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าตั้งอยู่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะไม่ใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าเพื่อวัตถุประสงค์
อื่นใดนอกเหนือไปจากกิจการโทรคมนาคม  และ/หรือ กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ (หากได้รับการอนุญาตตามกฎหมายให้
ด าเนินการได้) จะแจ้งให้กองทุนทราบในทันทีที่ท าได้หลังจากรู้ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ น้ าท่วม กรณีฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุใด ๆ ท่ีกระทบต่อพื้นท่ีที่
ทรัพย์สินท่ีเช่าตั้งอยู่ 

การย้ายเสาโทรคมนาคม 
ในกรณทีี่ไม่มีการตอ่อายุ 
การเช่าทีด่นิทีท่รัพย์สนิที่เช่า
ตั้งอยู ่......................................  

• TUC จะเป็นผู้รับผิดชอบการย้ายเสาโทรคมนาคมซึ่งเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จากที่ดินที่
ทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่ไปยังที่ดินใหม่หากไม่สามารถต่ออายุหรือขยายระยะเวลาการเช่าของที่ดินที่ทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่ได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของ 
TUC เอง 

• กองทุนจะช าระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเป็นจ านวน 6,778,200 บาทให้แก่ TUC ("ค่าตอบแทนส าหรับการย้ายทรัพย์สิน") ส าหรับหนา้ที่
ของ TUC อันเกี่ยวเนื่องกับการย้ายเสาโทรคมนาคมของทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 การปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี 
(annual escalation) ในอัตราคงที่ท่ีร้อยละ 2.7 ต่อปี จะใช้กับค่าตอบแทนประเภทน้ีตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

ประกันภัย...............................  • ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัยส าหรับทรัพย์สินที่เช่า (รวมถึง ประกันภัยประเภทความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก และความคุ้มครองทางประกันภัยอื่นใด) ที่เพียงพอและเป็นไปตามหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรมส าหรับทรัพย์สินท่ีเช่า รวมทั้งมี
หน้าที่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย  
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• TUC มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัยส าหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ TUC ติดตั้ง หรือ น าไปไว้บนทรัพย์สินที่เช่า
ใด ๆ (รวมถึง ประกันภัยประเภทความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และความคุ้มครองทางประกันภัยอื่นใด) ที่เพียงพอและเป็นไปตามหลักปฏิบตัิ
ในอุตสาหกรรมส าหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภทเดียวกัน  

ความรับผิดชดใช้ ...................  • กองทุน และ TUC ต่างตกลงที่จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายทั้งปวงให้แก่อีกฝ่าย อันเป็นผลมาจากการผิดค ารับรอง ค า
รับประกัน และข้อปฏิบัติของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 โดยมี
ข้อยกเว้นต่าง ๆ ตามหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรม 

การโอนสิทธิเรียกร้อง ............  • กองทุน และ TUC ต่างสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก
เสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 นี้ ให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายก่อน  

• TUC สามารถให้เช่าช่วงพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตนเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม  ครั้งที่ 2 โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนก่อน 
ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ทรัพย์สินขั้นต่ าที่เช่าให้แก่ บุคคลใด ๆ  

(ข)  พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม (นอกเหนือจากทรัพย์สินขั้นต่ าที่  TUC เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ) ให้แก่ (ก) ผู้เช่าและ
บริหารจัดการดั้งเดิมอื่นใด (ข) ทรู หรือ บริษัทย่อยในปัจจุบันและในอนาคตของทรู และ/หรือ นิติบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มทรู ผู้ได้รับสิทธิใน
การประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ใช้คล่ืนความถี่ในย่านความถี่  1800 MHz (ค) กสท. โทรคมนาคม (ง) ทีโอที และ (จ) 
ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ท่ีมีการแลกเปล่ียนการใช้ประโยชน์บนพ้ืนท่ี (slots) ของผู้ประกอบการรายอื่น ๆ น้ัน  

(ค)  พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม (นอกเหนือจากทรัพย์สินขั้นต่ าที่ TUC เช่าและด าเนินการบริหารจัดการ) ให้แก่ บุคคลใด  ๆ 
นอกเหนือจากบุคคลตามที่ระบุใน (2) โดยอัตราค่าเช่าที่ TUC จะต้องช าระให้แก่กองทุนส าหรับพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม
ดังกล่าวนั้นจะเป็นอัตราค่าเช่าที่คิดส่วนลดตามที่ผู้เช่าช่วงจาก TUC รายนั้น ๆ ควรจะได้รับจากกองทุนหากผู้เช่าช่วงรายดังกล่าว
เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวจากกองทุนโดยตรงโดยไม่มีส่วนลดจากการเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิม 
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โดยกองทุนอาจตกลงให้ส่วนลดเพิ่มเติมแก่ TUC ในการท่ี TUC ให้เช่าช่วงพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม แก่บุคคลอื่นตามที่ระบุ
ในข้อ (3) นี ้

• กองทุนจะไม่ขาย โอนหรือจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เช่าแก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก TUC ก่อน 
(ทั้งนี้ การพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว จะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ชักช้า) และกองทุนจะต้องจั ดการให้ผู้ที่ซื้อหรือรับโอน
ทรัพย์สินที่เช่าตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร (โดยเป็นเงื่อนไขก่อนการขาย โอน หรือ จ าหน่ายจ่ายโอนดังกล่าว) ที่จะปฏิบัติตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 และรับไปซึ่งสิทธิ ความรับผิดและ
หน้าที่ต่าง ๆ ภายใต้สัญญาดังกล่าว 

การเสริมความสามารถ 
(Reinforcement) .....................  

• ในกรณีจ าเป็น หรือ สมควร (ไม่ว่าเป็นผลมาจากการร้องขอของ TUC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการท่ีเป็นบุคคลภายนอก) ที่จะต้องมีการ
เสริมความสามารถหรือปรับปรุงเสาโทรคมนาคมใด  ๆ  ที่กองทุนได้รับจาก TUC หรือ ทรู และ/หรือ บริษัทย่อยของทรู และอยู่ภายใต้การเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนท่ีสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 TUC จะ
ด าเนินการเพื่อให้มีการเสริมความสามารถหรือปรับปรุงดังกล่าวในทุกกรณี ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุนและบวกด้วยส่วนเพิ่มที่สมเหตุสมผล 
หากกองทุนขาดเงินทุนในการเสริมความสามารถหรือปรับปรุงเสาโทรคมนาคม TUC จะส ารองจ่ายเงินไปก่อน โดยกองทุนจะช าระค่าใช้จ่าย
และส่วนเพิ่มคืนให้แก่ TUC ภายใน 30 วันนับจากวันที่ TUC ออกใบเรียกเก็บเงิน หากกองทุนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ 
กองทุนตกลงจะช าระดอกเบี้ยที่คิดบนจ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระแต่ยังไม่ได้รับช าระ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ถึงก าหนดช าระ
จนกว่าได้มีการช าระเงินดังกล่าวทั้งหมดจนครบถ้วนเต็มจ านวนแล้วให้แก่ TUC ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชดใช้เงินคืนให้แก่ TUC 
ภายในเวลาที่ก าหนด TUC มีสิทธิหักกลบลบหนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว และส่วนเพิ่มและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง กับค่าเช่ารายเดือนที่ถึงก าหนดช าระ
ซึ่ง TUC ต้องช าระให้แก่กองทุนได้ 

การสิ้นสุดของสัญญา .............  • คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการได้ในหลายๆ กรณี เช่น กรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายไม่สามารถปฏิบัติตาม
หน้าที่ส าคัญของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 ซึ่งรวมถึง (ในกรณีของ 
TUC) การไม่สามารถช าระค่าเช่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การล้มละลาย หรือกรณีท่ีการปฏิบัติตามหน้าที่ส าคัญภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม  ครั้งที่ 2 ของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีผลเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 
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• TUC มีสิทธิบอกเลกิสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 หากไม่มีบริษัทในกลุ่มทรู
ต้องการ หรือมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเช่าทรัพย์สินที่เช่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ อันเป็นผลมาจากการส้ินสุดหรือส้ินอายุข อง
ใบอนุญาตคลื่นความถี่เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมอันเกี่ยวเนื่องกับเสาโทรคมนาคม เป็นต้น   

ภาษี........................................ • TUC จะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตลอดซึ่ง (ก) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีขายและ/หรือภาษีบริการ (ข) นับแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ภาระค่าใช้จ่ายใด ๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับภาษีที่ระบุไว้ใน (ก) (ถ้ามี) ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากวนัมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ที่ 
2 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภาษีและค่าใช้จ่ายซึ่ง TUC เป็นผู้รับผิดชอบตาม (ก) และ (ข) จะต้องเป็นภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับจ านวนเงินที่ TUC 
ต้องช าระภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................  • สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 อยู่ภายใต้การบังคับตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล .......................  • ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ตัดสินคดีความ หรือด าเนินกระบวนพิจารณาใด  ๆ  และระงับข้อพิพาทท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 
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ภาคผนวก ข 
ส่วนที่ 5 

สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 
 

คู่สัญญา ..................................  

 

• TICC และ TUC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการ และ 

• กองทุน ในฐานะผู้ให้เช่า  

วันมีผลใช้บังคับของข้อสัญญาที่
แก้ไขและแทนที่ .....................  

• ข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ FOC ที่ RMV TUC และ TICC จะขายให้แก่กองทุน ภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (“FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
คร้ังที่ 4”) ของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 มีผลบังคับใช้เมื่อการซื้อขาย FOC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น ("วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4")  

ทรัพย์สินที่เช่า ........................  • ทรัพย์สินที่ TICC และ TUC เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการอยู่ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนท่ีสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลัก FOC ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย  

(ก) ทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น 

TICC 

(i) ระบบ FOC หลักในเขตต่างจังหวัดความยาว 5,112 กิโลเมตร โดยที่ในแต่ละปี TICC เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการระบบ 
FOC หลัก ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในตารางแนบท้ายสรุปข้อก าหนดและเงื่อนไขหลักของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 

(ii) อุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก   

(iii) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive (ส าหรับการใช้แต่เพียงผู้เดียวของ TICC 
เว้นแต่ TICC ตกลงเป็นอย่างอื่นหลังปี พ.ศ. 2561) และ 

(iv) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active (ส าหรับการใช้แต่เพียงผู้เดียวของ TICC) 
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(ข) ทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2  

TUC 

(i) ร้อยละ 80 ของ FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็น FOC ส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1,113 กิโลเมตร (หรือประมาณ 62,594 คอร์กิโลเมตร) 

(ii) ร้อยละ 80 ของ FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ซึ่งคือ FOC หลักส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่
และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,147 คอร์
กิโลเมตร) 

(ค) ทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  

TICC 

(i) ร้อยละ 80 ของ FOC ที่รองรับระบบ FTTx ที่ทรูมูฟจะขายให้แก่กองทุนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ซึ่งคือ FOC ที่รองรับ
ระบบ FTTx ส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตต่างจังหวัด ซึ่งมีระยะทางประมาณ 
5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) (“FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3”) 

TUC 

(i) ร้อยละ 80 ของ FOC ที่ TUC จะขาย ให้แก่กองทุนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ซึ่งคือ FOC ส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งมีระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร) 
(“FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3”) 

(ii) ร้อยละ 80 ของ FOC หลักที่ทรูมูฟจะขายให้แก่กองทุนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ซึ่งคือ FOC หลักที่รองรับระบบ FTTx 
ส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีระยะทางประมาณ 
546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) (“FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3”) 

(ง) ทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 - หากการโอนขาย FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ที่เกี่ยวข้อง เสร็จสมบูรณ์ 
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TUC 

(i) ร้อยละ 80 ของ FOC ที่ TUC จะขายให้แก่กองทุนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งคือ FOC ส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร) 
(“FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4”) 

TICC 

(i) ร้อยละ 80 ของความจุ FOC ที่รองรับระบบ FTTx ที ่RMVจะขายให้แก่กองทุนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งคือ (ก) FOC 
ซึ่งปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซึ่งมีระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 40,823 คอร์กิโลเมตร) และ (ข) FOC ที่รองรับระบบ FTTx 
ส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตต่างจังหวัด ซึ่งมีระยะทางประมาณ 617 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร) (“FOC รองรับระบบ FTTx ของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4”) 

(ii) ร้อยละ 80 ของความจุ FOC ที่รองรับระบบ FTTx ที่ TICC จะขายให้แก่กองทุนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งคือ FOC 
ซึ่งปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซึ่งมีระยะทางประมาณ 2,797 กิโลเมตร (หรือประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร) (“FOC รองรับระบบ FTTx 
ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4”) 

(ทรัพย์สินตามที่ระบุใน (ก) (ข) (ค) และ (ง) ข้างต้น รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที่เช่า”) 

• ทรัพย์สิน FOC ที่โอนมายังกองทุนที่เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่2 FOC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งกองทุนสามารถให้ TUC TICC หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ เช่า
ได้ ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินของกองทุน” 

อัตราค่าเช่า ............................  อัตราค่าเช่า ส าหรับทรัพย์สินที่เช่า คือ 

• ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น 
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(ก) ระบบ FOC หลัก: 350 บาท ต่อเดือน ต่อคอร์กิโลเมตรโดยอัตราค่าเช่าสุทธิท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส าหรับ FOC จะค านวณจากอัตรา
ที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 186 ล้านบาทต่อปี  

(ข) อุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก: 38 ล้านบาทต่อปี: ค่าเช่าส าหรับปี พ.ศ. 2562 ถึงปี พ.ศ. 2564  35.34 
ล้านบาทต่อปี (ซึ่งค านวณโดยหักส่วนลดจ านวนร้อยละ 7 แล้ว)  

(ค) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive:  

(i) ส าหรับปี พ.ศ. 2560: 832.13 ล้านบาทต่อปี 

(ii) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป: ค่าเช่ารายปีของปีก่อนหน้า บวกด้วยการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) (อ้างอิง
กับดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI) 

(ทั้งนี้ อยู่ภายใต้การปรับเปล่ียนอัตราในอนาคตซึ่งจะมีการตกลงกัน ในกรณีท่ี TICC ตกลงสละสิทธิในการใช้แต่เพียงผู้เดียวของตน 
หลังจากปี พ.ศ. 2561)  

(ง) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active:  

(i) ส าหรับปี พ.ศ. 2560: 333.48 ล้านบาท ต่อปี 

(ii) ส าหรับปี พ.ศ. 2561: 333.48 ล้านบาทต่อปี บวกด้วยการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) (อ้างอิงกับดัชนีราคา
ผู้บริโภค หรือ CPI)   

(iii) ส าหรับปี พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3): ค่าเช่ารายปีของปี พ.ศ. 2561 (หักออกร้อยละ 7 
เนื่องจากการหมดอายุการเช่าของอุปกรณ์ Wifi และ DSLAM) บวกด้วยการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) 
(อ้างอิงกับดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI) และ  

(iv) ส าหรับปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564: ค่าเช่ารายปีของปีก่อนหน้า บวกด้วยการปรับอัตราเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) 
(อ้างอิงกับดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI)  

• ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
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(ก) FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส าหรับ FOC 
จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 12 ล้านบาทต่อปี 

(ข) FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปี
ส าหรับ FOC จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 6 ล้านบาทต่อปี 

• ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

(ก) FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะ
ได้รับต่อปีส าหรับ FOC จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 65 ล้านบาทต่อปี 

(ข) FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส าหรับ FOC 
จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 88 ล้านบาทต่อปี 

(ค) FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปี
ส าหรับ FOC จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา 6 ล้านบาทต่อปี 

 

• ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

(ก) FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส าหรับ FOC 
จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา ประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี 

(ข) FOC รองรับระบบ FTTx ของ RMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะ
ได้รับต่อปีส าหรับ FOC จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา ประมาณ 10 ล้านบาทต่อปี 

(ค) FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะ
ได้รับต่อปีส าหรับ FOC จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที่อัตรา ประมาณ 31 ล้านบาทต่อปี  

• การปรับเปล่ียนของอัตราค่าเช่า อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านล่างนี้ 
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(ก) การปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นรายปี (annual escalation) ส าหรับอัตราค่าเช่าระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด (ส าหรับ
อุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active และอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมเบื้องต้น 

(i) ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2558 และ 

(ii) ในอัตราเท่ากับดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index หรือ CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทยส าหรับปี
ก่อนหน้า โดยเริ่มคิดค านวณจากเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 3.5 และในกรณีที่อัตราดัชนี
ราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index หรือ CPI) ติดลบ จะไม่มีการปรับอัตราค่าเช่า 

(ข) ไม่มีการปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณ 

ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการ
และบริหารจัดการ ..................  

• ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการมีก าหนดอายุเป็นดังนี้ 

(ก) ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น 

(i) ส าหรับระบบ FOC หลัก และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึง่เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive จนถึง วันท่ี 
15 กันยายน พ.ศ. 2576 (“ระยะเวลาการเช่าระยะแรก” (Initial Term)) และ 

(ii) ส าหรับอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก และ ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Active (ยกเว้นอุปกรณ์ Wifi และ DSLAM ซึ่งระยะเวลาการเช่าส้ินสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561) 
จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  

(ก) ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหน่ึงของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 นับแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3 นับแต่วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 - หากการโอนขาย FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
เสร็จสมบูรณ์ นับตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จนถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2576 

• การต่ออายุระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการเป็นดังนี้ 
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(ง) ส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการระบบ FOC หลัก และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Passive ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน อย่างน้อยสองปีก่อนส้ินสุด
ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการในขณะนั้น (ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการช่วงแรก หรือ
ระยะเวลาที่ถูกขยาย แล้วแต่กรณี) TICC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ จะแจ้งกองทุนหาก TICC และ/หรือ ผู้เช่า
และบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ  ต้องกาต่ออายุระยะเวลา และ/หรือขยายระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้อง ส าหรับช่วงเวลาที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน และในอัตราตลาดที่จะตกลงร่วมกัน และอยู่ภายใต้การตกลงร่วมกันในเรื่อง
ส่วนลด แต่ทั้งนี้ ส่วนลดดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าที่ TICC และ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ เคยได้รับ 

(จ) ส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลักและระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น อย่างน้อยหนึ่งปีก่อนส้ินสุดระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการในขณะนั้น  
TICC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ จะแจ้งกองทุนหาก TICC และ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ ต้องการ
ต่ออายุระยะเวลา และ/หรือขยายระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ส าหรับช่วงเวลาที่คู่สัญญาตก
ลงร่วมกัน และในอัตราตลาดที่จะตกลงร่วมกัน และอยู่ภายใต้การตกลงร่วมกันในเรื่องส่วนลด แต่ทั้งนี้ ส่วนลดดังกล่าวต้องไม่น้อย
กว่าที่ TICC และ/หรือผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ เคยได้รับ 

(ฉ) ส าหรับทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ
ทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

(ii) TICC และ/หรือ TUC และ/หรือ ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่น ๆ จะต่ออายุการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ (ซึ่งจะ
ส้ินสุดลงในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576 (“ระยะเวลาการเช่าระยะแรก” (Initial Term)) ส าหรับการเช่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของคอร์กิโลเมตรทั้งหมดของทรัพย์สินดังกล่าว เป็นระยะเวลา (ก) 10 ปี นับจากวันครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก (Initial 
Term) หรือ (ข) ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ TICC หรือบริษัทในกลุ่มทรูที่ให้บริการบ
รอดแบนด์ถืออยู่ แล้วแต่เวลาใดจะส้ันกว่า หากหลังจากครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก ( Initial Term) TICC หรือ บริษัทใน
กลุ่มทรูได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้บริการบรอดแบนด์จาก กสทช และเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ครบถ้วน 
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- รายได้รวมทั้งปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์ ที่ระบุในรายงานประจ าปี พ.ศ.2575 ของทรู เกินกว่า 
16,546,000,000 บาท หรือ 

- ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูในการให้บริการบรอดแบนด์ ตามข้อมูลล่าสุดที่ประกาศโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ 
มากกว่าร้อยละ 33 

ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขอย่างเดียวกัน ยกเว้น อัตราค่าเช่ารายเดือนที่ใช้บังคับ (ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 350 บาท ต่อคอร์
กิโลเมตร) ตามที่คู่สัญญาได้ตกลงร่วมกัน เว้นแต่คู่สัญญาตกลงไว้เป็นอย่างอื่น 

ผู้เช่าและบริหารจัดการเพิ่มเติม  • กองทุนมีสิทธิให้เช่าแก่บุคคลใด ๆ และให้บุคคลใด ๆ ด าเนินการและบริหารจัดการระบบ FOC หลัก และ อุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณ ที่ไม่ได้
ถูกเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการโดย TICC และ/หรือ TUC ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลัก FOC ครั้งที่ 2 ให้แก่บุคคลใด ๆ ท้ังนี้ อยู่ภายใต้สิทธิของ TICC และ TUC ตามที่ระบุด้านล่างนี้ 

(ค) หากกองทุนประสงค์จะให้เช่าแก่ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกและให้ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก
ด าเนินการและบริหารจัดการ หรือ ด าเนินการเจรจาตกลงเรื่องการเช่า การด าเนินการ และบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยังไม่ได้อยู่
ภายใต้การเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการโดย TICC และ/หรือTUC ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และ
บริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 กองทุนต้องยื่นค าเสนอในการเชา่ ด าเนินการและบริหารจัดการดงักล่าวให้แก่ TICC และTUC ก่อน 
และ TICC และ/หรือTUC มีสิทธิตอบรับค าเสนอในการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ โดยเงื่อนไขในการเช่า ด าเนินการและ
บริหารจัดการท่ีให้แก่ TICC และ/หรือTUC นั้นต้องไม่เป็นเงื่อนไขที่ด้อยกว่าที่เสนอให้แก่ผู้เช่าและบริหารจดัการท่ีเป็นบุคคลภายนอก 
(รวมทั้ง หากผู้เช่าและบริหารจัดการท่ีเป็นบุคคลภายนอกมีสิทธิได้รับส่วนลดใด ๆ TICC และ/หรือTUC จะได้รับส่วนลดดังกล่าวด้วย
เช่นกัน)  

(ง) หากเมื่อใดก็ตามกองทุนได้เข้าท าสัญญากับผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ
ทรัพย์สินประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 
2 และมีเงื่อนไขที่เป็นคุณมากกว่าที่ให้แก่ TICC และ TUC นั้น TICC และ/หรือTUC มีสิทธิให้กองทุนด าเนินการแก้ไขสัญญาแก้ไข
และแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 เพื่อให้ TICC และ TUC ได้รับเงื่อนไขที่เป็นคุณดังกล่าวนั้น 
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(จ) เว้นแต่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TICC และ TUC กองทุนตกลงที่จะไม่ให้เช่าทรัพย์สินที่ยังไม่ได้อยู่
ภายใต้การเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการโดย TICC และ/หรือ TUC ซึ่งคือ FOC แก่ผู้เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก 
ในอัตราค่าเช่าที่ต่ ากว่าอัตราค่าเช่าเพิ่มเตมิซึ่งเท่ากับ 500 บาท ต่อคอร์กิโลเมตร ต่อเดือน (“อัตราค่าเช่าเพิ่มเติม”) ในกรณีท่ีอัตรา
ค่าเช่าที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าและบริหารจัดการท่ีเป็นบุคคลภายนอกต่ ากว่าอัตราค่าเช่าเพิ่มเติม TICC และ/หรือTUC แล้วแต่กรณี มีสิทธิ
ได้รับส่วนลดส าหรับค่าเช่าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้ตกลงร่วมกัน  

การบ ารุงรักษา การด าเนินการ
และบริหารจัดการ ..................  

• กองทุนไม่มีหน้าที่ใด ๆ  ในการด าเนินการและบริหารจัดการโครงข่ายหรือบริหารจัดการทรัพย์สิน ทั้งนี้  TICC และ/หรือ TUC มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  (ไม่ว่าจะด าเนินการด้วยตนเอง หรือ ผ่านบุคคลอื่นใดที่ TICC และ/หรือ TUC แต่งตั้ง) ในการบ ารุงรักษา การด าเนินการและ
บริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่า และ FOC ที่ยังว่างอยู่ ให้เป็นไปตามระดับมาตรฐานการบริการท่ีระบุไว้ในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 และตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนด 

การใช้ทรัพย์สินที่เช่าและพื้นที่  • TICC และ TUC ตกลงว่าจะใช้ ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่าตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 เงื่อนไขดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง จะใช้มาตรการป้องกันท่ีเหมาะสมทั้ง
ปวงเพื่อหลีกเล่ียงการสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เช่า จะไม่ใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากกิจการ
โทรคมนาคม และ/หรือ กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ (หากได้รับการอนุญาตตามกฎหมายให้ด าเนินการได้) จะแจ้งให้กองทุน
ทราบในทันทีที่ท าได้หลังจากรู้ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ น้ าท่วม กรณีฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุใด ๆ ท่ีกระทบต่อทรัพย์สินที่เช่า 

สิทธิแห่งทาง ..........................  • กองทุนไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการจัดหามาซึ่งสิทธิแห่งทางส าหรับทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ TICC และ TUC รับทราบ
และยืนยันว่าสิทธิแห่งทางที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนโดยนิติกรรมสัญญาที่ได้ให้สิทธิไว้ อยู่ในชื่อของ TICC หรือ TUC หรือชื่อของผู้
เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมอื่นใด (หากมี) ตลอดระยะเวลาของการเช่า ตามสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 และเมื่อสิ้นสุดสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 TICC และ 
TUC จะด าเนินการให้มีสิทธิแห่งทางส าหรับทรัพย์สินของกองทุน ตราบใดที่ TICC TUC หรือบริษัทในกลุ่มทรูสามารถกระท าได้ตาม
กฎหมายและไม่มีผู้เช่ารายอื่นโดยเป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2  
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• กองทุนตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าสิทธิแห่งทางในจ านวนและวิธีการตามที่กองทุนและ TICC และ TUC ได้ตกลงกันซึ่งในอนาคตค่า
สิทธิแห่งทางดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยอ้างอิงจากค่าสิทธิแห่งทางที่เรียกเก็บจาก TICC และ TUC ส าหรับทรัพย์สินของกองทุน
โดยเป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 

• TUC และ TICC ตกลงที่จะรับผิดชอบราคาและค่าใช้จ่ายในการย้าย FOC ลงใต้ดิน อันเกี่ยวเนื่องกับ FOC จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมเบื้องต้น FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2  FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4  (โดยที่ TUC จะต้อง
ได้รับค่าตอบแทนส าหรับการย้ายทรัพย์สินจากกองทุน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและ
บริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั้งที่ 2) และส าหรับส่วนต่างระหว่างค่าสิทธิแห่งทางที่เรียกเก็บจากการวางสายพาดผ่านเสาไฟฟ้าและ
ค่าสิทธิแห่งทางของท่อใต้ดินส าหรับส่วนของ FOC ซึ่งจะถูกย้ายลงใต้ดิน  

ข้อตกลงที่จะไม่แข่งขัน ..........  • เว้นแต่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนก่อน TUC และ TICC จะไม่ด าเนินการ (และจะจัดการให้บริษัทในกลุ่มทรูไม่
ด าเนินการ) สร้าง FOC ใหม่ในเส้นทางเดียวกันกับ FOC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น, FOC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หรือ FOC อื่น ๆ ซึ่งถูกขายให้แก่กองทุน และ/หรือถูก
เช่าโดยบริษัทในกลุ่มทรู ณ วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เมื่อมีการได้มาซึ่ง FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เกิดขึ้น โดยมี
ข้อยกเว้นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้ 

(ง) FOC ซึ่งกองทุนสามารถให้เช่าแก่บริษัทใด ๆ ในกลุ่มทรูมีปริมาณความจุในเชิงเทคนิคไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการของ
บริษัทในกลุ่มทรูที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีหลักฐานและค าอธิบายที่เพียงพอและเป็นเหตุเป็นผลที่เกี่ยวกับ
ความจุในเชิงเทคนิคที่ไม่เพียงพอดังกล่าวให้แก่กองทุนเพื่อเป็นข้อมูล หรือ 

(จ) กองทุนปฏิเสธที่จะให้เช่า FOC ที่มีอยู่แก่บริษัทใดในกลุ่มทรู หรือ 

(ฉ) คู่สัญญาไม่สามารถตกลงเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ส าหรับการเช่า FOC ที่มีอยู่ได ้

• ในแต่ละกรณีที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทใด ๆ ในกลุ่มทรูอาจใช้ดุลยพินิจเป็นการส่วนตัวที่จะสร้าง FOC ในเส้นทางเดียวกันกับทรัพย์สินของ
กองทุนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้บริการของบริษัทในกลุ่ม ทรูที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม มีเงื่อนไขด้วยว่า TUC หรือ TICC จะต้อง
แจ้งให้กองทุนทราบถึงเจตนาที่จะเชา่ FOC ที่มีอยู่ก่อน (พร้อมทั้งรายละเอียดของความจุและความต้องการทางเทคนิคอื่น ๆ  ตามที่บริษัทใน
กลุ่มทรูที่เกี่ยวข้องต้องการ) โดยกองทุนจะตอบกลับ TUC หรือ TICC ว่าจะให้เช่า FOC ที่มีอยู่แก่บริษัทในกลุ่มทรูที่เกี่ยวข้องตามความ
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ต้องการท่ีได้รับแจ้งหรือไม่ พร้อมกับเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์อันเกีย่วเนื่องกบัการเช่าให้แก่ TUC หรือ TICC ได้รับทราบ ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน นับแต่ได้รับการแจ้งจาก TUC หรือ TICC  ในกรณีที่ FOC ที่มีอยู่ของกองทุนส าหรับเส้นทางใด ๆ มีความจุไม่เพียงพอ
หรือไม่ตอบสนองต่อความต้องการทางเทคนิคในการใช้บริการของบริษัทในกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวข้องได้ไม่ว่าในแง่ใด แล้วแต่กรณี TUC หรือ TICC 
จะเช่าหรือจะด าเนินการให้บริษัทในกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวข้องเช่า FOC ที่มีอยู่ของกองทุนจนครบร้อยละ 100 ก่อน ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า FOC ที่มีอยู่
ของกองทุนสามารถใช้ในการด าเนินการของบริษัทในกลุ่มทรูน้ัน ๆ ได้อย่างเหมาะสม และ TUC หรือ TICC และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรูใด ๆ 
อาจเลือกที่จะด าเนินการสร้าง FOC ใหม่เพิ่มขึ้นในเส้นทางเดียวกันกับ FOC ที่มีอยู่ของกองทุน ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ 

• หาก (ก) กองทุนไม่ตอบกลับหนังสือของ TUC หรือ TICC ภายในระยะเวลา 30 วันที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ หรือ (ข) กองทุนแจ้งแก่ TUC หรือ 
TICC ว่ากองทุนปฏิเสธที่จะให้เช่า FOC ที่มีอยู่ของกองทุน หรือ (ค) กองทุนเสนอเงื่อนไขการเช่า FOC ที่มีอยู่ของกองทุนให้แก่ TUC หรือ 
TICC พิจารณาแล้ว แต่ TUC หรือ TICC และ กองทุนไม่สามารถตกลงเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการเช่า FOC ที่มีอยู่
ของกองทุนดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันท่ีกองทุนได้เสนอเงื่อนไขการเช่าให้ TUC หรือ TICC ได้พิจารณา บริษัทในกลุ่มทรู
ที่เกี่ยวข้องจะมีสิทธิด าเนินการสร้าง FOC ใหม่เพิ่มขึ้นในเส้นทางเดียวกันกับ FOC ที่มีอยู่ของกองทุนได้  ทั้งนี้ TUC หรือ TICC จะต้องแจ้ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ FOC ใหม่ที่บริษัทในกลุ่มทรูที่เกี่ยวข้องด าเนินการสร้างให้กองทุนได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเร็วที่สุดเท่าที่
จะสามารถกระท าได้ภายหลังจากการด าเนินการสร้าง FOC ใหม่เสร็จสมบูรณ์ 

• ข้อก าหนดที่เกี่ยวกับข้อตกลงที่จะไม่แข่งขันน้ีจะยังคงมีผลแม้ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 นี้จะสิ้นสุดลง 

สิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusivity) ...  • ส าหรับทรัพย์สินที่มาจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม TICC มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเช่า ด าเนินการและ
บริหารจัดการระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดจากกองทุน ภายหลังจาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 TICC อาจตกลงสละสิทธิการใช้
แต่ผู้เดียว ท้ังนี้ ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ TICC ตกลงยินยอม  

ประกันภัย...............................  • กองทุนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัยประเภทความรับผิดต่อบุคคลภายนอกบนทรัพย์สินที่เช่า รวมทั้งมี
หน้าที่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย  
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ความรับผิดชดใช้ ...................  • กองทุน และ TICC และ/หรือTUC ต่างตกลงที่จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายทั้งปวงให้แก่อีกฝ่าย อันเป็นผลมาจากการผิด
ค ารับรอง ค ารับประกัน และข้อปฏิบัติของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 
ทั้งนี้ โดยมีข้อยกเว้นต่าง ๆ ตามหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรม 

การโอนสิทธิเรียกร้อง ............  • กองทุน และ TICC และ/หรือ TUC ต่างสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และ
บริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 ให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายก่อน โดย TICC 
และ TUC อาจใช้หรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก 
FOC ครั้งที่ 2 แก่ลูกค้าของ TICC และ/หรือ TUC หรือการเช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่บุคคลอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

• กองทุนจะไม่ขาย โอนหรือจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เช่าแก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก TICC และ
TUC ก่อน (ทั้งนี้ การพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว จะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ชักช้า) และกองทุนจะต้องจัดการให้ผู้ที่ซื้อหรือ
รับโอนทรัพย์สินที่เช่าตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร (โดยเป็นเงื่อนไขก่อนการขาย โอน หรือ จ าหน่ายจ่ายโอนดังกล่าว) ที่จะปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 และรับไปซึ่งสิทธิ ความรับ
ผิดและหน้าที่ต่าง ๆ ภายใต้สัญญาดังกล่าว 

การยกระดับประสิทธิภาพ 
(Upgrades) .............................  

• ในกรณีจ าเป็น หรือ สมควร ที่จะต้องมีการยกระดับประสิทธิภาพ (upgrade) ทรัพย์สินท่ีเช่าใด ๆ หรือทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ที่กองทุนได้รับ
จาก TICC และ/หรือ TUC หรือ ทรู หรือบริษัทย่อยของทรู และอยู่ภายใต้การเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและ
แทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่  2 นั้น TICC และ/หรือ TUC จะด าเนินการเพื่อให้มีการยกระดับ
ประสิทธิภาพ (upgrade) ดังกล่าวในทุกกรณี ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยที่การยกระดับประสิทธิภาพ (upgrade) จะกลายเป็นสินทรัพย์
เพิ่มเติมของ TICC และ/หรือTUC ซึ่งหาก TICC และ/หรือ TUC ประสงค์จะขายให้แก่บุคคลใด TICC และ/หรือTUC ต้องยื่นค าเสนอในการ
ขายสินทรัพย์ดังกล่าวแก่กองทุนก่อน 

การสิ้นสุดของสัญญา .............  • คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการได้ในหลายๆ กรณี เช่น กรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายไม่สามารถปฏิบัติ
ตามหน้าที่ส าคัญของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 ซึ่งรวมถึง (ในกรณีของ 
TICC และ/หรือ TUC) การไม่สามารถช าระค่าเช่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การล้มละลาย หรือกรณีที่การปฏิบัติตามหน้าที่ส าคัญภายใต้
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สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 ของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะมีผลเป็นการกระท าที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

• TUC หรือ TICC มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 หากไม่มีบริษัทใน
กลุ่มทรูต้องการ หรือมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าเพื่อวัตถปุระสงค์ในการด าเนินธุรกิจ อันเป็นผลมาจากการส้ินสุดหรือส้ินอายุ
ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมอันเกี่ยวเนื่องกับ FOC เป็นต้น 

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................  • สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที่ 2 อยู่ภายใต้การบังคับตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล .......................  • ศาลไทยมีเขตอ านาจแตเ่พียงผู้เดยีวในการพิจารณา ตัดสินคดีความ หรือด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ  และระงับข้อพิพาทท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั้งที ่2 
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(ฟอร์ม 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจทิัล 

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (“กองทุนฯ”) ขอรายงานเกี่ยวกับความประสงค์ในการเพิ่มทุนและการจัดสรร 
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 หากการจัดสรรดังกล่าวทําให้หรืออาจส่งผลเป็นการกระทําการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบ
ข้อบังคับของต่างประเทศโดยกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมีภาระหน้าที่ในการ
ดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดําเนินการภายใต้กฎหมายไทย 

ทั้งนี้ การกําหนดจํานวนหน่วยลงทุนใหม่และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จะได้รับการพิจารณาและ
กําหนดโดยบริษัทจัดการก่อนการเสนอขาย โดยจะอ้างอิงจากราคาประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 ที่จัดทําโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินอิสระทั้งสองราย หลักการในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง สภาวะตลาดเงิน
และตลาดทุนในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่ ผู้ลงทุนจะได้รับ 
ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม อัตราดอกเบี้ยทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เป็นต้น 

 2. การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ 

รายละเอียดการจัดสรรหน่วยลงทุน 

การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ในวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่  (Record Date) ตาม
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทําให้
หรืออาจส่งผลเป็นการกระทําการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศโดยกองทุนฯ 
หรือบริษัทจัดการ หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมีภาระหน้าที่ในการดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไป
จากที่ต้องดําเนินการภายใต้กฎหมายไทย (ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
เรียกว่า “ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ”) ในการน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิอาจแสดงความจํานงที่
จะซื้อหน่วยลงทุนใหม่ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับ
การจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ในครั้งนี้ก็ได้   

โดยภายหลังจากการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิในรอบแรกแล้ว  
กองทุนฯ อาจจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ที่เหลือจากการจองซื้อโดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิดังกล่าว 
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิที่แสดงความจํานงที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่เกินกว่าสิทธิที่ได้รับ
จัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน อย่างน้อยหนึ่งรอบหรือจนกว่าจะหมด ทั้งนี้ รายละเอียดการ
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จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้เป็นไปตามที่จะกําหนดในเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่และ
หนังสือชี้ชวน 

หน่วยลงทุนใหม่ดังรายละเอียดตามวาระนี้หรือตามเอกสารแนบ 2 จะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1993 หรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายของประเทศใดๆ นอกเหนือจากประเทศไทย และจะไม่ได้รับการเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสัญชาติสหรัฐอเมริกา หรือสัญชาติใดๆ นอกจากสัญชาติไทย หากการ
เสนอขายหรือการขายทําให้หรืออาจส่งผลเป็นการกระทําการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ
ของประเทศนั้น ๆ โดยกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการมีภาระหน้าที่ในการ
ดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดําเนินการภายใต้กฎหมายไทย  

ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อ  
หน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) โดยจะแจ้งวันกําหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

ตารางดังต่อไปนี้ เป็นข้อมูลโดยสรุปของการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ 

จัดสรรให้แก่ 
จ านวนหน่วย

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) การกําหนดจํานวนหน่วยลงทุนใหม่และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่นี้จะอ้างอิงจากราคา
ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่จัดทําโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ
อิสระทั้งสองราย ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง 
สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ อัตราผลตอบแทน
ในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้รับ ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
อัตราดอกเบี้ยทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ  เป็นต้น ทั้งนี้ ราคาเสนอขายจะได้รับการ
พิจารณาและกําหนดโดยบริษัทจัดการก่อนการเสนอขาย 

(2) อัตราส่วนการเสนอขายจะคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนก่อนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนฯ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนใหม่ที่จะมีการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่
มีสิทธิ ในราคาเสนอขายต่อหน่วยตามที่บริษัทจัดการจะได้กําหนดต่อไป 

(3) วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) จะได้รับ
การกําหนดในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันกําหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

(4) ให้บริษัทจัดการเป็นผู้มีอํานาจในการ (ก) พิจารณา กําหนด และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ รวมทั้งการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียง จํานวนหน่วยลงทุนใหม่ จํานวนครั้งของการเสนอขาย จํานวนรอบที่จะจัดสรรหน่วย
ลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ ระยะเวลาการจองซื้อ วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย 
วิธีการจองซ้ือ วิธีการชําระค่าจองซื้อ อัตราส่วนการใช้สิทธิในการจองซ้ือ สัดส่วนการเสนอขาย ราคา
เสนอขาย รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณาการจัดสรร หรือการปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด หาก
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การจัดสรรดังกล่าวทําให้หรืออาจส่งผลเป็นการกระทําการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ
ของต่างประเทศโดยกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมีภาระหน้าที่ใน
การดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดําเนินการภายใต้กฎหมายไทย (ข) พิจารณากําหนดวัน
กําหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ (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
ที่จําเป็นที่เกี่ยวข้องต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว 
และการนําหน่วยลงทุนใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น (ง) เจรจา 
ตกลง จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และตัวแทนรับ
จองซื้อหลักทรัพย์ (จ) ดําเนินการอ่ืนใดอันจําเป็นหรือเกี่ยวเนื่องทุกประการ ตลอดจนกําหนดหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อให้การออกและจัดสรรหน่วย
ลงทุนใหม่ของกองทุนฯ สําเร็จลุล่วง (ฉ) แต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอํานาจช่วงในการ
ดําเนินการดังกล่าวตาม (ก) ถึง (จ) ข้างต้น 

 3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 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  
ซอยวัดสวนพลู เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยกําหนดให้วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือ 
หน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 (Record Date) 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไข
การอนุญาต (ถ้ามี) 

ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ในการลงทุนในทรัพย์สิน
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 จะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาวจากการท่ีกองทนุฯ 
ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพดี และยังเป็นการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ของกองทุนฯ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุน  
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7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ 

กองทุนฯ จะมีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นที่น่าสนใจต่อนักลงทุน โดยบริษัทจัดการคาดว่าการเพิ่มทุนจะช่วย
เพิ่มหน่วยลงทุนซึ่งจะเป็นการสนับสนุนสภาพคล่องของการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองและเป็นการเพิ่มขนาดของ
ทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะได้เพิ่มขนาดการลงทุนในกองทุนฯ เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนฯ  

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ
การเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ 

ไม่มี 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหน่วย
ลงทุนใหม่ 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 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  
ซอยวัดสวนพลู เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยกําหนดให้วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือ 
หน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 (Record Date) เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 รวมถึงการเพิ่มทุนและการจัดสรรหน่วยลงทุน
ใหม่ 

บริษัทจัดการขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 

 

(นายณรงค์ศกัดิ์ ปลอดมชีัย) 
ประธานเจา้หน้าที่บริหาร  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด 
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แผนที่สถานที่ประชุม 

 

 

 
 
 
 

สถานท่ี: ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมแชงกรีลา่ เลขท่ี 89 ซอยวดัสวนพล ูเขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
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วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 
ในการประชุมวสิามัญผู้ถือหนว่ยลงทนุ ครั้งที่ 1/2562 

ของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจทิัล (DIF) 
ในวนัศุกร์ 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 สถานท่ีประชุมก่อนเวลาได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 21 มิถุนายน 2562 

 
2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 
              กรณีบุคคลธรรมดา 

- ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง ท่ียังไม่ 
  หมดอายุของผู้ถือหน่วยกองทุนรวม (หรือแนวทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด) 
         กรณนีิติบุคคล 

- กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน  
ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
- กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดย
หน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตั้งอยู่ไม่เกิน 1 ปี และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น
ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
- ส าหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับบเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท า
 ค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความ
ถูกต้องของค าแปล พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
- ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร
ประจ าตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ (หรือแนวทางอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด) เพื่อ
ลงทะเบียน  
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3. การมอบฉันทะ 

- ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ 
- เพื่อความสะดวก ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมอบอ านาจให้แก่ตัวแทนของบริษัทจัดการ โปรดส่งหนังสือ
มอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทจัดการ ก่อนวันประชุม ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันท าการ โดย กรอก
ข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่ส าคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามก ากับไว้ทุก
แห่ง พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
 
 

เอกสารที่ตอ้งใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
3.1  กรณีผู้มอบฉันทะเปน็บุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจดัส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 
 -     หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
 -  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ียังไม่

หมดอายุของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้มอบฉันทะ 
 -     ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ียังไม่

หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ 
 
3.2  กรณีผู้มอบฉันทะเปน็นติิบคุคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 

-  หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อม
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
-  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อม
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) รวมทั้งให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัว
ข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามดังกล่าว 
-  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลทีจ่ดทะเบยีนในตา่งประเทศ ให้แนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยหน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจของประเทศที่นติิบุคคลนั้นตัง้อยู่อายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตราส าคัญของนติิบุคคล (ถา้ม)ี รวมทัง้ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตวั
ประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ียังไม่หมดอายุของผู้มอี านาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามดงักล่าว 



เอกสารแนบ 11 

XI-3 
 

- ส าหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับบเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท า
 ค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความ
ถูกต้องของค าแปล พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
 -  ผู้รับมอบต้องแสดงส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง ท่ียังไม่หมดอายุ (หรือแนวทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด) เพื่อลงทะเบียน 
 

4. การด าเนินวาระการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน 
 - ในวันที่มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเปิดระบบการลงทะเบียนและหน้าจอแสดงจ านวน

ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามจุดที่ก าหนดไว้เพื่อแสดงจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบ    
อ านาจฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วย 

 -  บริษัทจัดการก าหนดเวลาเปิดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนในเวลา 9.30 น. โดยเมื่อถึงก าหนดเวลาการเปิด
วาระการประชุมจะต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหน่วยลงทุน (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท้ังหมดที่จ าหน่ายได้ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
ในกรณีท่ีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหน่ึงชั่วโมงมีจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่ง
มาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม บริษัทจัดการสามารถนัดประชุมใหม่ โดยในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่
บังคับว่าต้องนับองค์ประชุม 

 -  ในการนับจ านวนเสียงหรือการลงคะแนนในวาระที่มีการลงมติ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถออกเสียงคะแนน
ได้ตามจ านวนหน่วยลงทุนที่มี หรือตามจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หน่วยเท่ากับ 
1 เสียงส าหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) โดยทีก่ารอนุมัติด าเนินการในแตล่ะวาระท่ีน าเสนอ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเหน็
ด้วยจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด (โปรดพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละวาระ)   

 

ค าเตือน: ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาเพื่อประกอบการลงทะเบียน
ส าหรับเข้าประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หรือน ามาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย (ในกรณีท่ีมีการมอบฉันทะ) 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเอกสาร ตามกฎระเบียบ แนวปฏิบัติของบริษั ท และ/หรือ                              
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 
เขียนท่ี                                                  
Written at 

วันท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1) ข้ำพเจ้ำ                              สัญชำติ   
        I/We                                           Nationality   

อยู่บ้ำนเลขท่ี           ถนน                    ต ำบล/แขวง  
Reside at               Road                                                                    Tambol/Khwaeng  
อ ำเภอ/เขต           จังหวัด                        รหัสไปรษณยี ์                               
Amphur/Khet                                                       Province                                                              
 Postal Code 
 
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม ดิจิทัล (DIF) โดยถือหน่วยลงทุนจ ำนวนท้ังสิ้นรวม                                                 หน่วย being 
a unitholder of Digital Telecommunications Infrastructure Fund (DIF) holding the total amount of                                                units, 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ                                                 เสียง 
and having the right to vote equal to                                                votes.  

  
(2) ขอมอบฉันทะให้   อำยุ  ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี                                                               

   Hereby appoint      age   years, reside at  
ถนน   ต ำบล/แขวง  อ ำเภอ/เขต   
Road                  Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   
จังหวัด   รหัสไปรษณยี์                                      
Province         Postal Code                   

 
หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนไทยพำณิชย์ จ ำกัด ในฐำนะบรษิัทจัดกำรของกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม 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 อยู่บ้ำนเลขท่ี              70   

  Mr. Narongsak Plodmechai                   age            50  years, Reside at                   70 
ถนน            รำษฎรบ์ูรณะ 18  ต ำบล/แขวง บำงปะกอก      อ ำเภอ/เขต รำษฎร์บรูณะ  
Road                                      Rat Burana 18 Tambol/Khwaeng                   Bang Pakok   Amphur/Khet            Rat Burana 
จังหวัด กรุงเทพมหำนคร  รหัสไปรษณยี์            10140                       หรือ                       
Province                Bangkok     Postal Code                         10140         or 

  (2.2) นำงทิพำพรรณ ภัทรวิกรม  อำยุ  43  ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี              19/27 ซอยทรงสะอำด   
  Mrs. Tipaphan Puttarawigorm                   age            43 years, Reside at                         19/27 Soi Song-sa-
ard 
ถนน            -  ต ำบล/แขวง จอมพล      อ ำเภอ/เขต จตุจักร  
Road                                      -  Tambol/Khwaeng                    Jompol   Amphur/Khet            
Jatujak 
จังหวัด กรุงเทพมหำนคร  รหัสไปรษณยี์            10900                          
Province                Bangkok     Postal Code                         10900 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพือ่เขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 ในวันท่ี 21 
มิถุนำยน 2562 ต้ังแต่เวลำ 9.30 น.  (เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.) ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแชงกรีล่ำ เลขท่ี 89 ซอยวัดสวนพลู เขตบำงรัก กรุงเทพฯ หรือท่ีจะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนท่ีอื่นด้วย 
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. วาระท่ี 1 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ เพื่อสะท้อนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการให้เช่า
เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีกองทุนฯ ได้ลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิท่ีเกิดจากการท่ี 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 

      (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจำ้ได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
              (a)    To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจ้ำ ดังน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
     Approve             Disapprove   Abstain 

 
2. วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมคร้ังท่ี 4 

Agenda 2    Investment in the Additional Telecom Infrastructure Assets No. 4 
 
วาระท่ี 2.1  พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมคร้ังท่ี 4 
Agenda No. 2 Re: To consider and approve investment in the Additional Infrastructure Assets No. 4 

      (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจำ้ได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจ้ำ ดังน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
     Approve             Disapprove   Abstain 

 
วาระท่ี 2.2  พิจารณาอนุมัติการเข้าท าสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม
คร้ังท่ี 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)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจำ้ได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจ้ำ ดังน้ี 
                (b)  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 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ เพื ่อเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมคร้ังท่ี 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมคร้ังท่ี 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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                (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 ดังนี ้
                 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
     Approve             Disapprove   Abstain 

 
วาระท่ี 2.4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนฯ ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมคร้ังท่ี 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 

 วาระท่ี 2.4.1 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนฯ  
      Agenda No.2.4.1  Re:  To consider and approve the capital increase of the Fund 
  

       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                (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 ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
     Approve             Disapprove   Abstain 
 

วาระท่ี 2.4.2  พจิารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ 
Agenda No.2.4.2  Re:  To consider and approve the issuance and offering of new investment units  

     (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจำ้ได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
         (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจ้ำ ดังน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
     Approve                  Disapprove           Abstain 

 
3. วาระท่ี 3 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 Agenda No. 3  Re: Other matters (if any). 

    

      (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจำ้ได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจ้ำ ดังน้ี 
                (b)  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) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและ
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) ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำแต่งตั้งให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่บุคลำกรของ บลจ. ไทยพำณิชย์ จ ำกัด ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้ำพเจ้ำแต่ไม่ได้ระบุควำมประสงค์ใน

กำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องท่ีระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีท่ีมี
กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 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) ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำแต่งตั้งให้บุคลำกรของ บลจ. ไทยพำณิชย์ จ ำกัด เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้ำพเจ้ำ โดยให้มีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้

ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร หรือกรณีท่ีข้ำพเจ้ำแต่งต้ังให้บุคลำกรของ บลจ. ไทยพำณิชย์ จ ำกัดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแต่มิได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียง
ลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนน้ัน ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำก ำหนดให้บุคลำกรของ บลจ. ไทยพำณิชย์ จ ำกัดในฐำนะผู้รับมอบฉันทะของข้ำพเจ้ำ 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. 

กิจกำรใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมท่ีข้ำพเจ้ำระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่ำ
ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทุกประกำร 

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. ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหน่วยลงทุน    
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 

 
เขียนท่ี                                                  
Written at 

วันท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1) ข้าพเจ้า                              สัญชาติ   
        I/We                                           Nationality   

อยู่บ้านเลขท่ี           ถนน                    ต าบล/แขวง  
Reside at               Road                                                                    Tambol/Khwaeng  
อ าเภอ/เขต           จังหวัด                        รหัสไปรษณยี ์                               
Amphur/Khet                                                       Province                                                              
 Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ      
as a Custodian for  

ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)โดยถือหน่วยลงทุนจ านวนทั้งสิน้รวม      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   อายุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี                                                               

   Hereby appoint      age   years, reside at  
ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   
Road                  Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   
จังหวัด   รหัสไปรษณยี์                                      
Province         Postal Code                   

 
หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะบรษิัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 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 อยู่บ้านเลขท่ี              70   

  Mr. Narongsak Plodmechai                   age            50   years, Reside at                   70 
ถนน            ราษฎรบ์ูรณะ 18  ต าบล/แขวง บางปะกอก      อ าเภอ/เขต ราษฎร์บรูณะ  
Road                                      Rat Burana 18 Tambol/Khwaeng                   Bang Pakok   Amphur/Khet            Rat Burana 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณยี์            10140                       หรือ                       
Province                Bangkok    Postal Code                         10140         or 

  (2.2) นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม  อายุ  43  ปี อยู่บ้านเลขท่ี              19/27 ซอยทรงสะอาด   
  Mrs. Tipaphan Puttarawigorm                   age   43  years, Reside at           19/27 Soi Song-sa-ard 
ถนน            -  ต าบล/แขวง จอมพล      อ าเภอ/เขต จตุจักร  
Road                                      - Tambol/Khwaeng                    Jompol   Amphur/Khet            Jatujak 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณยี์            10900                          
Province                Bangkok    Postal Code                         10900 
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือ่เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 ในวันท่ี 21 
มิถุนายน 2562 ต้ังแต่เวลา 9.30 น.  (เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.) ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแชงกรีล่า เลขท่ี 89 ซอยวัดสวนพลู เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือท่ีจะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 



ส ำหรับผู้ถือหน่วยต่ำงประเทศท่ีใช้บริกำรคัสโตเดียนในประเทศไทย เอกสำรแนบ 12 
FOR FOREIGN UNITHOLDERS WHO HAVE CUSTODIANS IN THAILAND ONLY Attachment 12 

แบบ ข  Form  B 

เอกสารแนบ 12 หน้า 2 ของจ านวน 4 หน้า 
Attachment 12 Page 2 out of 4 pages 

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. วำระท่ี 1 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนฯ เพื่อสะท้อนกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรให้เช่ำ
เสำโทรคมนำคมของ AWC ท่ีกองทุนฯ ได้ลงทุนในสิทธิในกำรรับประโยชน์จำกรำยได้สุทธิท่ีเกิดจำกกำรท่ี 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 

      (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)    To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
     Approve             Disapprove   Abstain 

 
2. วำระท่ี 2 พิจำรณำอนุมัติกำรลงทุนในทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 4 

Agenda 2    Investment in the Additional Telecom Infrastructure Assets No. 4 
 
วำระท่ี 2.1  พิจำรณำอนุมัติกำรลงทุนในทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 4 
Agenda No. 2 Re: To consider and approve investment in the Additional Infrastructure Assets No. 4 

      (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
     Approve             Disapprove   Abstain 

 
วำระท่ี 2.2  พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำท ำสัญญำเกี่ยวกับกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มเติม
คร้ังท่ี 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)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
                (b)  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 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ ่มเติมรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนฯ เพื ่อเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
กิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 4 และกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
     Approve             Disapprove   Abstain 

 
วำระท่ี 2.4 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนของกองทุนฯ ส ำหรับกำรลงทุนในทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 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 

 วำระท่ี 2.4.1 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนของกองทุนฯเร่ือง  
      Agenda No.2.4.1  Re:  To consider and approve the capital increase of the Fund 
  

       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
     Approve             Disapprove   Abstain 
 

วำระท่ี 2.4.2  พจิำรณำอนุมัติกำรออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ 
Agenda No.2.4.2  Re:  To consider and approve the issuance and offering of new investment units  

     (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
         (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
     Approve                  Disapprove           Abstain 

 
3. วำระท่ี 3 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
 Agenda No. 3  Re: Other matters (if any). 

    

      (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
     Approve             Disapprove   Abstain 

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและ
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. 



ส ำหรับผู้ถือหน่วยต่ำงประเทศท่ีใช้บริกำรคัสโตเดียนในประเทศไทย เอกสำรแนบ 12 
FOR FOREIGN UNITHOLDERS WHO HAVE CUSTODIANS IN THAILAND ONLY Attachment 12 

แบบ ข  Form  B 

เอกสารแนบ 12 หน้า 4 ของจ านวน 4 หน้า 
Attachment 12 Page 4 out of 4 pages 

 
(5) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ใน

การออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมี
การแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าแต่งตั้งให้บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า โดยให้มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้

ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร หรือกรณีท่ีข้าพเจ้าแต่งต้ังให้บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแต่มิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนน้ัน ให้ถือว่าข้าพเจ้าก าหนดให้บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัดในฐานะผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า 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. 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

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. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยลงทุนให้เท่าน้ัน 
Only foreign unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B. 
2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form B. are: 
     (1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหน่วยลงทุนให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
           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.  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยลงทุน
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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.  กรณุาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
Please affix duty stamp of Baht 20. 



เอกสารแนบ 13 

  

XIII-1 

ประวัติผู้รับมอบฉันทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด ท่ีเสนอช่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมอบฉันทะ 
ชื่อ-นามสุกล 
ต าแหน่ง 
อายุ 
สัญชาต ิ

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
50 ปี 
ไทย 

ที่อยู่ 70 ซอยราษฎร์บูรณะ 18 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 
วุฒิการศึกษา - Master of Economics, Western Michigan University, U.S.A. 

- ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

หลักสูตรอื่น ๆ  - Fund Manager License 

- Fundamental Investment Analyst on Securities License 

- Investment Planner License  

- Infrastructure Fund Manager License 

ประวัติการท างาน - ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

- ม.ค. 2561 - ก.ค. 2561 กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการ

ลงทุน ผู้บริหารสายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

- ก.ย. 2558 - ธ.ค. 2560 กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

- ก.ค. 2558 - ส.ค. 2558 รองกรรมการผู้อ านวยการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

การลงทุน ผู้บริหารกลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน บรษิัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

- มี.ค. 2554 - มิ.ย. 2558 รองกรรมการผู้อ านวยการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

การลงทุน ผู้บริหารกลุ่มการลงทุนตา่งประเทศและกลยุทธผ์ลติภัณฑ์การ

ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

- 2551 - 2553 รองประธานฝ่ายการลงทุน บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล   

แอสชัวรันส์ จ ากัด 

- 2548 - 2551 ผู้อ านวยการอาวุโส กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) 

- 2542 - 2548 หัวหน้าผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

- 2538 - 2542 ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไทย

พาณิชย์ จ ากัด 

- 2537 - 2538 นักค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์วอล์เบิร์กพรีเมียร์ 

- 2536 - 2537 นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ธนสยาม 

การมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ - ไม่มี 
 
  



เอกสารแนบ 13 

  

XIII-2 

      ประวัติผู้รับมอบฉันทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด ท่ีเสนอช่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมอบฉันทะ 
ชื่อ-นามสุกล 
ต าแหน่ง 
อายุ 
สัญชาต ิ

นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
43 ปี 
ไทย 

ที่อยู่ 19/27 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

หลักสูตรอื่น ๆ  - Property Fund Manager License 

- Securities Investment Consultant License 

ประวัติการท างาน - ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพ้ืนฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 

จ ากัด 

- ม.ค. 2558 - มิ.ย. 2559 ผู้อ านวยการอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

และโครงสร้างพ้ืนฐาน บรษิัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

- ก.ค. 2556 - ธ.ค. 2557 ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และ

โครงสร้างพ้ืนฐาน กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพ้ืนฐาน บรษิัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

- ม.ค. 2553 - มิ.ย. 2556 ผู้อ านวยการ กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้าง

พื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

- ก.พ. 2550 - ธ.ค. 2552 รองผู้อ านวยการ ฝ่ายการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มการ

ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

- 2546 - 2549 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัทแนเชอรัล พาร์ค จ ากัด 

(มหาชน) 

- 2542 - 2546 ผู้ดูแลการลงทุน ฝา่ยบรหิารเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

การมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ - ไม่มี 
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XIV-1 

รายชื่อผู้ถือหนว่ยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรกของกองทนุฯ ณ วัน record date วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 

รายชื่อผู้ถือหนว่ยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรกของกองทุนฯ ณ วนั record date วันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 มดีังนี ้
 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล จ านวนหนว่ย คิดเปน็ % 

1 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 2,485,561,900 25.789 
2 บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด 405,821,017 4.211 
3 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 314,948,400 3.268 
4 ส านักงานประกันสังคม 252,803,088 2.623 
5 STATE STREET EUROPE LIMITED 160,415,975 1.664 
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINESS LIMITED 155,021,496 1.608 
7 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 152,273,800 1.580 
8 THE BANK OF NEW YORK MELLON 146,305,500 1.518 
9 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชยีล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 119,000,000 1.235 
10 บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกันชวีิต จ ากัด (มหาชน) 114,213,194 1.185 




