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Remark: Unitholders can download the 2022 annual report of Digital Telecommunications 

Infrastructure Fund (DIF) via the website of the Management Company. 

(https://www.scbam.com/th/fund/property-fund) or http://www.digital-tif.com/index.php 

 

http://www.digital-tif.com/index.php
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สารจากบริษัทจัดการ  

วันท่ี 28 มีนาคม 2566 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  ขอนำส่งรายงานประจำปี 2565 ของกองทุนรวมโครงสร้าง

พื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

โดยเศรษฐกิจไทยในปี 2565 SCB Economic Intelligence Center (“EIC”) เศรษฐกิจไทยประมาณการ 
โตที่ 2.6% ฟื้นตัวต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน นักท่องเที่ยว
ต่างชาติปี 2565 ฟื้นตัวดีกว่าคาด หลังไทยเปิดประเทศผ่อนคลายนโยบายควบคุม COVID-19 ตั้งแต่เดือน ก.ค. กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจกลับเป็นปกติมากขึ้นทำให้การบริโภคภาคเอกชนเตบิโตดีจากอุปสงคท์ี่สะสมมา (Pent-up demand) รวมถึง
มีปัจจัยสนับหนุนจากการฟื้นตัวของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะรายได้ภาคท่องเที่ยวและภาคบริการ รายได้เกษตรกรที่
เพิ่มขึ้นมากจากราคาสินค้าเกษตร การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องในปีนี้ โดยกิจกรรมการผลิตบางอุตสาหกรรม
กลับมาสูงกว่าก่อน COVID-19 แล้ว เช่น ยานยนต์ และเครื่องจักร ด้านการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนขยายตัวดี โดย
เฉพาะที่อยู่อาศัย 

อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 2565 ชะลอลงมาก จากการหดตัวของการส่งออกสินค้า การใช้จ่าย
ภาครัฐ และการผลิต อุตสาหกรรม แต่ยังได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงการบริโภค
ภาคเอกชนพยุงไว้ การส่งออกสินค้าที่เคยเป็นฟันเฟืองหลักขับเคล่ือนเศรษฐกจิไทยก่อนหน้านี้ส่งสัญญาณชะลอตัวลงมาก
ในช่วงท้ายปีตามอุปสงค์โลกชะลอตัว แรงกระตุ้นภาครัฐแผ่วลงมากหลัง พรก. เงินกู้โควิดหมดลงในปีนี้ นอกจากนี้ เงิน
เฟ้อไทยเร่งสูงจากราคาพลังงานและอาหาร ส่งผลกดดันครัวเรือนบางกลุ่มที่รายได้ฟื้นช้ากว่ารายจ่ายและมีหน้ีสูง แม้เงิน
เฟ้อทั่วไปผ่านจุดสูงสุดแล้วในไตรมาส 3 จากราคาพลังงานที่ชะลอลง แต่เงินเฟ้อสูงได้ขยายวงกว้างไปยังราคาหมวดอื่น 
และเริ่มเห็นการส่งผ่านต้นทุนจากผู้ผลิตไปยังราคาผู้บริโภคมากขึ้น ทำให้เงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในระดบัสูง สำหรับภาพรวม
ของธุรกิจยังฟื้นตัวได้ไม่ทั่วถึง ธุรกิจที่ฟื้นตัวเร็วเป็นกลุ่มที่ตอบโจทย์การฟ้ืนตัวของการบริโภค โดยเฉพาะสินค้าจำเป็น เช่น
อาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มที่สอดรับเมกะเทรนด์โลก เช่น Digital, Health, Eco-friendly และ Sustainability ธุรกิจที่
ฟื้นตัวช้าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากราคาโภคภัณฑ์โลกสูง เศรษฐกิจโลกชะลอตัว เช่นธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงาน ธุรกิจที่
พึ่งพาการส่งออกสูง และธุรกิจที่มีความเส่ียงจากปัญหา Supply Chain รวมถึงธุรกิจที่ถูก Disrupt จากเมกะเทรนด์ต่าง ๆ 

ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายไทยปรับขึ้นช้ากว่าต่างประเทศ ธปท. ทยอยขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง 3 ครั้งในช่วง
ครึ่งหลังของปีจาก 0.5% เป็น 1.25% ณ ส้ินปี ตามกับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นช้ากว่าและเงินเฟ้อสูงจากปัจจัยอุปทาน
เป็นหลัก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวไทยสูงขึ้นตามทิศนโยบายการเงินและสภาพคล่องระบบการเงินโลก
ตึ งตั วขึ้น  เงินบาทอ่อนค่ า เร็วนับจากต้นปี  โดย เฉพ าะช่ วงครึ่งปี ห ลัง สาเหตุห ลักจากดอลลาร์สหรัฐแข็ ง  
ทั้งนี้เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอยู่ในกรอบ 34.5-35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ ส้ินปี 2565 ตามเงินดอลลาร์สหรัฐ  
ซึ่งเริ่มทีจ่ะอ่อนค่าลงบ้างหลัง Fed ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยช้าลง  

เศรษฐกิจโลกเติบโตชะลอลงในปี 2565 ตามการระบาด COVID-19 ของสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron 

variant) ในไตรมาส 1 ส่งผลให้นโยบายควบคุม COVID -19 กลับมาเข้มงวดอีกครั้ง หลายประเทศกลับมาล็อกดาวน์  
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ปัญหาอุปทานคอขวดจึงคลี่คลายได้ช้าเช่น ระยะเวลาขนส่งสินค้านานขึ้น ยอดงานค้างเพิ่มขึ้น ตามด้วยสงครามรัสเซีย-

ยูเครนซ้ำเติมปัญหาการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานโลก ราคาพลังงานและโภคภัณฑ์โลกสูงขึ้นมาก ภาคธุรกิจต้อง

วางแผนโยกย้ายฐานการผลิตเพื่อสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงปัญหาเงินเฟ้อทั่วโลกเร่งตัวสูงทำให้ 

ธนาคารกลางจึงเร่งนโยบายการเงินปรับตึงตัวแรง เพื่อดูแลเงินเฟ้อสูง ซึ่งจะทำให้อุปสงค์โลกชะลอลงอีก 

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มีแนวโน้มจะทำให้เงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางต่อไปอีก 1-2 ปี กิจกรรมเศรษฐกิจ

ชะลอลงเป็นวงกว้าง ภาคการผลิตปรับแย่ลง ความเชื่อมั่นภาคเอกชนปรับลดลงใกล้ระดับวิกฤตในอดีต ตัวเลขการจ้าง

งานเริ่มชะลอลง ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีโอกาสถดถอย (Recession) มากขึ้น บางประเทศหลัก เช่น สหราชอาณาจักรและ

ยุโรปเริ่มเผชิญ Recession ตั้งแต่ปลายปีนี้ สหรัฐฯ คาดว่าจะเข้าสู่ Recession ในช่วงครึ่งหลังของปีหน้า 

โดยเศรษฐกิจโลกในปี 2566 EIC ประเมินว่าจะขยายตัว 2.3% เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัว

ได้ดีกว่าที่เคยประเมนิไว้ เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาดีกวา่คาดการณ์ไว้และการเปดิประเทศที่เร็วขึ้นของจีน ในขณะ

ที่เศรษฐกิจของประเทศหลักมีความเส่ียงถดถอยลดลง รวมถึงเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มชะลอลงตามราคาพลังงานและ

อาหาร EIC จึงปรับเพิ่มประมาณการ การเติบโตของเศรษฐกิจโลก ในปี 2566 เป็น 2.3% (เดิม 1.8%) เศรษฐกิจสหรัฐฯ 

มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงมากขึ้น แต่คาดว่าจะสามารถหลีกเล่ียงภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ เศรษฐกิจยูโรโซน มี

แนวโน้มหลีกเล่ียงภาวะถดถอยได้เช่นกัน จากความพยายามลดการพ่ึงพาพลังงานจากรัสเซียที่ก้าวหน้ามาก โดยเฉล่ียทั้ง

ปีเหลือเพียง 24.7% ลดลง เกือบครึ่งของปี 2564 (40%) โดยสหรัฐฯ เป็นแหล่งอุปทานใหม่ ที่สำคัญ เศรษฐกิจญี่ปุ่น มี

แนวโน้มขยายตัวชะลอลง ภาคการผลิตและการส่งออกจะเติบโตชะลอตัวตามอุปสงค์โลก แต่ยังมีแรงหนุนจากภาค

ท่องเที่ยว ค่าแรงที่เพิ่มสูงกว่าในอดีตจะช่วยสนับสนุนการบริโภคในยามเงินเฟ้อเร่งตัวได้บ้าง  เศรษฐกิจจีน มีแนวโน้ม

ขยายตัวแข็งแกร่งหลังยกเลิกนโยบาย Zero-COVID โดยการบริโภคภาคเอกชนเป็นปัจจัยขับเคล่ือนหลักตลาดแรงงานจีน

ที่มีแนวโน้มปรับดีขึ้นจะเป็นปัจจัยสนับสนุนรายได้และการใช้จ่าย ผู้บริโภค รวมถึงเงินออมที่สูงขึ้นในช่วงล็อกดาวน์ และ

ตลาดอสังหาฯ ที่ทยอยฟื้นตัวจะช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นผู้บริโภค 

สำหรับปัญหาธนาคารบางแห่งในสหรัฐฯ ขาดสภาพคล่องที่อาจจะลุกลามจนกลายเป็นวิกฤตการเงินในสหรัฐฯ 

เหมือนในปี 2551 EIC มองว่ายังมีความเส่ียงน้อย แต่ถือเป็นปัจจัยเส่ียงสำคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ มาตรการ 

Fed ที่ออกมาหลังเกิดเหตุการณ์ Silicon Valley Bank (“SVB”) จะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด และจะช่วยป้องกันไม่ให้

เกิด Domino effect ในระบบสถาบันการเงินของสหรัฐฯ ได้ โดยหาก Fed สามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาเป็นปกติ

ได้ Fed มีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องเพื่อควบคุม เงินเฟ้อต่อไป  

สำหรับเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงในปีนี้ แต่เงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มชะลอลงในอัตราที่ช้ากว่า  

ธนาคารกลางจึงมีแนวโน้มปรับดอกเบี้ยสูงขึ้นและนานขึ้นกว่าที่เคยคาดไว้  โดยคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องอีก 3 ครั้ง 

รวม 0.75%  



รายงานประจำปกีองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

แนวโน้มของเศรษฐกิจไทยปี 2566 EIC คาดเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง คาดการณ์การ

เติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ 3.9% โดยแรงขับเคล่ือนหลักมาจากภาคท่องเที่ยวและภาคบริการ ช่วยสนับสนุนการบริโภค

และตลาดแรงงาน คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ 30 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาแตะ 4.8 ล้านคนหลังจีน

ยกเลิกมาตรการ Zero-COVID เร็วขึ้น ทั้งนี้ไทยเป็น1 ใน 20 ประเทศนำร่องที่รัฐบาลจีนอนุญาตให้เดินทางแบบกรุ๊ปทัวร์

ตั้งแต่เดือน ก.พ. และยังเป็น 1 ใน 5 จุดหมายปลายทางที่นักท่องเท่ียวจีนให้ความสนใจวางแผนเดินทางท่องเที่ยว ในขณะ

ที่นักท่องเที่ยวในประเทศฟื้นตัวดีต่อเนื่องและกลับมาใกล้เคียงช่วงก่อน COVID-19 โดยความต้องการท่องเที่ยว

ภายในประเทศมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น รวมถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ที่จะช่วยกระตุ้น

การท่องเที่ยว ในช่วง มี.ค. –เม.ย. อย่างไรก็ดีคนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศมากขึ้น 

มูลค่าการส่งออกคาดว่าจะยังขยายตัวได้ 1.2% โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมมีแนวโน้มขยายตัว 

ชะลอลงจากแรงฉุดด้านราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ ในขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคมีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นตามอุปสงค์คู่ค้า 

โดยเฉพาะจีนท่ีทยอยฟื้นตัวหลังเปิดประเทศ การส่งออกสินค้าทีม่ีแนวโน้มเร่งขึ้นในปีนี้ เช่น กุ้ง ข้าว อันเป็นผลจากอุปสงค์

คู่ค้าหลักฟื้นตัวและการแข่งในขันในตลาดโลกดีขึ้น ในขณะที่การส่งออกสินค้าที่มีแนวโน้มชะลอลงหรือ หดตัวจากปีก่อน 

เช่น น้ำตาล มันสำปะหลัง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ จักรยานยนต์ มีแนวโน้มชะลอลงจากอุปสงค์โลก 

รวมถึง เหล็ก พลังงาน พลาสติก มีแนวโน้มหดตัวอันเป็นผลจากราคาที่ลดลง ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ม

ขยายตัวตามความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่ปรับดีขึ้น ตลอดจนการขอรับและออกบัตรส่งเสริมการลงทุนที่สูงขึ้น  

อัตราเงนิเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะอยู่ที่ 2.7% กลับมาอยูใ่นกรอบเป้าหมาย ตามราคาพลังงานโลกที่ปรับลดลง

และมาตรการอุดหนุนราคาพลังงานในประเทศที่มีต่อเนื่อง อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดวา่จะชะลอลง มาอยู่ที่ 2.4% แต่ยัง

อยู่ในระดับสูง สะท้อนการทยอยส่งผ่านต้นทุนจากผู้ผลิตสู่ราคาผู้บริโภคในช่วงทีเ่ศรษฐกจิไทยฟื้นตัวเขม้แขง็ขึ้นและแรง

กดดันเงินเฟ้อจากด้านอุปสงค์  

ในส่วนของอัตราดอกเบี้ย EIC คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะทยอยปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อีก 2 ครั้ง คร้ังละ 0.25% ในช่วงคร่ึงแรกของปีสู่ระดับ 2% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง และเงิน

เฟ้อไทยผ่านจุดสูงสุดแล้ว โดยมีแนวโน้มปรับลดลงเข้าสู่กรอบเป้าหมายได้ในปีนี้ แต่จะยังไม่ปรับลดลงเร็วนัก รวมถึง

นโยบายการเงินมีแนวโน้มปรับสู่ระดับปกติที่เหมาะสมกับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว EIC คาดว่าเศรษฐกิจ

ไทยจะฟื้นกลับสู่ระดับ Pre-COVID ในไตรมาส 2 ปี ทั้งนี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายขาขึ้น การทยอยส้ินสุดมาตรการ

ช่วยเหลือทางการเงินจะทำให้ภาวะการเงินไทยมีแนวโน้มตึงตัวต่อเนื่อง เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ 

แต่จะปรับแข็งค่าขึ้นไปอยู่ที่ 32-33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ ส้ินปีนี้ จากปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจไทยที่เข้มแข็งขึ้น ความ

เชื่อมั่นของนักลงทุนที่ปรับดีขึ้นและเงินดอลลาร์สหรัฐที่จะกลับมาอ่อนค่า โดยเฉพาะหลัง Fed เริ่มหยุดปรับขึ้นดอกเบี้ย

ในช่วงครึ่งปีหลัง 

ปัจจัยเส่ียงเศรษฐกิจไทย ได้แก่ (1) เศรษฐกิจโลกชะลอตัวกดดันการส่งออกและลงทุน (2) การระบาดของ 

COVID-19 ในจีนที่ยังไม่แน่นอน (3) เงินเฟ้อสูง ดอกเบี้ยสูง หนี้สูงกดดันการฟื้นตัวไม่ทั่วถึงของครัวเรือนและธุรกิจบาง

กลุ่มที่เปราะบาง (4) ความไม่แน่นอนทางการเมือง กระทบความเชื่อมั่นในการลงทุน 
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สำหรับธุรกิจโทรคมนาคม EIC คาดการณ์ว่าในปี 2566 รายได้ของผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom 

Operator) มีแนวโน้มเติบโตที่ร้อยละ 2.2 YoY ซึ่งชะลอตัวจากในช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิดที่เติบโตร้อยละ 5 CAGR ขณะที่

ในระยะกลางมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องราวร้อยละ 2.8 CAGR  โดยธุรกิจมีปัจจัยที่กดดันจาก 1) อัตราการเข้าถึง

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและอินเทอร์เน็ตประจำที่มีแนวโน้มเข้าใกล้จุดอิ่มตัว 2) การแข่งขันด้านราคาอาจส่งผลต่ออัตราค่าบริการ

เฉล่ีย (ARPU) ให้ขยายตัวได้อย่างจำกัด และ 3) บริการอินเทอร์เน็ตรูปแบบอื่นที่จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริการ เช่น Fixed 

Wireless Internet และอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม  

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนฯ ขอขอบพระคุณผู้

ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทุนในกองทุนฯ ของท่าน โดย บริษัทจะบริหาร

จัดการกองทุนฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความ

พึงพอใจให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตลอดไป 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

 

หมายเหตุ: ที่มา;  

- SCB Economic Intelligence Center (EIC): Outlook ไตรมาส 1/2023 (มุมมองเศรษฐกิจปี 2566 ณ ไตรมาส 1 ปี 2566) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของกองทุนเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-REIT1)  
ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.scbam.com  
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1. สรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม 

 

ช่ือกองทุนรวม (ไทย) กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล  
ช่ือกองทุนรวม (อังกฤษ) Digital Telecommunications Infrastructure Fund 
ช่ือย่อหลักทรัพย์ DIF 
ช่ือผู้จัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ช่ือผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
ช่ือผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
วันจัดตั้งกองทุน 23 ธันวาคม 2556 
อายุกองทุนรวม ไม่กำหนดอายุโครงการ 
ประเภทกองทุน ประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
 

Market Cap (ล้านบาท) 140,337.83 ราคาปิด ณ วันทำการสุดท้าย

ของปี (บาท/หน่วย) 

13.20 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 172,611.06 NAV ต่อหน่วย 16.2355 
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 106,316.54 Par ต่อหน่วย 10.00 
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 10,631,653,745 Price/NAV 0.81 
วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุน

รวม 

4 ธันวาคม 2556 อายุเฉล่ียคงเหลือถ่วงน้ำหนัก สทิธิการเช่า 21.34 ปี 
  
  
 

 

 

ประเภททรัพย์สิน 
(ตามมูลค่าประเมนิ) 

 

    โครงสร้างรายได้ 

 

                สัดส่วนการลงทุน 

 

โครงสร้างเงินทุนของกองทุน (ล้านบาท) 
สินทรัพย์รวม 217,502.48 กำไรสะสม 45,494.85 
หน้ีสินรวม 44,891.42 สัดส่วนการกู้ยืม 12.42% 
ส่วนทุน 172,611.06 Credit rating N/A 

 

ทรัพย์สินหลักท่ีลงทุน 
ราคาประเมินตามวิธีหลัก 

(ล้านบาท) 
ผู้ประเมิน 

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิในเสาโทรคมนาคม
และกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคม 

64,598.13 

บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี ่
จำกัด 

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิในสายใยแก้วนำแสง 
รวมถึงกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าระยะยาว 20 และ 30 ปใีน
สายใยแก้วนำแสง และ ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ี
ต่างจังหวัด 

131,033.21 

URL https://www.scbam.com/th/fund/property-fund/fund-information/dif 

 

 

https://www.scbam.com/th/fund/property-fund/fund-information/dif
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันกำหนดรายชื่อ ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2566 
ชื่อ จำนวนหน่วย ร้อยละ 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2,185,561,907 20.557 
สำนักงานประกันสงัคม 261,823,625 2.463 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 226,126,300 2.127 

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINESS LIMITED 224,334,175 2.110 
THE BANK OF NEW YORK MELLON 200,263,300 1.884 

   
Foreign Limit 49.00%  

Current Foreign Holding 7.61%  

 

ประมาณผลตอบแทนระยะส้ันของกองทุนสำหรับงวด ตั้งแตว่ันที่  1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 

  กองทุนไม่มีการระดมทุนในงวดปัจจุบัน จึงมิได้มีการจัดทำประมาณการผลตอบแทนระยะสั้นทีผ่่านการสอบทานโดยผู้สอบบญัชี 

 
สัดส่วนผูเ้ช่าแยกตามธุรกิจ 

 

สัดส่วนรายได้ที่ได้รับจากผู้เช่า 

 สัดส่วนของสัญญาเช่าท่ีจะหมดสัญญา 

 

  2561 2562 2563 2564 2565 ตั้งแต่จัดตั้ง 

เงินปันผล (บาทต่อหน่วย)  1.0155 1.0335 1.0440 1.0440 1.0335 8.9859 

เงินลดทุน (บาทตอ่หน่วย) - - - - - - 

       กองทนุไมม่ีการรับประกันรายได้ 

 

นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล 
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้ผูถ้ือหน่วย 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90กำไรสุทธิท่ี

ปรับปรุงแล้ว 

 
สำหรับการคำนวณกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 กองทุนรวมมีการสำรองเงนิเพ่ือจ่ายชำระหนี้กู้ยืม จำนวน 1,091 ล้านบาท 
โดยยอดดังกล่าวจะใช้ประกอบการคำนวณกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วสำหรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
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ผลการดำเนินงาน 

*ในปี 2019 และ 2020 มีการปรับปรุงวิธกีารบันทึกบัญชีตามแนวปฏิบัติทางบญัชี เรือ่งสัญญาเช่า  

ตัวเลขทางการเงนิที่สำคัญ 
 2020* 2021 2022 Q4/2022 
Revenue (M. THB) 14,689.43 14,726.16 14,404.45 3,601.09 
Other Income (M. THB) 17.06 15.54 20.57 7.40 
Expenses (M. THB) 2,300.60 2,072.32 2,090.40 569.77 
EBITDA (M. THB) 13,531.27 13,586.51 13,296.60 3,319.30 

Net Profit (M. THB) 13,424.03 12,888.04 7,462.07 (1,173.76) 
EPU (THB) 1.26 1.21 0.70 (0.11) 
DPU (THB) 1.0440 1.0440 1.0335 0.2535 
Capital Reduction - - - - 

Debt/NAV 0.16 0.15 0.16 0.16 
Loan Interest Cost (%) 4.08% 3.36% 3.53% 3.53% 
Operating Cash Flow 17,593.10 14,091.95 13,610.75 5,280.43 
Investing Cash Flow - - - - 

Financing Cash Flow (14,039.48) (13,729.51) (13,587.94) (3,763.31) 
Net Cash Flow 3,553.62 362.44 12.81 1,517.13 
NAV (THB) 174,427.12 176,216.14 172,611.06 172,611.06 
P/NAV (THB) 0.79 0.84 0.81 0.81 
Dividend Yield (%) 8.09% 7.51% 7.83% 7.83% 

Market Cap (M. THB) 137,148.33 147,779.99 140,337.83 140,337.83 
Closing Price (THB/unit) 12.90 13.90 13.20 13.20 
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การวเิคราะห์และคำอธิบายของผู้จัดการกองทุน ถึงการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุน 
รายได้รวมของกองทุนลดลงรอ้ยละ 2.15 จาก 14,741.70 ลา้นบาท สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ลดลงเป็น 14,425.03 ล้านบาท สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยทางกองทนุมกีารรับรู้รายได้และคา่ใชจ้า่ยจากสัญญาเชา่ตามวิธเีสน้ตรงทัง้ในสว่นของรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพยส์ินและสิทธิรายได้

และรายไดค้่าเชา่ อันจะเห็นไดว้า่รายได้จากเงินลงทนุในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายไดจ้ะเทา่เดิมเมื่อเทียบกับปี 2564อยา่งไรก็ตามในปี 2565 รายไดค้่าเชา่มีการลดลงร้อย

ละ 2.77 เนือ่งมาจากทางกองทุนมีการรับรู้รายไดค้า่เชา่จากสัญญาเชา่ของอุปกรณ์ โทรคมนาคมประเภท Active ระหว่างกองทุนกบัผู้เชา่รายใหญ่ซึ่งครบกำหนดในปี 2564 

ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.87 จาก 2,072.32 ล้านบาท สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  เพิ่มขึ้นเป็น 2,090.40 ล้านบาท สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยค่าใช้จ่ายหลกัที่เพิม่ข้ึนมาจากรายการตน้ทนุทางการเงนิทีเ่พิม่ขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มข้ึน อันเนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ปรับเพิ่มข้ึน ในปี 
2565 ทั้งนี้ทางกองทุนมีการทำสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่ เพื่อทดแทนเงินกู้ฉบับเดิมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 และ ยอด
เงินกู้ 12,898 ล้านบาท ซึ่งสิ้นสุดลงในเดือนพฤษจกิายน 2565 และ คร้ังที่ 3 ยอดเงินกู้ 2,000 ล้านบาทซึง่สิน้สดุในเดอืนพฤษภาคม 2566 ซึ่งเดิมทางกองทุนมีการทำสญัญา Interest 
Rate Swap (IRS) เพื่อจ่ายอตัราดอกเบี้ยที่อตัราคงที่ ในขณะที่สัญญาฉบับใหม่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตวัและทางกองทุนไม่มีการทำสัญญา IRS เพิ่มเติม ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เป็นไปตามอัตราลอยตัวทั้งจำนวน ทั้งนี้ในป ี2565 การบันทึกบัญชีตามแนวปฏิบัติทางบัญชี เร่ืองสัญญาเช่า ซึ่งค่าสิทธิแห่งทาง รวมทั้งค่าเช่าที่ดินรวมถึงค่าประมาณการร้ือถอนจะ
ถูกรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวนประมาณ 697.95 ล้านบาท และรับรู้เป็นขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมจากการกระทบยอด ประมาณ 644.96 
ล้านบาท  
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนเท่ากับ 4,872.56 ล้านบาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ขาดทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งเท่ากับ 218.66 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของรายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในปี 2565 
จำนวน 4,917.95 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินของกองทุนฯ จำนวน 4,272.98 ล้านบาท รายการขาดทุนสิทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นการใช้
ตามสัญญาเช่า จำนวน 644.96 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุตธิรรมของทรัพย์สนิเกิดจากการประเมินมูลคา่ทรัพย์สนิจากผู้ประเมินอสิระได้มีการปรับสมมติฐานในด้าน
อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) ซึ่งอ้างอิงกับต้นทุนทางการเงินของกองทุน (WACC) เพิ่มข้ึนให้สอดคล้องกับปัจจุบัน รวมถึงมีการปรับสมมติฐานบางรายการ อย่างไรก็
ตามการเพิ่มข้ึนของกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดที่นำมาพิจารณาจ่ายเงินปันผลแต่อย่างใด นอกจากนั้นโดยปกติกองทุนรวมจะมีการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินปีละ 1 คร้ัง เว้นแต่มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญและการปรับเปลี่ยนประมาณการรายการค่าใช้จ่ายบางรายการ 
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานลดลงจาก 12,888.04 ล้านบาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็น 7,462.07 ล้านบาท สำหรับปีสิ้นสุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเปล่ียนแปลงไปตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น  
สิทธิประโยชน์ทางภาษี กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินปันผล เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ปีภาษีที่มีการจด
ทะเบียนจัดตั้งกองทนุรวมนัน้ บัดนี้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดงักลา่วของ DIF ได้สิ้นสุดลงแล้วในปี 2565 ดังนั้นนับตัง้แตป่ี 2566 เป็นต้นไปบุคคลธรรมดา (ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือคณะบุคคลซึง่มิใชน่ิตบิุคคล) ที่ได้รับเงินปันผลจาก DIF จะไม่ได้รับยกเว้นภาษีสำหรับเงินปันผลอีกต่อไป โดยเร่ิมจากงวดแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566  ที่มี
กำหนดจ่ายเงินปนัผลในวันที่ 7 มีนาคม 2566 
 
 

 

 
 
 
 
ประเภทรายงานของผู้สอบบญัชีล่าสุด: ไม่มีเงื่อนไข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปสาระสำคัญเกีย่วกบัการกูย้ืมเงิน 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ แบ่งเปน็ 2 วงเงิน รายละเอียดดังนี ้

ผูกู้้ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 
ธนาคารผู้ให้เงินกู ้ เงินกู้ร่วม (syndicated Loan) 
อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ฉบับท่ี 4 Float rate (6 months THBFIX) + 2.75% ต่อปี  

เงินกู้ฉบับท่ี 5 Float rate THOR + 3.25% ในปีท่ี 1 และ 2 THOR + 3.50% ในปีท่ี 3 และ THOR + 3.75% ในปีท่ี 3 และ 4 

การชำระดอกเบีย้ ทุก ๆ 6 เดือน 
หลักประกันการกู้ยืมเงิน ไมม่ ี
ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู ้ ชำระเงินต้นคืนบางส่วนทุก 6 เดือน และมกีำหนดชำระเงินต้นท้ังหมดภายใน 5 ปี  

นับจากวันท่ีกองทุนรวมเบิกเงินมาใช้ครั้งแรก 
อัตราส่วนในการวัดความสามารถ
ในการชำระหน้ี 

อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ ไม่ต่ำกว่า 4.00 เท่า โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 อยู่ที่ 2.14 เท่า 

อัตราส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการชำระคืนเงินต้น ไม่เกินกวา่ 0.25 เท่า โดย ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 อยู่ท่ี 0.15 เท่า 
 เงินกู้ฉบับท่ี 4* เงินกู้ฉบับท่ี 5* 
วงเงินกู ้ 13,100 ล้านบาท 14,532.55 ล้านบาท 
เงินกู้คงเหลือ 12,720 ล้านบาท 14,523.55 ล้านบาท 
ครบกำหนดชำระคืนภายในป ี 2025 2027 

*เงินกูฉ้บับท่ี 4 เพื่อชำระเงินกูฉ้บับท่ี 1 ซึ่งสิ้นสุดสัญญาในปี 2020 และ เงินกู้ฉบับท่ี 5 เพื่อชำระเงินกู้ฉบับท่ี 2 และ 3 ซึง่สิ้นสุดสัญญาในปี 2022 และ 2023 ตามลำดับ 
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ตารางค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทุน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมด อัตราเรียกเก็บท่ีแท้จริง (ล้านบาท) % ของกำไรสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุน 125.26 1.68% 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 32.86 0.44% 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 3.92 0.05% 
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ไม่ได้เรียกเก็บ - 
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ไม่ได้เรียกเก็บ - 
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 46.21 0.62% 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 9.83 0.13% 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 88.10 1.18% 
ต้นทุนทางการเงิน   

- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ 961.98 12.89% 
- การตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม 73.28 0.98% 
- ค่าธรรมเนียมผู้แทนประสานงาน 0.80 0.01% 
- อ่ืน ๆ¹ 697.95 9.35% 

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ไม่ได้เรียกเกบ็ - 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่มีมูลค่ามากกวา่ 0.01% ของ NAV ไม่ได้เรียกเก็บ - 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 50.20 0.67% 
1. ดอกเบี้ยจา่ยของหนี้สินตามสญัญาเช่า และประมาณการค่ารื้อถอน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

สรุปปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ (รายละเอยีดของความเสี่ยงเพิ่มเติม ระบุไว้ในรายงานประจำป ีข้อ 5 ปัจจัยความเสี่ยง) 
1. ความเส่ียงเกี่ยวกับกองทุน 
 1.1 ความเสี่ยงของกองทุนอันเนื่องมาจากกลุ่มทรู 
 1.2 กองทุนอาจไม่มีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายในรายได้ในอนาคตซึ่งถูกขายให้แก่กองทุนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับ BFKT 

และ AWC และเจ้าหนี้รายอ่ืนของ BFKT และ AWC อาจโต้แย้งหรือเรียกร้องรายได้ในอนาคตตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  
 1.3 สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการค้าบางประการแก่กองทุน 
 1.4 กองทุนต้องพ่ึงพาผู้เช่าและบริหารจัดการหลักจำนวนน้อยรายสำหรับทรัพย์สนิโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และอาจจะไม่สามารถเรียก

ชำระเงินจากผู้เช่าและบริหารจัดการเหล่านี้ หรือ AWC หรือ BFKT ได้ตามกำหนดเวลา หรือไม่สามารถเรียกชำระได้เลยในกรณีที่ผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลักเหล่านี้ AWC หรือ BFKT ล้มละลายหรือประสบปัญหาทางการเงินอย่างร้ายแรง 

 1.5 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการใช้เสาร่วมกันและผู้เช่าและบริหารจัดการพ้ืนที่ร่วมบนเสาโทรคมนาคมและ FOC ของกองทุน อาจไม่ได้เป็นไป
ในลักษณะที่กองทุนคาดหมาย 

 1.6 บริษัทจัดการอาจไม่สามารถดำเนินกลยุทธ์การลงทุนของกองทนุได้อย่างประสบผลสำเร็จต่อเนื่อง และอาจตกลงแก้ไขแปลี่ยนแปลงเอกสาร
ธุรกรรม สละสิทธิ หรือให้ความยินยอมโดยไม่ขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 

 1.7 กองทุนอาจไม่สามารถซื้อทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพ่ิมเติมภายใต้เง่ือนไขที่ยอมรับได้ หรือไม่สามารถรวมทรัพย์สินเหล่านั้น
ได้อย่างประสบผลสำเร็จ หรือกองทนุอาจจะไม่สามารถหาทรัพย์สินเพ่ือการลงทุนเพ่ิมเติมที่เหมาะสมได้ หรือกลยุทธ์การเติบโตและแผนการ
ขยายธุรกิจของกองทุนอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จ 
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สรุปปัจจยัความเสี่ยงที่สำคัญ (รายละเอยีดของความเสี่ยงเพิ่มเติม ระบุไว้ในรายงานประจำป ีข้อ 5 ปัจจัยความเสีย่ง) 
 1.8 หากบริษัทจดัการไม่สามารถบริหารจัดการกองทุน และ/หรือ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมไม่ดำเนินการให้บริการที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

กับการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงนิ ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน 

 1.9 การดำเนินงาน ให้บริการ บำรุงรกัษา และซ่อมแซม FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดมีค่าใช้จ่ายสูงและมีความเสี่ยง 
 1.10 การไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินผู้ให้เช่าและการอนุญาตหรืออนุมัติจากผู้ให้สิทธิแห่งทาง หรือการไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของ

กองทุนในที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาโทรคมนาคมและ FOC อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน กระแสเงิน
สด และฐานะการเงินของกองทนุ 

 1.11 รายงานของผู้เชี่ยวชาญที่ทำการประเมินทรัพย์สินโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ซึ่งบริษัทจัดการอาศัยเป็นข้อมูลนั้นมีขอบเขตที่จำกัด อีก
ทั้งอาจมีความไม่ถูกต้องและมีข้อบกพร่องอยู่  

 1.12 กองทุนอาจเผชิญความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย การชำระหนี้และการกู้ยืมเงินเพื่อชำระหนี้เดิม ในส่วนของหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และหนี้ใน
อนาคต และอาจไม่สามารถจัดหาเงินทุนที่จำเป็นในอนาคตตามข้อกำหนดซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนที่จำเป็นดังกล่าว
ได้เลย 

 1.13 สิทธิของกองทนุและผู้ถือหน่วยลงทุนในการเรียกร้องต่อบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์มีอยู่อย่างจำกัด 
 1.14 ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดต่อที่แพร่กระจายไปทั่วโลกอาจนำไปสู่ภาวะความผันผวนของตลาดทุนทั่วโลก ซึ่งอาจมีผลกระทบ

ในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการจัดหาประโยชน์ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 
2. ความเส่ียงเกี่ยวกบัธุรกจิโทรคมนาคมและกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
 2.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการกำกับดแูลดา้นกฎระเบียบ 

 2.2 การลดลงของอุปสงค์ของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมในประเทศไทย อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการ
ดำเนินงานของกองทนุ 

 2.3 กองทุนต้องพึ่งพาปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื่อนที่และบรอดแบนด์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การเติบโตของกลุ่มทรูและผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก 

 2.4 การแข่งขันที่สูงขึ้นในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอาจก่อให้เกิดแรงกดดันด้านราคา ซึ่งอาจมี
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน 

 2.5 เทคโนโลยีใหม่อาจทำให้ธุรกิจของกองทุนเป็นที่ต้องการน้อยลงสำหรับลูกค้าปัจจุบันและ/หรือผู้ที่อาจเข้ามาเป็นลูกค้า และส่งผลให้มีรายได้
ลดลง 

 2.6 หากผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ควบรวมกิจการเข้าด้วยกันในระดับที่มีนัยสำคัญ รายได้และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด
ของกองทุนอาจได้รับผลกระทบในทางลบ 

 2.7 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีอาจมีผลกระทบทางลบต่อโอกาสทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทุน 
3. ความเส่ียงเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมของกลุ่มทรู 
 3.1 กลุ่มทรูมีการแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจผู้เคยให้สิทธิดำเนินการ ซ่ึงได้นำไปสู่ข้อพิพาทกับรัฐวิสาหกิจผู้เคยให้สิทธิดำเนินการเหล่านั้นและยังอาจ

นำไปสู่ข้อพิพาทในภายหน้ากับรัฐวิสาหกิจผู้เคยให้สิทธิดำเนินการ 
 3.2 การที่ กสท. โทรคมนาคมปฏิเสธการชำระเงินตามสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA หรือการใช้สิทธิบางประการที่ กสท. โทรคมนาคมมี

อยู่ อาจส่งผลกระทบต่อกิจการของกองทุน 
 3.3 กลุ่มทรูมีความเสี่ยงจากกรณีที่กสทช.มีมติให้นำส่งเงินรายได้ในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการบนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz  และมีความเสี่ยง

กรณีคดีข้อพิพาทกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL)  
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บรษัิทจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณชิย์ จำกัด  ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
ท่ีอยู่ ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า  เลขท่ี 18 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 ท่ีอยู่ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19 1 ซอย

ราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะแขวงราษฎร์
บูรณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศัพท์ 0-2949-1500  โทรศพัท์ 0-2470-3201 
URL http://www.scbam.com  URL www.kasikornbank.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ (รายละเอยีดของความเสี่ยงเพิ่มเติม ระบุไว้ในรายงานประจำป ีข้อ 5 ปัจจัยความเสี่ยง) 
4. ความเส่ียงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 
 4.1 ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนอาจผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ และผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้ในราคาเท่ากบัหรือมากกว่าราคาเสนอ

ขายหน่วยลงทุน 
 4.2 กองทุนอาจต้องมีการเลิกกองทุนหากเกิดเหตุการณ์ซึง่ทำให้ต้องเลิกกองทุนตามที่กฎหมายกำหนด  
 4.3 การขายหน่วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่วยลงทุนเพื่อการขายเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาซื้อขายของหน่วย

ลงทุน 
 4.4 หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ของ TUC ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายและมิได้เป็นการค้ำประกันโดย TUC และ TUC ไม่มีหน้าที่ตาม

กฎหมายที่จะต้องให้การสนับสนุนแก่ BFKT ตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสอืสนับสนุน (Letter of Support) ดังกล่าว  
 4.5 กองทนุไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลในหน่วยลงทุนหรือสามารถรักษาระดบัการจ่ายเงินปันผลได ้
 4.6 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหนว่ยลงทุนให้แกบ่ริษัทจัดการได ้
 4.7 บริษัทจัดการอาจถูกถอดถอนได้ด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่

จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือโดยสำนักงาน ก.ล.ต.  
 4.8 ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ต่ำกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน

เพ่ิมเติม 
 4.9 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจดทะเบียนและซือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาดหลักทรัพย์ 
 4.10 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษสีำหรับเงินปันผลที่ได้จากกองทุนเม่ือได้มีการยื่นเสียภาษี เว้นแต่จะ

ได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลบางอย่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.scbam.com/
http://www.kasikornbank.com/
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2.  ข้อมูลทั่วไป 

2.1 กองทุน  

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)   กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)  Digital Telecommunications Infrastructure Fund 

ชื่อย่อกองทุน     DIF 

 

2.2 บริษัทจัดการ 

ชื่อ     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกดั 

ที่อยู่     ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณชิย์ ปาร์ค พลาซา่ 

เลขที ่18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรงุเทพฯ 10900 

โทรศพัท์     0-2949-1500 

โทรสาร     0-2949-1501 

 

2.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ชื่อ     ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

ที่อยู่      ฝ่ายบรกิารธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19  

เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  

แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศพัท์     0-2470-3201 

โทรสาร     0-2470-1996-7 
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3. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ 

3.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยทุธ์ และจุดเด่นในการดำเนินงานของกองทุนรวม 

3.1.1 การลงทนุในปัจจุบัน 

กองทุนฯ เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนเป็นการทัว่ไปซึ่ง
เป็นช่องทางให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนให้ได้มีโอกาสลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ  
โดยทรู ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ และ
ถือหน่วยลงทุนจำนวนประมาณร้อยละ 23.38 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ณ วันที่  1 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ทั้งนี ้ในอนาคตกองทุนฯ อาจจะลงทุน หรือได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินที่เป็นโครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคม และ/
หรือ ได้มาซึ่งสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว โดยอาจจะได้มาจากทรูและบริษัท
ย่อยของทรู (“กลุ่มทรู”) และ/หรือจากบุคคลอื่น นอกจากนี้ บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์จะบริหารกิจการของ
กองทุนฯ โดยมีเปา้หมายหลักคือการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสามารถให้อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม
ต่อสภาวะการแข่งขันในตลาดทุนแก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนในระยะยาว 

ณ วันท่ีของเอกสารฉบับนี้ กองทุนฯ มีการลงทุนในทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพื้นฐานแยกตามประเภท
ของทรัพย์สินดังนี ้ 

(ก) เสาโทรคมนาคม 

กองทุนฯ เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดสุ้ทธิที่เกิดจากกลุ่มทรัพย์สิน 
(portfolio) ประเภทเสาโทรคมนาคมจำนวน 16,059 เสา ประกอบด้วย เสาทีก่องทุนฯ เป็นเจา้ของ
กรรมสิทธิ์จำนวน 9,727 เสา (ไดแ้ก่ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู  และเสาโทรคมนาคมของบริษัท 
ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมวินิเคชั่น จำกดั (TUC) ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที ่2 ครัง้ที ่3 และครัง้ที ่4) 
และเสาที่กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธจิำนวน 6,332 เสา  (ได้แก่ เสาโทรคมนาคม
ของบริษัท บเีอฟเคท ี (ประเทศไทย) จำกดั (BFKT) เสาโทรคมนาคมของบริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอม
มิวนิเคชั่น จำกัด (AWC) เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2) รวมทัง้กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสา
โทรคมนาคมของ AWC จำนวนหนึ่ง ภายหลังจากวันครบกำหนดสัญญา HSPA  

(ข) ใยแก้วนำแสง (FOC) และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ตา่งจังหวัด 

กองทุนฯ มีการลงทุนในใยแก้วนำแสงระยะทางรวม 95,560 กิโลเมตร (หรือ 2,872,599 คอร์
กิโลเมตร) รวมทัง้อุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณรวม 9,169 ลิงค์ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัดจำนวน 1.2 ล้านพอร์ตครอบคลุม FOC 6,114 กิโลเมตร (หรือ 198,085 คอร์กิโลเมตร) โดย
กองทุนมีการลงทุนในกลุ่มทรัพยสิ์น (portfolio) ประเภท FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ท่ี
ต่างจังหวัด ทัง้ในรูปแบบของการเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ การได้รับสิทธิการเชา่ระยะยาว และการมีสิทธิ
ในการรับประโยชนจ์ากรายได้สุทธิ ทัง้นี ้สามารถแบ่งตามประเภทการลงทุนได้ดงันี้ 
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(1) การถือครองกรรมสิทธิ์ 

(1.1) กรรมสิทธิใ์นระบบ FOC หลักและอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้อง และ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีตา่งจังหวัดซึ่งได้มาจากบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์
ปอเรชั่น จำกัด (TICC) ซึง่ประกอบด้วย FOC ความยาว 7,909 กิโลเมตร (หรือ 
232,678 คอร์กิโลเมตร) โดยรวม FOC ที่กองทุนเขา้ลงทุนเพิม่เติมครั้งที่ 4 และ
อุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณ DWDM และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณอื่น ซึ่งอยูใ่น 69 
จังหวดัทั่วประเทศไทย ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีตา่งจงัหวัดประกอบด้วย
โครงสรา้งโทรคมนาคมประเภท Passive และโครงสร้างโทรคมนาคมประเภท 
Active หลายประการ รวมถึง อุปกรณ์ส่ือสัญญาณ อุปกรณ์ IP หลัก และสายนำ
สัญญาณเครือขา่ยสง่ตรงถงึผู้ใชป้ลายทาง (last mile) รวมทัง้ FOC สายทองแดง 
(copper cable) และสายโคแอคเชยีล (coaxial cable) ซึ่งสามารถรองรบั
ผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ได้จำนวนประมาณ 1.2 ล้านพอรต์  

(1.2) กรรมสิทธิใ์น FOC ซึง่ในปัจจุบนัใช้ในธุรกจิให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนท่ีในเขตพื้นท่ี
ต่างจังหวัด ระยะทาง 10,925 กิโลเมตร (หรือ 422,294 คอรก์โิลเมตร) ที่ซื้อจาก 
TUC โดยรวมเรยีกเป็น FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิม่เติม ครั้งที2่, ครัง้ที ่ 3 และ    
ครั้งที่ 4 

(1.3) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกจิให้บรกิารโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทาง 7,021 กิโลเมตร (หรือ 
369,153 คอร์กิโลเมตร) ทีซ่ื้อจากบริษัท ทรูมูฟ จำกดั (ทรูมูฟ) โดยรวมเรียกเป็น 
FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิม่เติม ครั้งที่ 2 และครัง้ที่ 3 

(1.4) กรรมสิทธิใ์น FOC ซึง่ในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑลและ
ในเขตพื้นทีต่่างจงัหวัด รวมระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
40,823 คอร์กิโลเมตร) และประมาณ 617 กิโลเมตร (หรือประมาณ 37,505 คอร์
กิโลเมตร) ตามลำดับ ที่ซื้อจาก เรียลมูฟ โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx 
ของเรียลมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 

 
(2) การได้รับสิทธิการเชา่ระยะยาว  

(2.1) สิทธิการเชา่ระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ใน FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเตมิ 
ครั้งที ่1 ซึ่งมีระยะทาง 7,981 กิโลเมตร (หรือ 303,453 คอร์กิโลเมตร) รวมทั้งสิทธิ
ในการซื้อ (call option) FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเตมิ ครั้งที ่ 1 ดังกลา่ว 
ภายหลังจากครบกำหนดอายกุารเช่าระยะยาว ทัง้นี้ โดยกองทนุจะต้องแจ้งความ
ประสงค์ที่จะใช้สิทธิดงักล่าวให้แก่ AWC ไม่ช้ากวา่ 2 ปีก่อนครบกำหนดอายุการ
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เช่าระยะยาวตามทีก่ำหนดไว้ในสัญญาเชา่ FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครั้งที ่1 
โดยมีราคาในการใช้สิทธ ิ (Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกลา่ว
เท่ากับ 500 ล้านบาท  

(2.2) สิทธิการเชา่ระยะยาว ระยะเวลาการเช่าประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้
รองรบัเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เนต็และบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทาง 13,542  กิโลเมตร 
(หรือ 700,000  คอร์กิโลเมตร) ที่เช่าจาก TICC โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับ
ระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที ่2 และครัง้ที่ 3  โดยกองทุนมีสิทธใิน
การซื้อ FOC ดังกล่าว (call option) เมื่อครบกำหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี ้
โดยกองทุนจะต้องแจง้ความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดงักล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 
ปีก่อนครบกำหนดอายกุารเชา่ระยะยาวตามที่กำหนดไวใ้นสัญญาเชา่ FOC ระยะ
ยาวที่ลงทุนเพิม่เติม ครั้งที่ 2 และครั้งที ่3 โดยมีราคาใช้สิทธ ิ(Exercise Price) เพือ่
ซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดงักลา่วเท่ากับ 1,500 ล้านบาท 

 
(3) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธ ิ

(3.1) สิทธิในการรับประโยชนจ์ากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่า FOC (ซึ่งรวมถงึ FOC 
และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้อง) ของ BFKT ซึ่งรวมเรียกเป็น ระบบ FOC 
ของ BFKT รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว หากกองทุนใช้สิทธิในการซื้อ 
(call option) ภายหลังจากวันครบกำหนดสญัญา HSPA โดยระบบ FOC ของ 
BFKT ประกอบด้วย FOC ระยะทาง 47,250  กิโลเมตร และอุปกรณ์ระบบส่ือ
สัญญาณรวม 9,169 ลิงค์   

ตารางดงัต่อไปน้ีสรปุทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทุน ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้  ซึ่ง
ประกอบด้วยทรัพย์สนิโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิม่เตมิ 
ครั้งที ่1 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  

รูปแบบการ
ลงทุน 

สทิธิในการรับรายได้
สุทธิ + สิทธิซื้อก่อน 
(ทรัพย์สนิภายใต้ HSPA) 

กรรมสิทธิ์ 
สัญญาเช่าระยะยาว + 
สทิธิซื้อก่อน 

รวม 

ทรัพย์สิน /  
ผู้โอน 

AWC BFKT TRUE TICC TUC True Move AWC TICC รวม 

เสา
โทรคมนาคม 

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

ใยแก้วนำแสง 
(FOC) และ
อุปกรณ์ระบบ
สื่อสัญญาณ 

 

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

 

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

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

FOC 542 
กม. 
(117,147 
 คอร์
กิโลเมตร) 

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

FOC 670 
กม. (80,014 
คอร์ 
กิโลเมตร) 

9,169 ลิงค์ และ FOC 62,668 
กม. (1,366,582 คอร์
กิโลเมตร) 
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รูปแบบการ
ลงทุน 

สทิธิในการรับรายได้
สุทธิ + สิทธิซื้อก่อน 
(ทรัพย์สนิภายใต้ HSPA) 

กรรมสิทธิ์ 
สัญญาเช่าระยะยาว + 
สทิธิซื้อก่อน 

รวม 

ระบบบรอด
แบนด์ในเขต
พืน้ที่ต่างจังหวดั 

   

1.2 ล้าน
พอร์ต
ครอบคลุม 
FOC 6,114 
กม. 
(198,085 
คอร์
กิโลเมตร) 

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

ปีที่กองทุนมี
สิทธิในการซื้อ
ทรัพย์สิน (Call 
Option) 

2568 

(ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลา
ในการซื้อรายได้)  

    2578 2591  

ปีทีส่ิ้นสุด
ระยะเวลาใน
การเช่ากลับ 

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)   ภายหลังจากท่ีกองทุนได้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA (ตามเงื่อนไขของสัญญาท่ีเกีย่วข้อง) ซึ่งปัจจบัุน

อยู่ในระหว่างการขายรายได้ท่ีเกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวจนถึงวันท่ี 3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สิน
ดังกล่าว โดยมกีำหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันท่ี 15 กันยายน 2576 ซึง่คู่สญัญาท่ีเกีย่วข้องจะดำเนินการเจรจาและตกลงจำนวน
ทรัพย์สินท่ีจะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จำนวนเงินสุทธิท่ีเกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าจำนวนท่ีกองทุนได้รับจาก BFKT และ 
AWC จากการขายรายได้ท่ีเกิดจากการให้เช่าทรพัย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุน ท้ังน้ี เงื่อนไขการเช่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการ
ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที ่3  

(2)   หากการลงทุนในทรพัย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่ 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเชา่ ดำเนินการและ
บริหารจัดการเสาโทรคมนาคมดังกลา่วจะลดลงโดยจะสิ้นสุดลงในวันท่ี 15 กันยายน 2570 

(3)   หากการลงทุนในทรพัย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่ 3 ไม่เกิดขึ้น ระยะเวลาการเชา่ ดำเนินการและ
บริหารจัดการอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active (ยกเว้นอปุกรณ ์ Wifi และ DSLAM) จะลดลงโดยจะสิน้สุดลงในวันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 

(4)   หากการลงทุนในทรพัย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่ 3 ไมเ่กิดขึ้น ระยะเวลาการเชา่ ดำเนินการและ
บริหารจัดการ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive จะลดลงโดยจะส้ินสุดลง
ในวันท่ี 15 กันยายน 2569 

(5)   ในปี 2575 หากกลุ่มทรูได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีจำเป็นสำหรบัการให้บริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรจูะต้องต่อ
อายุการเช่าออกไป เป็นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวันครบอายุสัญญาเชา่ระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีบริษัทในกลุ่มทรูท่ีให้บริการบรอดแบนด์ถืออยู ่ แล้วแต่เวลาใดจะส้ันกว่า ท้ังน้ี เมื่อเขา้เงื่อนไขขอ้ใดข้อหน่ึง
ดังนี ้ (ก) รายได้รวมท้ังปีของกลุ่มทรูจากการให้บรกิารบรอดแบนด์เกินกว่าระดับท่ีกำหนด หรือ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูใน
การให้บริการบรอดแบนด์ มากกวา่ร้อยละ 33 

(6)   หากการลงทุนในทรพัย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่ 3 ไมเ่กิดขึ้น ระยะเวลาการเช่าช่วง ดำเนินการ
และบริหารจัดการ FOC จะลดลงโดยจะสิน้สุดลงในวันท่ี 15 กันยายน 2569 
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ตารางดงัต่อไปน้ีสรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ภายหลังการได้มาซึง่ทรัพยสิ์น

โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมทีล่งทุนเพิม่เติม ครัง้ที่ 3 

รูปแบบการ

ลงทุน 

สิทธิในการรับรายได้

สุทธิ + สิทธิซื้อก่อน 

(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 

กรรมสทิธิ์ สัญญาเช่าระยะยาว + 

สิทธิซือ้ก่อน 

รวม 

ทรัพย์สิน /  

ผู้โอน 

AWC BFKT TRUE TICC TUC True Move AWC TICC รวม 

เสา

โทรคมนาคม 

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

เสา 
   15,271 เสา 

ใยแก้วนำแสง 

(FOC) และ

อุปกรณร์ะบบ

สื่อสัญญาณ 

 9,169 ลิ้งค ์

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 คอร ์

กิโลเมตร) + 

FOC 12,872 

กิโลเมตร 

(619,986 

คอร์

กิโลเมตร) 

9,169 ลิงค์ และ 

FOC 90,036 กม. 

(2,576,873 คอร์

กิโลเมตร) 

ระบบบรอด

แบนด์ในเขต

พืน้ทีต่่างจังหวัด 

   1.2 ล้าน

พอร์ต

ครอบคลุม 

FOC 6,114 

กม. 

(198,085 

คอร์

กิโลเมตร) 

    1.2 ล้านพอร์ต

ครอบคลุม FOC 

6,114 กม. 

(198,085 คอร์

กิโลเมตร) 

ปีที่กองทุนมี

สิทธิในการซื้อ

ทรัพย์สิน (Call 

Option) 

2568  

(ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลา

ในการซื้อรายได้) 

 

    2578 2591  

ปีที่สิ้นสุด

ระยะเวลาใน

การเช่ากลับ 

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) ในปี 2575 หากกลุม่ทรูได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีจำเป็นสำหรับการให้บรกิารบรอดแบนด์ กลุม่ทรู
จะต้องต่ออายุการเช่าออกไป เป็นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวันครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีบริษัทในกลุ่มทรูท่ีให้บริการบรอดแบนด์ถืออยู่ แล้วแต่เวลาใดจะส้ันกว่า ท้ังนี ้ เมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดขอ้หน่ึงดังน้ี 
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(ก) รายได้รวมท้ังปขีองกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์เกินกวา่ระดับท่ีกำหนด หรือ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุม่ทรใูนการ
ให้บริการบรอดแบนด์ มากกวา่ร้อยละ 33 

ตารางดงัต่อไปนี้สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ภายหลังการไดม้าซึง่ทรัพยสิ์น

โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมทีล่งทุนเพิ่มเติม ครัง้ที ่4 

รูปแบบการ

ลงทุน 

สิทธิในการรับรายได้

สุทธิ + สิทธิซือ้ก่อน 

(ทรัพย์สินของ BFKT 

และ AWC) 

กรรมสิทธิ์ 
สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิ

ซื้อก่อน 
รวม 

ทรัพย์สิน /  

ผู้โอน 
AWC BFKT TRUE TICC TUC ทรูมูฟ เรยีลมูฟ(1) AWC TICC รวม 

เสา

โทรคมนาคม 
4,847 เสา 1,485 เสา 6,000 เสา  2,939 + 788 

เสา 
    16,059 เสา 

ใยแก้วนำแสง 

(FOC) และ

อุปกรณ์

ระบบสื่อ

สญัญาณ 

 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. 

(ประมาณ 
109,704 
คอร์

กิโลเมตร) 

FOC 

ประมาณ 

9,130 กม. 

(ประมาณ 

314,600คอร์

กิโลเมตร) + 

FOC 

ประมาณ 

1,795 กม. 

(ประมาณ 
107,694 
คอร์

กิโลเมตร) 

FOC 

ประมาณ 

7,021 กม. 

(ประมาณ 
455,446 

คอร์

กิโลเมตร) 

FOC 

ประมาณ 932 

กม. 

(ประมาณ 
78,328 คอร์

กิโลเมตร) 

FOC 

ประมาณ 

7,981 กม. 

(ประมาณ 

303,453 

คอร์กิโลเมตร) 

FOC ประมาณ 

13,542 กม. 

(ประมาณ 

700,000 คอร์ 

กิโลเมตร) 

9,169 ลิงค์ และ 

FOC ประมาณ 

95,560  กม. 

(ประมาณ 

2,872,599 คอร์

กิโลเมตร) 

ระบบ 
บรอดแบนด์

ในเขตพื้นที่

ต่าง 
จังหวัด 

   1.2 ล้าน

พอร์ต

ครอบคลุม 

FOC 

6,114 กม. 

(198,085 

คอร์

กิโลเมตร) 

     1.2 ลา้นพอร์ต

ครอบคลุม FOC 

6,114 กม. 

(198,085 คอร์

กิโลเมตร) 

ปีที่กองทุนมี

สิทธิในการ

ซือ้ทรัพย์สิน 

(Call 

Option) 

2568  

(ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลา

ในการซื้อรายได้) 

     2578 2591  
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รูปแบบการ

ลงทุน 

สิทธิในการรับรายได้

สุทธิ + สิทธิซือ้ก่อน 

(ทรัพย์สินของ BFKT 

และ AWC) 

กรรมสิทธิ์ 
สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิ

ซื้อก่อน 
รวม 

 

ปีที่สิ้นสุด

ระยะเวลาใน

การเช่ากลับ 

2576(2) 2576(2) 2576 2564 

(Active) 

2576 

(Passive) 

+ 10 ปี(3) 

2576 (เสา) 

2576 

+ 10 ปี(3) 

(FOC) 

2576 

+ 10 ปี(3) 

2576 

+ 10 ปี(3) 

2576 

+ 10 ปี(3) 

2576 

+ 10 ปี(3) 

 

 

หมายเหต ุ

(1) ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 กองทุนจะซื้อกรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับ

เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและใน

เขตพืน้ที่ต่างจังหวัด จาก เรียลมูฟ โดยเข้าทำสัญญากบั เรียลมูฟ ในฐานะผู้ขาย และ TUC ในฐานะผู้ที่จะเข้ารับสิทธิและ

หน้าที่ของ เรียลมูฟ ในฐานะผูข้ายภายใต้สัญญาดงักลา่ว เม่ือเกิดเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี ้ TUC ตกลงจะเข้ารับสิทธิ

และหนา้ที่ต่าง ๆ ที่ เรียลมูฟ มีอยู่ต่อกองทุนภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เม่ือการโอน

กิจการทั้งหมดของ เรียลมูฟ ให้แก่ TUC เกิดขึ้นแล้วโดยเสร็จสมบูรณ์ โดย TUC ตกลงจะปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขายซึ่งยังคงมีอยู่

ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ณ วันที่การโอนกิจการทั้งหมดของ เรียลมูฟ ให้แก่ TUC 

เสร็จสมบูรณ์แทนที่ เรียลมูฟ ทุกประการ 

(2) ภายหลังจากที่กองทุนได้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC  (ตามเง่ือนไขของ

สัญญาที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขายรายได้ที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2568 TUC และ 

TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีกำหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2576 ซึ่งคู่สัญญาทีเ่กี่ยวข้องจะ

ดำเนินการเจรจาและตกลงจำนวนทรพัย์สินที่จะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จำนวนเงินสุทธิที่เกดิจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่น้อย

กว่าจำนวนที่กองทุนได้รับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวใหแ้ก่กองทนุ โปรด

พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.4.1.3 (ก)(4) “หนังสือข้อตกลงร่วมกัน (Letter of Agreement) ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน

โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ระหว่าง TUC TICC และกองทุน ("หนังสือข้อตกลงร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับ

ทรัพย์สินโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC")” 

(3) เม่ือครบกำหนดอายุสัญญาเช่า ในปี 2576 (ยกเว้น FOC ประมาณ 122,974 คอรก์ิโลเมตร และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่

ต่างจังหวัดจำนวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ตครอบคลุม FOC 198,085 คอร์กิโลเมตร ที่ให้เช่าแก่ TICC) หากกลุ่มทรูได้รับการ

ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จำเป็นสำหรับการใหบ้ริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรูจะต้องต่ออายุการเช่าออกไป เป็น

ระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวันครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมที่บริษัทในกลุ่มทรูที่ให้บรกิารบรอดแบนด์ถืออยู่ แล้วแต่เวลาใดจะสั้นกว่า ทั้งนี ้ เม่ือเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
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(ก) รายได้รวมทั้งปีของกลุ่มทรูจากการให้บรกิารบรอดแบนด์เกินกวา่ระดับทีก่ำหนด หรือ (ข) สว่นแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มท

รูในการให้บริการบรอดแบนด์ มากกวา่ร้อยละ 33 

3.1.2 นโยบายการลงทุน  

3.1.2.1 นโยบายการลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทนุฯ ลงทนุอยู่ในปัจจุบนั    

กองทุนฯ  มีนโยบายการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้ นฐาน
โทรคมนาคมที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ โดยหลักผ่านทาง (ก) การให้ผู้อื่นเช่า/เช่าช่วง ดำเนินการและบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน โดยเป็นการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเป็นผู้เช่า/เช่าช่วง ดำเนินการและ
บริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าว และ (ข) การได้รับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจากการให้เช่า
ทรัพย์สิน ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดและรูปแบบของการจัดหาผลประโยชน์ของทรัพย์สินแต่ละประเภทของ
กองทุนดังต่อไปน้ี 

(ก)  เสาโทรคมนาคม 

กองทุนเข้าทำสัญญาเพื่อให้ได้รับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจากการให้เช่าเสา
โทรคมนาคมจำนวนรวมทั้งส้ิน 6,332 เสา และกองทุนยังได้นำเสาโทรคมนาคมที่กองทุนเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์รวมทั้งส้ิน 9,727 เสา ออกจัดหาผลประโยชน์ผ่านการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลักเช่า ดำเนินการและบริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียดแยกตามวิธีการจัดหา
ผลประโยชน์ดังนี้  

(1) การให้ผู้อื่นเชา่ ดำเนนิการและบริหารจัดการทรัพย์สิน 

กองทนุได้นำเสาโทรคมนาคมทีก่องทุนถือครองกรรมสิทธิ์ดงัต่อไปนี้จำนวนรวมทัง้ส้ิน 9,727 
เสา ออกจัดหาผลประโยชน์ผ่านการให ้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเช่า 
ดำเนินการและบริหารจัดการ ทั้งนี ้ ตามสัญญาเช่า ดำเนนิการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไข
และแทนที่น้ัน ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานและการ
บำรุงรักษาทรัพย์สิน รวมทัง้เป็นผู้รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยเกี่ยวกับการดำเนินงานและการบำรงุรกัษา
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้เชา่และบริหารจัดการหลักจะต้องปฏิบัติหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
กำหนดไวใ้นสัญญาเชา่ ดำเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มกีารแก้ไขและแทนที่  

(1.1) ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู 

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้นซึง่เขา้ทำกับทรู กองทนุได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู โดยกองทุนเปน็ผู้รับผิดชอบชำระค่าเช่าทีด่ินรวมถึงภาษีโรงเรือนและ
ทีด่ินสำหรับท่ีดินที่ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูตั้งอยู่ และค่าประกันภัยสำหรับทรัพยสิ์นเสา
โทรคมนาคมดังกล่าว ทั้งนี ้ในชว่งระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเชา่ ดำเนินการ และบริหารจดัการหลัก
ทีไ่ด้มีการแก้ไขและแทนท่ี TUC เป็นผู้ดำเนินการชำระคา่เช่าทีด่นิรวมถงึภาษีโรงเรือนและทีด่ินสำหรับ
ที่ดินทีท่รัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูตั้งอยู่ (ตามวิธีการคำนวณซึ่งระบุไวใ้นสัญญา) ซึ่งจะสะท้อน
อยู่ในคา่เช่าล่วงหน้าสุทธิท่ี TUC ต้องจา่ยให้แกก่องทุน และ TUC ในฐานะผู้เชา่และบริหารจดัการหลัก
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ภายใต้สัญญาเช่า ดำเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ไดม้ีการแก้ไขและแทนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ยในการดำเนนิการและบำรุงรักษาทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทร ู และพื้นที่ท่ีทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมของทรูตัง้อยู่เอง  

ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้นซึ่งเข้าทำกับทรู หากผู้เช่าและบริหาร
จัดการไม่สามารถเข้าถึง ดำเนินการ และ/หรือใช้ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้นไม่ว่า
ส่วนใดเนื่องมาจากประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิการเช่าหรือสิทธิในการใช้หรือเข้าถึงที่ดินหรือทรัพย์สิน
ซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมตั้งอยู่ (“ทรัพย์สินท่ีได้รับผลกระทบ”) ภายในห้าปีนับตั้งแต่
สิทธิการเช่าที่เกี่ยวข้องได้เปล่ียนมาอยู่ในชื่อของกองทุน นิติบุคคลผู้โอนรายที่เกี่ยวข้องจะทำการย้าย
หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวที่นิติบุคคลผู้โอนได้ขายแกก่องทุนด้วยค่าใช้จ่าย
ของนิติบุคคลผู้โอนเอง หากนิติบุคคลผู้โอนรายที่เกี่ยวข้องไม่สามารถย้ายหรือเปล่ียนทดแทนทรัพย์สิน
ที่ได้รับผลกระทบได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด นิติบุคคลผู้โอนจะต้องชำระคืนเงินให้แก่กองทุนเป็น
จำนวนเท่ากับมูลค่าสุดท้ายของทรัพย์สินท่ีได้รับผลกระทบดังกล่าว รวมทัง้ดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5 
ต่อปีคิดคำนวณตั้งแต่วันที่กองทุนลงทุนครั้งแรกหรือวันที่โอนทรัพย์สินดังกล่าวเสร็จสิ้น (แล้วแต่กรณี) 
โดยจำนวนที่ชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่กองทุนดังกล่าวต้องหักด้วยค่าเช่าทั้งหมดที่กองทุนได้รับไป
แล้วจากผู้เช่าและบริหารจัดการหลักสำหรับทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบซึ่งนิติบุคคลผู้โอนไม่สามารถ
ย้ายหรือเปล่ียนทดแทนได้นั้น และดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ 7.5 คิดคำนวณตั้งแต่วันที่กองทุนรบัเงินค่า
เช่าจากผู้เช่าและบริหารจัดการหลักแต่ละครั้งสำหรับทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบนั้นตามสัญญาเช่า 
ดำเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ อนึ่ง การย้าย การเปล่ียนทดแทน และ/
หรือการชำระคืนราคาค่าซื้อโดยนิติบุคคลผู้โอนดังกล่าว จะไม่ถอืเป็นการได้มาเพิ่มเติมหรือจำหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงไม่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์
และขั้นตอนเกี่ยวกับการได้มาเพิ่มเติมหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งหลักเกณฑ์
และขั้นตอนเกี่ยวกับการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์สำหรับ
การทำธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมแต่อย่างใด  

(1.2) เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 2 จำนวน 350  เสา  ครัง้ที ่ 3 จำนวน 
2,589 เสา และครัง้ที ่4 จำนวน 788 เสา 

ตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2, ครั้งที่  3 และครั้งที่  4 
ตามลำดับ  โดยในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเช่าที่ดินรวมถึงภาษีโรงเรือน
และที่ดินที่เกี่ยวข้องกับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 โดย
ชำระเป็นรายเดือนให้แก่ TUC (ตามวิธีการคำนวณที่ระบุในสัญญา) นอกเหนือจากนั้น กองทุนยังจะ
เป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ สำหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว  โดย TUC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก ภายใต้สัญญาเช่า ดำเนินการ 
และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับดำเนินงาน
และบำรุงรักษาสำหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิม่เติม ครั้งที่ 2, ครัง้ที่ 3 และครั้งที่ 4 
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ทั้งนี้ หากผู้เช่าและบริหารจัดการไม่สามารถเข้าถึง ดำเนินการ และ/หรือใช้เสาโทรคมนาคมของ TUC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว ไม่ว่าส่วนใดเนือ่งมาจากประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสิทธกิารเช่าหรือสิทธิในการใช้
หรือเข้าถึงที่ดินหรือทรัพย์สินซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมตั้งอยู่ (“ทรัพย์สินที่ได้รับ
ผลกระทบ”) ภายในห้าปีนับตั้งแต่สิทธิการเช่าที่เกี่ยวข้องได้เปล่ียนมาอยู่ในชื่อของกองทุน กองทุนจะมี
สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาในลักษณะเดียวกันกับที่กำหนดไว้ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้เบื้องต้นตามที่กล่าวข้างต้น  

 
(2) การได้รับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจากการให้เช่าทรัพย์สิน 

(2.1) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคม 
ของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และ
เสาโทรคมนาคมของ AWC จำนวนหนึ่ง ภายหลังจากวันครบกำหนดสัญญา HSPA สัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และสัญญาเชา่
เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครั้งที่ 2 (ตามลำดับ) 

กองทุนได้เข้าทำสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้นกับ BFKT และ AWC ซึ่ง 
BFKT เป็นผู้ใช้ประโยชน์และดูแลรักษาทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และใช้ประโยชน์และดูแล
รักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ่ง AWC ให้เช่าแก่ BFKT ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
ต่อไป โดย BFKT นำทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ไปให้เช่าแก่ 
กสท. โทรคมนาคม รวมทั้งดำเนินการดูแล จัดการ และบำรุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าว ภายใต้สัญญาเช่า
เครื่องและอุปกรณ์ HSPA และ กสท. โทรคมนาคม มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวบางประการในการใช้
ทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งนี้  BFKT และ AWC โอนรายได้สุทธิในอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้น โดยเป็นอัตราหลังจากหักค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินน้ี
แล้ว (รวมถึง ค่าเชา่ที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าใช้จ่ายสำหรบัสิทธิผ่านทาง ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการและบำรุงรักษา และค่าประกันภัย เป็นต้น) ที่เกิดขึ้นตั้งแต่และรวมถึงวันเริ่มคำนวณรายได้
จนถึงวันครบกำหนดสัญญา HSPA จากการให้เช่าดังกล่าว (รวมถึงเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง 
คำตัดสิน คำพิพากษา คดีความที่ตัดสินให้แก่ BFKT และ AWC รวมทั้งการดำเนินการหรือสิทธิอื่นใด
ซึ่ง BFKT และ AWC มีสิทธิได้รับ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้
ดังกล่าวที่เกิดจากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้รับจากการ
ใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับสัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวของ BFKT หรือ AWC 
ก่อนหน้าวันเริ่มคำนวณรายได้ ไม่ว่า BFKT หรือ AWC จะได้ดำเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับชำระ
ตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวก่อนหน้าหรือภายหลังวันเริ่มคำนวณรายได้ก็ตาม)) ให้แก่
กองทุนตามข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการท่ีระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้นที่
ทำกับ BFKT และ AWC ทั้งนี้ กองทุนไม่มีสิทธิในรายได้ใดๆ ที่เกิดจากการให้บริการดำเนินงานและ
การบำรุงรักษาโดย BFKT ตามสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC และกองทุนไม่มีสิทธิในรายได้ใดๆ ที่เกิดจาก
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การให้เช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Active อันรวมถึง Node B ซึ่งใช้ในการ
ให้บริการ 3G ของ กสท. โทรคมนาคม บนคล่ืนความถี่ในย่านความถี่ 850 MHz ยกเว้นอุปกรณ์ระบบ
ส่ือสัญญาณ  

ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้นท่ีกองทุนได้เข้าทำกับ BFKT นั้น BFKT 
ให้สิทธิแก่กองทุนในการซื้อ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT จำนวน 1,435 เสา และ ระบบ 
FOC ของ BFKT โดยมีราคาใช้สิทธิจำนวน 10 ล้านบาท โดยกองทุนสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ เมื่อ
สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ส้ินสุดลง (ซึ่งปัจจุบันกำหนดไว้เป็นวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 
แต่อาจมีการขยายกำหนดระยะเวลาได้อีกอย่างน้อยห้าปี โดยการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะมีผลเมื่อ
สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ได้รับการต่ออายุหรือขยายระยะเวลาตามข้อตกลงที่กำหนด) 
โดยกองทุนมีความประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT และ ระบบ 
FOC ของ BFKT ดังกล่าว เมื่อถึงเวลาที่สามารถใช้สิทธิในการซื้อดังกล่าวได้ ซึ่งเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อ
ดังกล่าวแล้ว BFKT จะโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุน และข้อตกลงในการโอนรายได้ที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT ที่มีการโอนไปยังกองทุนแล้วนั้นจะสิ้นสุดลง โดยภายหลังจากที่มี
การโอนกรรมสิทธิ์ กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินตามจริงเองทั้งหมด ทั้งนี้ 
สิทธิในการซื้อ (call option) ดังกล่าว ไม่ครอบคลุมถึงเสาโทรคมนาคมของ BFKT จำนวน 50 เสา 
(ตามที่ได้ระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้น) ที่ตั้งอยู่บริเวณที่ดินซึ่งไม่มีความ
ชัดเจนในเรื่องของความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรืออาจตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้พื้นที่บาง
ประการ และจะยังอยู่ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับการโอนสิทธิรายได้ระหว่างกองทุนกับ BFKT ต่อไปเป็น
ระยะเวลา 10 ปีหลังจากวันครบกำหนดสัญญา HSPA นอกจากนี้ ตามข้อกำหนดในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้นที่กองทุนทำกับ BFKT ยังกำหนดให้คู่สัญญาสามารถตกลงซื้อขาย
เสาโทรคมนาคมของ BFKT จำนวนดังกล่าว โดยอ้างอิงราคาที่ได้จากการประเมินคา่โดยผู้ประเมินค่าที่
คู่สัญญาร่วมกันแต่งตั้ง ท้ังนี้ การที่กองทุนใช้สิทธิในการซื้อ (call option) ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ 
BFKT ดังกล่าวในอนาคต หรือการที่กองทุนตกลงซื้อขายเสาโทรคมนาคมของ BFKT จำนวน 50 เสา
โดยอ้างอิงราคาที่ได้จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าที่กองทุนและ BFKT ร่วมกันแต่งตั้งดังกล่าว 
หรือการที่กองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ 
BFKT ทีเ่หลืออยู่ ภายหลังวันครบกำหนดสัญญา HSPA จะไม่ถือเป็นการได้มาเพิ่มเติมหรือจำหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงไม่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์
และขั้นตอนเกี่ยวกับการได้มาเพิ่มเติมหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งหลักเกณฑ์
และขั้นตอนเกี่ยวกับการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ การทำ
ธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอีก
ครั้ง 

ในส่วนของเสาโทรคมนาคมของ AWC นั้น เมื่อครบกำหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ซึ่งปัจจุบันกำหนดไว้เป็นวันที่  3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แต่อาจมีการขยาย
กำหนดระยะเวลาได้อีกอย่างน้อยห้าปี (ซึ่งการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะมีผลเมื่อสัญญาเช่าเครื่อง
และอุปกรณ์ HSPA ได้รับการต่ออายุหรือขยายระยะเวลาตามข้อตกลงที่กำหนด) AWC จะมีหน้าที่
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ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ AWC ให้แก่กองทุนตามข้อกำหนดในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้นกับ AWC จำนวนอย่างน้อย 3,968 เสา ซึ่งภายหลังจากนั้น ข้อตกลง
เกี่ยวกับการโอนสิทธิรายได้ที่ เกี่ยวเนื่องกับเสาโทรคมนาคมของ AWC จะส้ินผลลง ทั้งนี้  เสา
โทรคมนาคมของ AWC จำนวน 392 เสา ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
เบื้องต้นที่ตั้งอยู่บริเวณที่ดินซึ่งไม่มีความชัดเจนในเรื่องของความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรืออาจตกอยู่
ภายใต้ข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้พื้นที่บางประการจะไม่ถูกโอนมาให้แก่กองทุนภายหลังจากที่กำหนด
ระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ส้ินสุดลงและจะยังอยู่ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับ
การขายสิทธิรายได้ระหว่างกองทุนกับ AWC เป็นระยะเวลา 10 ปีหลังจากวันครบกำหนดสัญญา 
HSPA นอกจากนี้ ตามข้อกำหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้นที่กองทุนได้เข้า
ทำกับ AWC ยังกำหนดให้คู่สัญญาสามารถตกลงซื้อขายเสาโทรคมนาคมของ AWC จำนวนดังกล่าว 
โดยอ้างอิงราคาที่ได้จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าที่คู่สัญญาร่วมกันแต่งตั้ง ทั้งนี้  กองทุนไม่
สามารถรับรองได้ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดังกล่าวให้แก่กองทุนอย่างแน่นอน เนื่องจากหน้าที่
ในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเงื่อนไขตามสัญญาดังกล่าวได้สำเร็จแล้ว ซึ่ง
ยังไม่แน่นอนว่าเงื่อนไขดังกล่าวนัน้จะสำเร็จหรือไม่ ทั้งนี ้การโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC อย่างน้อย 
3,968 เสา ให้แก่กองทุนในอนาคต หรือการที่กองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจาก
การให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ AWC ที่เหลืออยู่ หลังครบกำหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเครื่อง
และอุปกรณ์ HSPA แล้ว ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้นที่ทำกับ AWC หรอืการ
ที่กองทุนตกลงซื้อขายเสาโทรคมนาคมของ AWC จำนวน 392 เสาโดยอ้างอิงราคาที่ได้จากการ
ประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าที่กองทุนและ AWC ร่วมกันแต่งตั้งดังกล่าวจะไม่ถือเป็นการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงไม่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน
เกี่ยวกับการได้มาเพิ่มเติมหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งหลักเกณฑ์และขั้นตอน
เกี่ยวกับการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ การทำธุรกรรม
ระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอีกครั้ง 

ก่อน กสท. โทรคมนาคม เริ่มจ่ายเงินให้แก่ BFKT ตามสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA 
TUC ตกลงภายใต้หนังสือข้อตกลงกระทำการ ที่จะทำการชำระหรือดำเนินการให้มีการชำระรายได้
สุทธิ ซึ่งถึงกำหนดชำระแก่กองทุนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้นซึ่งเข้าทำกับ 
BFKT เมื่อ กสท. โทรคมนาคม เริ่มจ่ายเงินค่าเช่าให้แก่ BFKT ทั้งนี้ ข้อตกลงกระทำการดังกล่าวของ 
TUC ได้สิ้นผลลง และหนังสือสนับสนุน (letter of support) ที ่TUC ออกให้แก่กองทุนเริม่มีผลใช้บังคับ 
โดยหนังสือสนับสนุน (letter of support) ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายและมิใช่การค้ำประกันโดย TUC  

BFKT ได้ให้สิทธิในการซื้อ (call option) แก่ กสท. โทรคมนาคม ในการซื้อเสาโทรคมนาคม
ของ BFKT จำนวน 667 เสา และ ระบบ FOC ของ BFKT ซึ่ง BFKT ประสงค์จะขายสทิธิในรายไดท้ี่เกิด
จากทรัพย์สินดังกล่าวให้กับกองทุน ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้นซึ่งกองทุน
เข้าทำกับ BFKT ทั้งนี้ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้นที่กองทุนได้เข้าทำกับ 
BFKT หาก กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิซื้อทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ส่วนที่สร้างใหม่ BFKT ตก
ลงที่จะยังคงส่งมอบรายได้สุทธิให้แก่กองทุนตามจำนวนที่ได้ตกลงไว้จนส้ินสุดสัญญาโอนขาย
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ทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้นดังกล่าว รวมทั้งจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินใดๆ ที่ กสท. 
โทรคมนาคม ใช้สิทธิซื้อก่อนที่สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA จะหมดอายุ ซึ่งหาก BFKT ไม่
สามารถดำเนินการจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินที่ กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิซื้อได้ BFKT 
จะต้องชำระเงินเป็นจำนวนเท่ากับมูลค่าสุดท้าย (terminal value) ของทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุน 
ทั้งนี้ BFKT อาจนำเงินที่ได้รับจากการที่ กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิในการซื้อ (call option) มาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ BFKT มีต่อกองทุนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
เบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบรายได้สุทธิหรือการชำระเงินเป็นจำนวนเท่ากับมูลค่าสุดท้าย 
(terminal value) ของทรัพย์สินดังกลา่วให้แก่กองทุน  

ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้นไม่
รวมถึงส่วนปรับปรุงของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้นที่อาจมีการดำเนินการเพื่อ
เพิม่ศักยภาพของทรัพย์สินดังกล่าวไม่ว่าโดย BFKT ในส่วนของทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT หรือ
โดย AWC ในส่วนของเสาโทรคมนาคมของ AWC ยกตัวอย่างเช่น การปรับปรุงอุปกรณ์ระบบส่ือ
สัญญาณ ทั้งนี้ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้น นิติบุคคลผู้โอนได้ให้สิทธิแก่
กองทุนในการได้รับคำเสนอก่อน (right to receive a first offer) เพื่อซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึง
ส่วนปรับปรุงดังกล่าว และ/หรือรายได้ที่จะเกิดจากส่วนปรับปรุงเพิ่มเติมของทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้นนั้น ในกรณีที่กลุ่มทรูพิจารณาจะขายทรัพย์สินหรือรายได้ที่จะเกิดจาก
ทรัพย์สินเพิ่มเติมดังกล่าวนั้นให้แก่บุคคลภายนอกกลุ่มทรู นอกจากนี้ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้เบื้องต้น กองทุนได้ให้สิทธิแก่นิติบุคคลผู้โอนในการทำคำเสนอก่อน (right of first 
offer) เพื่อซื้อทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนซื้อจากกลุ่มทรูหากกองทุนจะขายหรือจำหน่ายโดยประการอื่นใด
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว 

นอกจากนี้ BFKT ยังคงเป็นผู้ดำเนินงานและบำรุงรักษาทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT 
และเสาโทรคมนาคมของ AWC ภายใต้สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA และ สัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC  ตามลำดับต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการเชื่อว่าทำให้มีการดำเนินงานและการ
บำรุงรักษาทรัพย์สินโครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้นที่เหมาะสม  

(2.2) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที ่1 

กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที ่1 ซึ่งมีจำนวน 338 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่
เกี่ยวข้อง โดยประกอบด้วยเสาที่ตั้งอยู่บนพื้นดินจำนวน 187 เสา เสาที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้าจำนวน 130 
เสา และระบบ Distributed Antenna System จำนวน 21 เสา เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิม่เติม ครั้งที่ 1 มีทั้งที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและใน 60 จังหวัดของประเทศไทย โดยประมาณร้อย
ละ 15 อยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งมีประชากรหนาแน่น 

กองทุนได้มาซึ่งสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่และรวมถึงวันเริ่มคำนวณรายได้สำหรับการลงทุน
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เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จนถึงวันครบกำหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็น
ระยะเวลาประมาณ 11 ปี (รวมถึงเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง คำตัดสิน คำพิพากษา คดีความ
ที่ตัดสินให้แก่ AWC รวมทั้งการดำเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับ ที่เกิดขึ้นจาก หรือ
เกี่ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้รับจากการใช้
สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึน้จาก หรือเกี่ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวซึ่ง AWC มีสิทธิ
ได้รับก่อนหน้าวันเริ่มคำนวณรายได้สำหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ไม่ว่า AWC จะได้ดำเนินการใช้
สิทธิเรียกร้องหรือได้รับชำระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวก่อนหน้าหรือภายหลังวันเริ่ม
คำนวณรายได้สำหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  1 ก็ตาม)) โดยขณะนี้ AWC ได้ให้ BFKT เช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1  โดยที่ BFKT ได้นำเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ดังกล่าวออกให้ กสท. 
โทรคมนาคม เช่าช่วงและดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 นั้น BFKT มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการบำรุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ AWC ได้โอนรายได้อันเกิดจากการให้ BFKT เช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ลงทนุเพิม่เติม ครั้งที ่1 หลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา ค่าเช่าพื้นที่ ค่า
ประกันภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการดำเนินงานท่ีเกี่ยวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ให้แก่กองทุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่1  

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1  แล้ว 
AWC มีหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จำนวน 338 เสา 
ใหแ้ก่กองทุนตามข้อกำหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่1 
ซึ่งภายหลังจากนั้น ข้อตกลงเกี่ยวกับการโอนสิทธิรายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม  ครั้งที่  1 ดังกล่าวนั้นจะส้ินผลลง และกองทุนจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเสา
โทรคมนาคมดังกล่าว ทัง้นี ้กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดังกล่าวให้แก่
กองทุนอย่างแน่นอน เนื่องจากหน้าที่ในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเงื่อนไขตามสัญญาดังกล่าวได้สำเร็จแล้ว ซึ่งยังไม่แน่นอนว่าเงื่อนไขดังกล่าวนั้นจะ
สำเร็จหรือไม่  

(2.3) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2 

กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จำนวน 149 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่
เกี่ยวข้อง โดยประกอบด้วยเสาที่ตั้งอยู่บนพื้นดินจำนวน 91 เสา เสาทีต่ั้งอยู่บนดาดฟ้าจำนวน 49 เสา 
และระบบ Distributed Antenna System จำนวน 9  เสา เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที ่2 จะมีทั้งที่ตั้งอยู่ในกรงุเทพมหานครและใน 35 จังหวัดของประเทศไทย โดยประมาณร้อยละ 15
อยู่ในกรงุเทพมหานครซึ่งมีประชากรหนาแน่น 
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กองทุนได้มาซึ่งสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่และรวมถึงวันเริ่มคำนวณรายได้สำหรับการลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จนถึงวันครบกำหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็น
ระยะเวลาประมาณ 8 ปี (รวมถึงเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง คำตัดสิน คำพิพากษา คดีความที่
ตัดสินให้แก่ AWC รวมทั้งการดำเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับ ที่เกิดขึ้นจาก หรือ
เกี่ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้รับจากการใช้
สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวซึ่ง AWC มีสิทธิ
ได้รับก่อนหน้าวันเริ่มคำนวณรายได้สำหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ไม่ว่า AWC จะได้ดำเนินการใช้
สิทธิเรียกร้องหรือได้รับชำระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวก่อนหน้าหรือภายหลังวันเริ่ม
คำนวณรายได้สำหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  2 ก็ตาม)) โดยขณะนี้ AWC ได้ให้ BFKT เช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 โดยที่ BFKT ได้นำเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ดังกล่าวออกให้ กสท. 
โทรคมนาคม เช่าช่วงและดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี ้ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 นั้น  BFKT มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการบำรุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โดย AWC จะโอนรายได้อันเกิดจากการให้ BFKT เช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2 หลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา ค่าเช่าพื้นที่ ค่า
ประกันภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการดำเนินงานท่ีเกี่ยวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ให้แก่กองทุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ทีล่งทนุเพิม่เติม ครั้งที ่2 ซึ่งกองทุนเข้าทำกับ AWC  

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 แล้ว 
AWC มีหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จำนวน 149 เสา 
ให้แก่กองทุนตามข้อกำหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2 
ซึ่งภายหลังจากนั้น ข้อตกลงเกี่ยวกับการโอนสิทธิรายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม  ครั้งที่  2 ดังกล่าวนั้นจะส้ินผลลง และกองทุนจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเสา
โทรคมนาคมดังกล่าว ทัง้นี ้กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดังกล่าวให้แก่
กองทุนอย่างแน่นอน เนื่องจากหน้าที่ในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเงื่อนไขตามสัญญาดังกล่าวได้สำเร็จครบถ้วนแล้ว ซึ่งยังไม่แน่นอนว่าเงื่อนไข
ดังกล่าวนัน้จะสำเร็จหรือไม่  

(ข) ใยแก้วนำแสง (FOC) และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 

กองทุนเข้าทำสัญญาเพือ่ให้ได้รับสิทธิในการรับประโยชนจ์ากรายได้สุทธิจากการให้เช่า FOC 
รวมระยะทาง 47,250 กม. (680,400 คอร์กิโลเมตร) รวมทั้งอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณรวม 9,169 
links ตามสัญญา HSPA และกองทุนยังได้นำกลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) ประเภท FOC และระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบันออกจัดหาผลประโยชน์ผ่านการให้ TUC 
และ TICC ในฐานะผู้เช่า/เช่าช่วงและบริหารจัดการหลักเช่า/เช่าช่วง ดำเนินการและบริหารจัดการ
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จำนวนรวมทั้งสิ้น 48,900 กิโลเมตร (2,094,558  คอร์กิโลเมตร) ดังมีรายละเอียดแยกตามวิธีการจัดหา
ผลประโยชน์ดังนี ้

(1) การให้ผู้อ่ืนเช่า/เช่าช่วง ดำเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สิน 

กองทุนได้นำ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดดังต่อไปนี้ท่ีกองทุนถือครอง
กรรมสิทธิ์อยู่ในปัจจุบันออกจัดหาผลประโยชน์ผ่านการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่า/เช่าช่วงและ
บริหารจัดการหลักเช่า ดำเนินการและบริหารจัดการจำนวนรวมทั้งส้ิน 48,900 กิโลเมตร (2,094,558 
คอร์กิโลเมตร)  

(1.1) ระบบ FOC หลัก อันประกอบดว้ย FOC ความยาว 5,112 กิโลเมตร (122,974 คอร์กิโลเมตร)
และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งสามารถ
รองรับผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ได้จำนวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต 

โดยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้นที่
กองทนุซื้อจาก TICC ซึ่งทรัพย์สินทั้งสองรายการตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าสิทธิแห่งทาง (ตามจำนวนท่ีระบุไว้ในสัญญา) และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกันภัย ส่วน TICC ใน
ฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักภายใต้สัญญาเช่า ดำเนินการ และบริหารจัดการหลักทีไ่ด้มีการแก้ไข
และแทนที่ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบำรุงรักษาระบบ FOC หลักและระบบบ
รอดแบรนด์ในเขตพืน้ท่ีต่างจังหวัดที่กองทุนรับโอนมาจาก TICC  

(1.2) FOC ของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

ภายใต้สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กองทุนได้มาซึ่งสิทธิการเช่าระยะ
ยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ใน FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call 
option) FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ดังกล่าว ภายหลังจากครบกำหนดอายุการเช่าระยะ
ยาว ทัง้นี ้โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใชสิ้ทธดิังกล่าวให้แก่ AWC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบ
กำหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
โดยกองทุนได้นำ FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 บางส่วนออกให้เช่าช่วงแก่ TICC ซึ่งตาม
สัญญาเช่าช่วง ดำเนินการและบริหารจัดการ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ที่ได้มีการแก้ไขและ
แทนที่) TICC ในฐานะผู้เช่าช่วงและบริหารจัดการหลักมีหน้าที่ดำเนินงานและบำรุงรักษา FOC ของ 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1  

(1.3) FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2 

ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน
ของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ สัญญาเช่า FOC ระยะยาว ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  กองทุน
ได้มาซึ่ง (ก) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด ระยะทาง 1,113 กิโลเมตร (หรือ 62,594 คอร์กิโลเมตร) ที่ซื้อจาก TUC โดยรวมเรียกเป็น 
FOC ของ TUC ทีล่งทุนเพิม่เติม ครั้งที ่2 (ข) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เนต็ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทาง 542 กิโลเมตร (หรือ 
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117,147 คอร์กิโลเมตร) ที่ซื้อจาก ทรูมูฟ โดยรวมเรียกเป็น FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 และ (ค) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ 
FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
รวมระยะทาง 670 กิโลเมตร (หรือ 80,014 คอร์กิโลเมตร) ที่เช่าจาก TICC โดยรวมเรียกเป็น FOC 
รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โดยกองทุนมีสิทธิในการซื้อ FOC ดังกล่าว 
(call option) เมื่อครบกำหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้
สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบกำหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  2 โดยมีราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื้อ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 200 ล้านบาท โดยกองทุนได้นำ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
บางส่วนออกให้เช่า/เช่าช่วงแก่ TUC และ TICC ซึ่งภายใต้สัญญาเช่า ดำเนินการ และบริหารจัดการ
หลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทาง 
(ตามวิธีการคำนวณที่ระบุในสัญญา) และค่าใช้จ่ายสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ในขณะที่ TUC 
และ TICC ในฐานะผู้เช่า/เช่าช่วงและบริหารจัดการหลักจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
ดำเนินงานและบำรุงรักษาสำหรับ FOC ทีล่งทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2  

(2) การได้รับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจากการให้เช่าทรัพย์สิน 

ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื้องต้นที่กองทุนได้เข้าทำกับ BFKT นั้น 
กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจากการให้เช่า FOC รวมระยะทาง 47,250 กม. 
(680,400 คอร์กิโลเมตร) รวมทั้งอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณรวม 9,169 links ตามสัญญา HSPA   

นอกจากการจัดหาผลประโยชน์ด้วยวิธีการให้ผู้อื่นเช่า ดำเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินและการ
ได้รับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจากการให้เช่าทรัพย์สินแล้ว กองทุนยังได้เข้าทำสัญญา
บริการหลักกับบริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม 
โดยผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมให้บริการเกี่ยวกับงานด้านธุรการและการตลาดกับกองทุน 
นอกจากนี้ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมยังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาผู้เช่าและบริหาร
จัดการพื้นที่ร่วมรายอื่นๆ ที่จะเช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมในส่วนที่สามารถทำการ
รองรับการใช้เพิ่มเติมได้ และกองทุนได้ประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าเพิ่มเติมนั้น หักด้วยค่าธรรมเนียม
เพิ่มเติมที่ต้องชำระให้กับผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม  

3.1.2.2   ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  2 และ ครั้งที่  3 สัญญาซื้อขาย
ทรัพย์สินของ ทรูมูฟ ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 และ สัญญาเช่า FOC ระยะยาว ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 และ ครั้งที่ 3 กองทุนจะได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  3 ซึ่ง
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จะประกอบไปด้วย (ก) กรรมสิทธิ์ในเสา
โทรคมนาคมจำนวนประมาณ 2,589 เสา ที่จะซื้อจาก TUC โดยรวมเรียกเป็น เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่  3 (ข) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก TUC 
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โดยรวมเรียกเป็น FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (ค) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจ
ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก ทรูมูฟ โดยรวมเรียกเป็น FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (ง) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก ทรูมูฟ  โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ท่ี
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ (จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยี
ระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร) ที่จะเช่าจาก TICC 
โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 รวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call 
option) FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกล่าว เมื่อครบกำหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดย
กองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบกำหนดอายุการเช่า
ระยะยาว ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาว ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3  โดยมีราคาใช้
สิทธ ิ(Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้านบาท 

กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทาง (ตามวิธีการคำนวณที่ระบุ
ในสัญญา) และค่าใช้จ่ายสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ในขณะที่ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลัก ภายใต้สัญญาเช่า ดำเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับดำเนินงานและบำรงุรักษาสำหรับ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  

ตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  2 และ ครั้งที่  3 กองทุนจะซื้อเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเช่าที่ดิน
รวมถึงภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เกี่ยวข้องกับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (ตามวิธีการ
คำนวณที่ระบุในสัญญา) โดยชำระเป็นรายเดือนให้แก่ TUC นอกเหนือจากนั้น กองทุนยังจะเป็นผู้รับผิดชอบใน
ค่าใช้จ่ายสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยตา่งๆ สำหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีล่งทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดย TUC 
ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักตาม สัญญาเช่า ดำเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและ
แทนที่ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับดำเนินงานและบำรุงรักษาสำหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทนุเพิม่เติม ครั้งที ่3  

ภายใต้หนังสือข้อตกลงร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโทรคมนาคม HSPA ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จ

ของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 TUC และ TICC ตก

ลงจะเช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA บางส่วน ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้วยเสา

โทรคมนาคมของ BFKT ระบบ FOC ของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน

เพิ่มเติม ครั้งที่  1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โดยกองทุนจะรับโอนทรัพย์สิน

ดังกล่าวจาก BFKT และ AWC ภายหลังจากข้อตกลงเกี่ยวกับการโอนสิทธิรายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สิน

ดังกล่าวส้ินผลลงตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่ เกี่ยวข้องระหว่าง BFKT และ AWC ทั้งนี้  
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ระยะเวลาเช่าของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA ที่เกี่ยวข้องจะส้ินสุดในวันที่ 15 กันยายน 

2576 ซึ่งคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการเจรจาและตกลงจำนวนทรัพย์สินที่จะเช่า ตลอดจนเงื่อนไขและ

ข้อกำหนดในการเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จำนวนเงินสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าจำนวนที่

กองทุนได้รับจาก BFKT และ AWC ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ทีเ่กี่ยวข้อง กับกองทุน ในส่วน

ทีเ่กี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าว  

โดยก่อนการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 นั้น กองทุน

ได้จัดให้มีการสุ่มตรวจสอบทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่3 บางส่วนท้ังทางด้าน

เทคนิคและทางด้านกฎหมาย เช่น การวิเคราะห์ความแข็งแรงของเสาโทรคมนาคม ความสามารถในการใช้งาน 

การวิเคราะห์การทับซ้อนกันของเสาโทรคมนาคม รวมถึงประเด็นทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อ

ประโยชน์ในการเจรจาตกลงเพื่อกำหนดข้อตกลงต่างๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องต่อไป 

นอกจากนี้ ภายหลังจากที่กองทุนได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 แล้วนั้น กองทุนจะจัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวทั้งทางด้านเทคนิคและทางด้าน

กฎหมายอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยหากกองทุนพบประเด็นปัญหาใดๆ กองทุนสามารถที่จะใช้สิทธิที่กองทุนมี

ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้  

3.1.2.3   ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC 

ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 กองทุนได้มาซึ่ง

ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งประกอบไปด้วย (ก) กรรมสิทธิ์ในเสา

โทรคมนาคมสำหรับการให้บรกิารโทรศัพท์เคล่ือนที่จำนวน 788 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท 

Passive อืน่ทีเ่กี่ยวข้อง ทีซ่ื้อจาก TUC โดยรวมเรียกเป็น เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีล่งทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่4 (ข) 

กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลือ่นท่ีในเขตพืน้ทีต่่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 

1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร) ที่ซื้อจาก TUC โดยรวมเรียกเป็น FOC ของ TUC ที่

ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (ค) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ

อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื้นท่ีต่างจังหวัด รวม

ระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 40,823 คอร์กิโลเมตร) และประมาณ 617 กิโลเมตร (หรือ

ประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร) ตามลำดับ ที่ซื้อจาก เรียลมูฟ โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของ

เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และ (ง) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน

ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 2,797 

กิโลเมตร (หรือประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร) ที่ซื้อจาก TICC โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx 

ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่4 
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กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทาง (ตามวิธีการคำนวณที่ระบุ

ในสัญญา) และค่าใช้จ่ายสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ ในขณะที ่TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหาร

จัดการหลัก ภายใต้สัญญาเช่า ดำเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ตามสัญญาแก้ไข

เพิ่มเติมสัญญาเช่า ดำเนินการ และบริหารจัดการหลัก ครั้งที่  2 จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ

ดำเนินงานและบำรุงรักษาสำหรับ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที ่4    

ตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น กองทุนจะ

เป็นผู้รับผิดชอบค่าเช่าที่ดินรวมถึงภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เกี่ยวข้องกับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน

เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (ตามวิธีการคำนวณที่ระบุในสัญญา) โดยชำระเป็นรายเดือนให้แก่ TUC นอกเหนือจากนั้น 

กองทุนยังจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ สำหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่

ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดย TUC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักตาม สัญญาเช่า ดำเนินการ และบริหาร

จัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ดำเนินการ และบริหารจัดการหลัก 

ครั้งที่ 2 จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับดำเนินงานและบำรุงรักษาสำหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่

ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่4 

ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ทีล่งทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 กองทุนซื้อกรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่ง

ในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด  จาก เรียลมูฟ โดยเข้าทำสัญญากับ เรียลมูฟ ใน

ฐานะผู้ขาย และ TUC ในฐานะผู้ที่จะเข้ารับสิทธิและหน้าที่ของ เรียลมูฟ ในฐานะผู้ขายภายใต้สัญญาดังกล่าว 

เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ TUC ตกลงจะเข้ารับสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ที่ เรียลมูฟ มีอยู่ต่อกองทุน

ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เมื่อการโอนกิจการทั้งหมดของ เรียลมูฟ 

ให้แก่ TUC เกิดขึ้นแล้วโดยเสร็จสมบูรณ์ โดย TUC ตกลงจะปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขาย ซึ่งยังคงมีอยู่ภายใต้สัญญา

ซื้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ณ วันที่การโอนกิจการท้ังหมดของ เรียลมูฟ ให้แก่ TUC 

เสร็จสมบูรณ์แทนที ่เรียลมูฟ ทุกประการ 

โดยก่อนการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 นั้น กองทุน

ได้จัดใหม้ีการตรวจสอบทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที ่4 ทั้งทางด้านเทคนิคและ

ทางด้านกฎหมาย เช่น การวิเคราะห์ความแข็งแรงของเสาโทรคมนาคม ความสามารถในการใช้งาน การ

วิเคราะห์การทับซ้อนกันของเสาโทรคมนาคม รวมถึงประเด็นทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์

ในการเจรจาตกลงเพื่อกำหนดข้อตกลงต่าง ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยในส่วน

ของการวิเคราะห์การทับซ้อนนั้น หากพบว่ามีการทับซ้อนกันของเสาโทรคมนาคมกอ่นการเข้าลงทุน กองทุนและ

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะทำความตกลงกันเกี่ยวกับการดำเนินการท่ีจำเป็นและเหมาะสมและกำหนดระยะเวลาใน

การดำเนินการดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้ ภายหลังจากที่กองทุนได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้าง
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พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 แล้วนั้น กองทุนจะจัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวทั้ง

ทางด้านเทคนิคและทางด้านกฎหมายอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยหากกองทุนพบประเด็นปัญหาใด ๆ กองทุน

สามารถที่จะใช้สิทธทิี่กองทุนมีตามที่กำหนดไว้ในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

3.1.3 การลงทุนในทรัพย์สินหลัก - ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม 

นอกเหนือจากการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 บริษัทจัดการอาจจัดการให้
กองทุนลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่นโดยการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่กฎหมาย
หลักทรัพย์ให้กระทำได้และเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน เช่น ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่4   

นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจจัดการให้กองทุนลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมอื่น และ/หรือสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว นอกเหนือจาก 
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ซึ่งการลงทุนเพิ่มเติมโดยกองทุนอาจรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และการใช้สิทธิในการได้รับคำเสนอก่อน (right to 
receive first offers) ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เป็นต้น ทั้งนี้ ตามสัญญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ มีข้อกำหนดว่า ในกรณีที่กลุ่มทรูจะขายทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมอื่น ๆ ของกลุ่มทรูและ/หรือรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวที่นอกเหนือจากทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ให้แก่บุคคลภายนอก นิติบุคคลผู้โอนตกลงให้สิทธิกองทุนในการได้รับคำเสนอก่อนในการซื้อ
ทรัพย์สินดังกล่าว และ/หรือรายได้ที่ เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งนี้  ทรัพย์สินที่ เป็นโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมอื่นดังกล่าวอาจมีทั้งส่วนที่เป็นทรัพย์สินซึ่งเป็นโครงการที่แล้วเสร็จและ/หรือทรัพย์สินซึ่งเป็น
โครงการท่ีไม่แล้วเสร็จ (แล้วแต่กรณี) 

การลงทุนหรือการได้มาเพิ่มเติมใด ๆ  ซึ่งทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื้นฐานใดๆ อันมีมูลค่าเกินกว่า 100 
ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้มาดังกล่าวจะต้องอยู่
ภายใต้ข้อกำหนดเช่นเดียวกันกับเมื่อกองทุนเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น (เช่น 
ข้อกำหนดการสอบทานธุรกิจ (due diligence) การประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นต้น) และจะต้องได้รับมติอนุมัติของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนแล้วว่า กองทุนไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนหรือได้มาเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น 
ให้พิจารณาจากมูลค่าทุกรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีการลงทุนหรือได้มาเพิ่มเติม
โดยพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 
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อย่างไรก็ดี หากเป็นการได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้าน
บาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลาที่มีการได้มาดังกล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีเชน่น้ีไม่จำต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ในกรณีที่การลงทุนหรือได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน จำเป็นต้องใช้เงินทุน
เพิ่มเติมโดยการกู้ยืมและ/หรือการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน กองทุนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเกี่ยวกับการกู้ยืม
ตามที่กำหนดไว้ และการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน (หากต้องมี) นอกจากนี้ กองทุนจะต้องเข้าทำ
สัญญากับผู้ประกอบการบุคคลที่สามเพื่อให้เช่า หรือให้ผู้ประกอบการบุคคลที่สามดำเนินการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินดังกล่าว หรือเพื่อมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวดำเนินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.  

3.1.4 การลงทุนในทรัพย์สินรอง - การลงทุนในทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุนได้ 

นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินหลักตามที่ได้ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการอาจจัดการให้
กองทุนลงทุนในทรัพย์สินรองดังต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีทีส่ำนักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้
ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่นท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 

(ก) พันธบัตรรัฐบาล 
(ข) ตั๋วเงินคลัง 
(ค) พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออกและมี

กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข 
(ง) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
(จ) บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ทั้งนี้ หากเป็นบัตรเงินฝากที่เข้าลักษณะ

ของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน 

(ฉ) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังโอน
ประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย หรือผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้ หากเป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่เข้า
ลักษณะของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน 

(ช) หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ หรือ
กองทุนรวมอื่น ซึ่งจัดตั้งภายใต้กฎหมายที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ หรือเงิน
ฝาก 

(ซ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอื่น 
(ฌ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้

(1) เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
หน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก
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สามัญ ของ  International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 
หรือเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ทีเ่ป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) 

(2) กองทุนรวมในต่างประเทศนั้นมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทและชนิด
เดียวกับทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และ 

(3) กองทุนรวมในต่างประเทศนั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
(ญ) หุ้นที่ออกโดยบริษัท (ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด) ที่เป็นไปตามเงื่อนไข

ดังต่อไปนี้ 
(1) บริษัทนั้นมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานรวมกันไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทดังกล่าว หรือมีรายได้จากการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานดังกล่าวรวมกันไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 ของรายได้รวมในแต่ละปีบัญชี และ 

(2) บริษัทนั้นมิใช่บริษัทภายใต้ข้อ (จ) ของนิยามคำว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน” 

(ฎ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งการเข้าทำสัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเส่ียง
ของกองทุน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการเข้าลงทุนในอนาคตในทรัพย์สิน  หรือการลงทุนชนิดอื่นตามที่ 
สำนกังาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้ความเห็นชอบ หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภท
หรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

3.1.5 อตัราส่วนการลงทุน 

เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี กองทุนจะต้องดำรงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินหลักไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนโดยคำนวณมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินหลักจากมูลค่าตามบัญชี
ของราคาการได้มาหรือราคาอ่ืนใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ดังนัน้ กองทุนจะต้องไม่ลงทุนในการลงทุนใน
ทรัพย์สินรองเกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน 

บริษัทจัดการมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมดูแลให้อัตราส่วนการลงทุนในการลงทุนในทรัพย์สินรองต่อ
ทรัพย์สินของกองทุนทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. 
ที ่สน. 24/2552 เรื่อง การลงทุนและมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึง
ที่แก้ไขเพิ่มเติม)  

3.1.6 การจำหนา่ยไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุน 

การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน อันมีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท 
หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการจำหน่ายดังกล่าว จะต้องอยู่
ภายใต้ข้อกำหนดเช่นเดียวกันกับเมื่อกองทุนเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น (เช่น 
ข้อกำหนดการประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นต้น) และจะต้องได้รับมติอนุมัติของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต้องได้รับความ
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เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนแล้วว่า กองทุนไม่
ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน ์โดยการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีจำหน่ายไปดังกล่าวนั้น ให้พิจารณาจากมูลค่าทุกรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนภายในรอบ
ระยะเวลาหกเดือน 

อย่างไรก็ดี หากเป็นการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้าน
บาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลาทีม่ีการจำหน่ายดังกลา่ว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีเช่นนี้ไม่จำต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน  

การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานภายใต้เอกสารธุรกรรม บริษัทจัดการสามารถ
ดำเนินการได้โดยไม่จำต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์  

3.1.7 จุดเดน่ของกองทุนและกลยุทธก์ารลงทุน  

3.1.7.1 จุดเดน่ของกองทนุ 

กองทุนฯ เป็นกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานในประเทศไทยที่ลงทุนในทรัพย์สินท่ีเป็นโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคม และใหเ้ชา่ทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการเชื่อวา่ความสามารถในการแข่งขันทีเ่กีย่วข้องกับธุรกจิ
ของกองทุนไดแ้ก ่

(ก) การมีกองทรัพย์สนิซึ่งมีขนาดใหญ่และครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ อนัประกอบไปดว้ย
เสาโทรคมนาคม FOC และทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมอื่นๆ (ทั้งที่เปน็
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ สิทธิการเช่าระยะยาว และสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้สทุธ)ิ นัน้ ทำให้กองทนุจะได้รับประโยชนจ์ากการที่เปน็ผู้บุกเบกิใน
อุตสาหกรรมซึ่งการเข้ามาในธุรกิจประเภทนี้มีอุปสรรคหลายประการ 

บริษัทจัดการเชื่อว่ากองทรัพย์สินอันประกอบด้วยทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่มี
ลักษณะเฉพาะของกองทุนเป็นกองทรัพย์สินท่ีมีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายที่สุดของประเทศไทย และทำ
ให้กองทุนสามารถให้เช่าทรัพย์สินโครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์แก่
ผู้เช่าได้ ในขณะนี้ กองทุนมีสิทธิในการรับรายได้สุทธิจากเสาโทรคมนาคมจำนวน 15,271 เสา และคาดว่า 
ภายหลังการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 กองทุนจะมีสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้สุทธิจากเสาโทรคมนาคมจำนวน 16,059 เสา ที่ตั้งอยู่ใน 77 จังหวัดของประเทศไทย 
โดยประมาณร้อยละ 16.5 ของเสาดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งมีประชากรหนาแน่น 
บริษัทจัดการเชื่อว่ากองทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมนี้จะทำให้กองทุนสามารถนำเสนอเสาโทรคมนาคมที่มีความ
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศกว่าร้อยละ 98 ของประชากรในประเทศไทยแก่ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุน
ได้ โดย FOC ของกองทุนในขณะนี้มีความยาวประมาณ 96,150 กิโลเมตร ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณ
รวม 9,169 ลิงค์ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดจำนวน 1.2 ล้านพอร์ตครอบคลุม FOC 6,114 
กิโลเมตร (หรือ 198,085 คอร์กิโลเมตร) และเป็นที่คาดหมายว่าจะมีความยาวของ FOC เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 
101,674 กิโลเมตรหลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่ง
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ระยะทางรวมทีเ่พิ่มขึ้นมาทั้งหมดประมาณ 5,524 กิโลเมตรของ FOC และ FOC รองรบัระบบ FTTx จะทำให้การ
กระจายตัวของทรัพย์สินของกองทุนทั่วทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทยโดยรวมเพิ่มขึ้นอีก บริษัทจัดการเชื่อว่า 
FOC ที่จะได้มาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จะทำให้
ความครอบคลุมของ FOC ของกองทุนทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยมี FOC ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลประมาณร้อยละ 44.5 ของ FOC ทั้งหมด ภายหลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่4  ดังนัน้ การขยายกองทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องของกองทุนในปัจจุบันช่วยให้
กองทนุมีความได้เปรียบทางกลยุทธ์ในด้านการกระจายทรัพย์สินและความสามารถในการรองรับเทคโนโลยีใหม่ 
ซึ่งรวมถึง Internet of Things (“IoT”) รถยนต์ที่ส่งสัญญาณเชื่อมต่อกัน (Connected Car) เครื่องเล่นเสมือนจริง
แบบพกพา (Mobile Virtual Reality) และโดรน (Drones) เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างประโยชน์
จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมได้ด้วย  

จากการที่กองทุนเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมรายแรกและรายใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไทย ประกอบกับอุปสรรคหลายประการของการเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมนี้ กองทุนจึงมีข้อได้เปรียบที่มีนัยสำคัญ
ในฐานะผู้บุกเบิก การก่อสร้างเสาโทรคมนาคมใหม่และระบบ FOC backhaul ที่เชื่อมต่อกับเสาโทรคมนาคม
ต้องใช้เงินลงทุนสูงและใช้เวลานาน อีกทั้งผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดนี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เข้มงวด และกระบวนการขออนุญาตเพื่อก่อสร้างเสาโทรคมนาคมและ FOC backhaul ก็ใช้
ระยะเวลายาวนาน ผู้ประกอบการรายอื่นที่ต้องการเข้ามาในตลาดอาจมีค่าใช้จ่ายทางการเงินและความเส่ียงใน
การดำเนินการที่สูง รวมถึงการหยุดชะงักในการดำเนินการในกรณีที่มีการขนย้ายอุปกรณ์ไปติดตั้งบนเสา
โทรคมนาคมอื่นๆ นอกจากนี้ ผู้ที่ต้องการเข้ามาในตลาดยังต้อง (ก) สร้างกองทรัพย์สินซึ่งประกอบด้วยเสา
โทรคมนาคมที่มีขนาดใหญ่และมีการกระจายทางภูมิศาสตร์สูงเพื่อดึงดูดผู้ให้บริการโทรคมนาคมมาใช้บริการ 
และ (ข) ต้องใช้เวลานานในการสร้างความสัมพันธ ์ความเชื่อถือและความมั่นใจ เพื่อท่ีจะสามารถเจรจาข้อตกลง
กับผู้ให้บริการโทรคมนาคมได้สำเร็จ นอกจากนี้ผู้ที่ต้องการเข้ามาในตลาดยังอาจจะเผชิญกับความไม่แน่นอน
ทางกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญ และยังต้องเผชิญกับการเจรจาต่อรองที่ซับซ้อนและใช้เวลายาวนานกับหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ หากผู้ประกอบการเหล่านั้นพยายามที่จะปรับโครงสร้าง (spin-off) ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่มีอยู่ของตน ดังนั้น กองทุนจึงมีความโดดเด่นด้วยการเป็นทางเลือกที่มีต้นทุนที่เหมาะสมในการ
ขยายโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ประกอบการรายใหม่พร้อมกับช่วยลดเวลาในการเข้าสู่ตลาด  

 

(ข) รายได้ของกองทนุภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวจะเปน็พืน้ฐานซึ่งชว่ยใหก้องทนุ
สามารถจัดสรรผลตอบแทนทีย่ั่งยืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

ปัจจุบันกลุม่ทรูมีสญัญาเช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมระยะยาวอยู่กับกองทุน ซึ่งจะ
ส้ินสุดประมาณปพี.ศ. 2576 ซึ่งระยะเวลาการเชา่ตามสัญญาเฉล่ียถ่วงนำ้หนักอยู่ที่ประมาณ 18.5 ปี หลังจาก
การได้มาซึง่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเตมิ ครั้งที ่4 (ในกรณีทีม่ีการขยายระยะเวลาเช่า 
FOC ไปอีก 10 ปี หลังจากปี พ.ศ. 2576 ตามทีก่องทุนมีสิทธิขอต่อสัญญาเช่าภายใต้สัญญาเช่าในปัจจุบันที่ได้มี
การแก้ไขและแทนที)่ ซึ่งเป็นกระแสรายได้ที่ยาวนานของกองทุน 

รายได้ของกองทุนจากสญัญาเชา่ระยะยาวประกอบดว้ยคา่เช่าคงที่ รวมถงึคา่เช่าซึ่งมีอตัราการเพิม่ขึ้น
รายปีท่ีคงทีเ่ท่ากับร้อยละ 2.7 และมีปัจจัยการเพิม่ขึ้นอื่นที่เกี่ยวข้องกับดชันีราคาผู้บริโภค นอกจากนัน้ 
ค่าใช้จา่ยโดยหลักเกือบทัง้หมดมอีัตราคงทีห่รือมีการกำหนดอัตราการเพิม่ไว้แล้ว ดงันั้น บริษัทจดัการจึงเชื่อวา่
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รูปแบบธรุกิจของกองทุนจะทำใหผู้้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนและมีอัตราการเติบโตอยา่ง
ต่อเนื่อง 

(ค) ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิการของกองทนุเกือบทัง้หมดนัน้ คงที่หรือมกีารกำหนดอตัรา
การเพิ่มไว้แลว้ ซึ่งทำให้สามารถคาดการณ์ผลตอบแทนการลงทนุไดด้ีขึน้ รวมทั้งลด
ความผันผวนของผลตอบแทนแก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน 

นอกเหนือไปจากกระแสรายรับท่ีมั่นคงแล้ว กองทุนยังได้รบัประโยชน์จากการท่ีค่าใชจ้่ายในการ
ดำเนินงานจำนวนมากของกองทนุได้มีการระบุไว้แล้ว โดยเฉพาะอยา่งยิง่กองทุนได้รับประโยชน์จากข้อตกลง
ทางการคา้ในสัญญาต่างๆ ที่สำคัญของกองทุน เนือ่งจากการแก้ไขเพิม่เติมบางประการในสัญญาที่มีการตกลง
กันในระหวา่งการได้มาซึง่ทรัพยสิ์นโครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 โดยในประการแรก 
กองทุนได้รับประโยชน์จากค่าใชจ้่ายทีม่ีการตกลงไวแ้ล้วในการยา้ยเสาโทรคมนาคมในกรณีทีสั่ญญาเชา่พื้นที่ตัง้
เสาที่เกีย่วข้องนัน้ไม่สามารถทำการตกลงกันใหม่หรือไม่สามารถต่อสัญญาได้ ในกรณเีช่นนั้น กองทุนตกลงทีจ่ะ
จ่ายค่าชดเชยรายปีคงที่เป็นจำนวนประมาณ 79 ล้านบาทให้ TUC ซึ่งเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก เพื่อเป็น
การรับผิดชอบการยา้ยเสาที่เกีย่วข้องกับทรพัย์สินซึง่เป็นเสาโทรคมนาคมของทรู และเสาโทรคมนาคมของ TUC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดยที่คา่ใช้จ่ายในการย้ายเสา
นัน้จะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.7 ต่อป ี ตั้งแต่เดือนมกราคมปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ประการท่ีสอง กองทุนได้
ประโยชน์จากสัญญาเช่า ดำเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ไดม้ีการแก้ไขและแทนที่ ซึ่งจำกัดตน้ทุนค่าใช้จา่ย
ที่กองทุนต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการนำสาย FOC ลงใต้ดินและค่าธรรมเนยีมที่เพิม่ขึ้นเกี่ยวกบัสิทธแิห่งทางที่
จำเป็น ทั้งนี้ TUC และ TICC ได้ตกลงและจะตกลงรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยทัง้หมดทีจ่ะเกดิขึ้นในการนำ FOC ลงใต้
ดิน สำหรับ FOC จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่2 และ FOC 
ทีล่งทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 (เมื่อกองทนุชดเชยค่าใชจ้่ายในการยา้ยเสาจำนวนประมาณ 79 ล้านบาทต่อปีให้ TUC 
ตามข้อตกลงของสัญญาเชา่ ดำเนินการ และบริหารจัดการหลัก ได้มีการแก้ไขและแทนที่สำหรับเสา
โทรคมนาคม) ทั้งนี้ TUC และ TICC ยังได้ตกลงรับผิดชอบส่วนต่างระหว่างคา่ธรรมเนยีมเกี่ยวกบัสิทธิแห่งทาง
สำหรับเสาไฟฟ้า และค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับสิทธิแห่งทางในส่วนของ FOC ทีจ่ะถกูย้ายลงใต้ดิน และ ประการ
สุดทา้ย กองทุนได้รับประโยชน์จากการจา่ยคา่เช่าที่ดินและค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินคงที่สำหรับเสาโทรคมนาคม
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของกองทุน เว้นแต่จะได้ตกลงเป็นอย่างอื่น 

(ง) เสาโทรคมนาคมของกองทนุซ่ึงครอบคลุมอยู่ทัว่ประเทศ มีพื้นที่สำหรับรองรับการ
ปล่อยเช่าเพิ่มเติม ทำใหก้องทนุอยู่ในสถานะที่ดตี่อการเติบโตโดยการเพิ่มการเช่า
พื้นที่ร่วม ซึ่งจะทำใหก้องทนุได้รับประโยชน์จากการที่มีรูปแบบทางธุรกิจซ่ึงมี
ความสามารถในการทำกำไรจากยอดขายส่วนเพิ่มที่สูง (operating leverage)  

ภายหลังจากการได้มาซึง่ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที ่ 4 บริษัท
จัดการเชื่อว่ากองทุนจะมีทรัพย์สินท่ีหลากหลายและครอบคลมุพืน้ท่ีทั่วประเทศ ซึ่งจะชว่ยให้ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถเขา้ถงึโครงข่ายได้โดยไม่ต้องมีรายจา่ยลงทุนที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ พื้นที่ในเขต
ต่างจังหวัดของประเทศไทยทีม่ีการเติบโตสงู และพืน้ท่ีที่มคีวามหนาแน่นสูง เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ทั้งนี ้FOC อีกประมาณ 295,726 คอร์กิโลเมตรท่ีจะได้มาเพิ่มเตมิซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
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โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จะทำให้เครือข่าย FOC ทัง้หมดของกองทุนอยู่ที่ประมาณ 101,674 
กิโลเมตร ซึง่จะทำให้ความครอบคลุมของ FOC ของกองทุนทัว่ประเทศเพิม่มากขึ้น โดยมี FOC ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณร้อยละ 44.5 ของ FOC ทัง้หมด ภายหลังจากการได้มาซึง่ทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมทีล่งทุนเพิม่เติม ครั้งที่ 4 (ซึ่งไม่รวมระบบ FOC ของ BFKT และระบบบรอดแบนด์
ต่างจังหวัด) นอกจากนี้ การได้มาซึ่งเสาโทรคมนาคมอีกประมาณ 788 เสาทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สนิโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จะทำใหก้องทรัพยสิ์นในส่วนเสาโทรคมนาคมของกองทุนมีจำนวน
ประมาณ 16,059 เสา โดยประมาณร้อยละ 16.5 ของกองทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของกองทนุตั้งอยูใ่นเขต
พืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีการรับส่งข้อมูลผ่านโครงข่ายสงูสุด 

ปัจจุบันกองทุนมีทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมซึง่เป็นเสากรรมสิทธิ์ของกองทุนจำนวน 9,727 เสา และมี
อัตราการใชง้านเฉล่ียจากกลุ่มทร ู 2.33 พืน้ท่ี (slots) ต่อเสา และกองทุนสามารถจัดหาประโยชน ์ และมีรายได้
เพิ่มเติมจากบคุคลภายนอกทีม่าจากกองทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของกองทุนได้เพิม่ขึ้นอยา่งสมำ่เสมอ และ
คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องอันเปน็ผลมาจากการใหเ้ชา่เสาโทรคมนาคมเพิม่เตมิแก่ผู้เช่าทีเ่ปน็บุคคลภายนอก  
ในขณะน้ีหน่ึงในผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทยได้เชา่พืน้ท่ี (slots) ที่ว่าง บนเสาโทรคมนาคม
เป็นจำนวนประมาณ 1,800 พื้นที ่

การได้มาซึง่เสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่4 จะทำให้จำนวนเสาโทรคมนาคมทีแ่บ่งใช้ได้ของกองทุนเพิ่มขึ้นอกีร้อยละ 8.8 จากที่มีอยู ่
8,939 เสาในปัจจุบัน เป็นประมาณ 9,727 เสา โดยกองทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของกองทุนในปัจจุบันมีอัตรา
การใช้งานเฉล่ียจากกลุ่มทรูอยู่ที ่ 2.36 พื้นที ่ (slots) ต่อเสา หลังจากการไดม้าซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมทีล่งทุนเพิ่มเติม ครัง้ที ่ 4 อัตราการใชง้านเฉล่ียจากกลุ่มทรูจะกลายเป็น 2.33 พืน้ท่ี (slots) ต่อเสา 
ซึ่งคาดการณ์วา่จะก่อรายได้เฉล่ียสุทธิ อนึง่ รายได้เพิ่มเตมิจากบุคคลภายนอกที่มาจากกองทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมของกองทุนได้เพิม่ขึน้อย่างสมำ่เสมอจากต้นปี พ.ศ. 2559 และคาดวา่จะเติบโตอยา่งต่อเนื่อง อัน
เปน็ผลมาจากการใหเ้ชา่เสาโทรคมนาคมเพิม่เตมิแก่ผู้เช่าทีเ่ปน็บุคคลภายนอก หลังจากการได้มาซึง่เสา
โทรคมนาคมเพิ่มเติมจำนวนประมาณ 788 เสา ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิม่เติม ครัง้ที่ 4 นอกจากนั้น ในขณะน้ีหน่ึงในผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทยได้เช่า
พื้นที ่(slots) ที่ว่าง บนเสาโทรคมนาคมเป็นจำนวนประมาณ 1,800 พื้นที ่

สำหรับ FOC ของกองทุนในปัจจุบันนั้นมีเครือขา่ย อยู่ในเขตพื้นทีก่รุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่ง
เป็นพื้นที่เมืองที่มีความเจริญมากที่สุดของประเทศ และเป็นพื้นที่ท่ีมีการรับส่งข้อมูลผ่านเครือขา่ยมากทีสุ่ด คิด
เปน็สัดส่วนประมาณร้อยละ 45 (ซึ่งเป็น FOC ความยาว 975,841 คอร์กิโลเมตร) ของเครือข่าย FOC รวมของ
กองทุน (ซึ่งไม่รวมถงึ ระบบ FOC ของ BFKT และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจงัหวดั) ดังนั้น บริษัทจัดการ
เชื่อวา่กองทุนจะอยู่ในสถานะท่ีดทีี่จะตอบสนองต่อลูกค้าหลากหลายประเภทได้ในอนาคต  รวมถงึกลุม่
ผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้ให้บรกิารอนิเทอรเ์น็ต (ISP Player) และลูกค้าองค์กรดว้ย ทัง้นี ้รัฐบาลได้ประกาศแผนการ
รื้อถอนสายไฟฟ้าและสายโทรคมนาคมเหนือศีรษะ (overhead cable) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึ่งกลุ่มทรูตกลงรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยเพิม่เตมิใด ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัการนำสาย FOC ลงใต้ดิน และ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัสิทธิแห่งทางในกรณทีีต่้องนำสาย FOC ลงใต้ดิน สำหรับส่วนท่ีเกินกว่าที่ได้ตก
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ลงกันตามสญัญาทีเ่กี่ยวข้อง ข้อมูลจาก Analysys Mason ชีใ้ห้เห็นวา่การเปล่ียนแปลงดังกลา่วจะไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนยัสำคัญต่อสภาวะการแข่งขันในตลาด เนื่องจากเป็นข้อกำหนดทีใ่ช้บงัคับกบัผู้ประกอบการ
ทุกราย และผู้ประกอบการไม่มทีางเลือกอื่น นอกจากนี้คา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการยา้ยสายลงใตด้ินส่วนหนึ่งจะ
ได้รับชดเชยโดยรายจา่ยด้านทุนที่ลดลงจากค่าซ่อมบำรุงโครงข่าย ในแง่ของการให้บริการ ข้อกำหนดย้ายสายลง
ใต้ดินอาจจะเพิม่โอกาสการใช้สายเคเบิลใตด้ินรว่มกันของผู้ประกอบการที่ไม่ประสงคจ์ะวางสายใหม่เนื่องจาก
เหตุผลทางเศรษฐกจิและเวลาในการเขา้สู่ตลาด ซึ่งกองทุนเชื่อว่าจะเป็นประโยชนต์่อการพัฒนาของกองทุนใน
ที่สุด 

นอกจากนี้ เนือ่งจากผู้ให้บริการโทรศัพทเ์คลื่อนท่ีต่าง ๆ มุ่งเน้นการติดตั้ง 4G และ 5G ผู้ใหบ้ริการ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีจะทำการตดัสินใจเลือกคลื่นความถี่ได้ลำบากขึน้ เนื่องจากผู้ให้บรกิารโทรคมนาคมต่างๆ ใน
ประเทศไทย เป็นเจา้ของคลื่นความถี่ในช่วงความถี่ทีแ่ตกต่างกัน ทั้งนี้คลื่นความถี่ตำ่ (ตำ่กวา่ 1GHz) จะมี
คุณสมบัติในการส่งสัญญาณที่ดกีว่า และทำให้สถานีฐาน (Base Transceiver Station หรือ BTS) หน่ึงสถาน ี
สามารถครอบคลุมพื้นทีไ่ด้มากกว่าสถานีฐาน (BTS) สำหรับคลื่นความถี่สูงกวา่ การไม่สามารถเขา้ถงึคลืน่
ความถี่ทีต่ำ่กว่า 1 GHz ได้ทำใหค้วามครอบคลุมของสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนทีแ่ละความสามารถในการรองรบั
ความจุของสัญญาณดังกลา่วในพื้นท่ีขนาดใหญเ่ป็นไปได้ยากขึ้น  

ค่าใช้จา่ยเพิ่มเติมในการเพิ่มผู้เชา่และบริหารจัดการพื้นที่ร่วมสำหรับกองทรัพย์สิน ของกองทุนจะมี
จำนวนค่อนข้างตำ่ ทำใหก้องทุนสามารถเปล่ียนรายได้ทีเ่พิ่มขึน้จากการมีผู้เช่าและบริหารจัดการพ้ืนท่ีร่วมเปน็
ผลกำไรและกระแสเงินสดได้มากขึ้น นอกจากนี้ ผู้เชา่และบริหารจัดการหลักซึง่มีหน้าที่ท่ีจะต้องบำรงุรักษา
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมจะมคี่าใชจ้่ายในการบำรงุรักษาที่ค่อนขา้งต่ำ ซึง่เป็นปจัจยัที่ส่งเสริมให้ผู้
เช่าและบริหารจัดการหลักดงักลา่วทำการต่อสัญญาเช่า  ดำเนนิการและบริหารจดัการหลักที่ได้มีการแก้ไขและ
แทนทีก่ับกองทุนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเชา่ของสัญญาดงักล่าว โดยบริษัทจดัการเชื่อว่ารูปแบบทางธุรกจิ
ของกองทุนมีความสามารถในการทำกำไรจากยอดขายส่วนเพิม่ทีสู่ง (operating leverage) อีกทั้งมีโอกาส
เติบโตได้ในอนาคต  

(จ) การมีความสัมพนัธท์ีด่ีกับกลุม่ทรู ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ใหบ้ริการกิจการโทรคมนาคมที่
ครอบคลุมทั่วประเทศและครบวงจรในประเทศไทย รวมถึงประสบการณ์ของบริษัท 
หลักทรัพย์จดัการกองทุน ไทยพาณชิย ์ จำกดั ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทนุรวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละโครงสร้างพื้นฐานชั้นนำของประเทศไทย 

ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุนเป็นบริษัทย่อยของทรู ซึง่เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ราย
ใหญ่รายหนึง่ของประเทศไทยและเป็นหน่ึงในผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมครบวงจรทีค่รอบคลุมทั่วประเทศ 
กลุ่มทรู ซึ่งถือหน่วยลงทุนของกองทุนอยู่ร้อยละ 23.38 ของหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทัง้หมดของกองทุน 
ณ วันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2564  เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ ์ซึ่งเป็นหน่ึงในเครือบริษัทเอกชนที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย และเป็นหนึง่ในเครือบริษัทท่ีใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ กลุม่ทรูเป็นผู้
ใหบ้ริการโทรศัพทเ์คลื่อนท่ีที่มีขนาดใหญเ่ป็นอันดับสองในประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 32  
จากรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ในช่วงไตรมาส 3  ของปี พ.ศ. 2563 และเป็นผู้นำตลาดธุรกิจ 
บรอดแบนด์อินเทอร์เนต็ ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดทีร่้อยละ 36 ในช่วงไตรมาส 3 ของปี  พ.ศ. 2563 
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บริษัทจัดการคาดว่าการสนับสนุนและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ของกลุ่มทรูจะยังทำใหก้องทุนมีขอ้ได้เปรียบในเชิงการแขง่ขันในการบริหารจัดการทรัพย์สินและการขยายกอง
ทรัพย์สินของกองทุนไดต้่อไป โดยกองทนุจะได้รับประโยชนจ์ากความรู้ทางด้านเทคนิคในเชิงลึกจากกลุม่วศิวกร
และผู้บริหารระดับแนวหน้าของอตุสาหกรรมของกลุ่มทรูผ่านผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม ซึ่งจะให้บริการใน
ด้านงานธุรการ การให้บริการ การจัดการดา้นการขาย และการตลาดกับกองทุน นอกจากนี้ กองทุนจะยงัได้รับ
ประโยชน์จากความสัมพันธข์องกลุม่ทรกูับผู้แทนของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นๆ ของประเทศไทย โดยผ่าน
ทางการเขา้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนของกองทุนซึ่งสมาชกิแต่ละรายของคณะกรรมการ
ทีป่รึกษาการลงทุนซึ่งมาจากกลุ่มทรูนี้เป็นผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยมากวา่ 20 ปี
โดยเฉล่ีย 

กองทนุจะยังได้รับประโยชนจ์ากความรู้ความเชีย่วชาญและประสบการณ์ของบริษัทจดัการ โดยบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นบริษัทจดัการชั้นนำของประเทศและเป็นหน่ึงในผู้จัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐานชั้นนำของประเทศไทย   

(ฉ) กองทุนอยู่ในสถานะทีด่ีทีจ่ะได้รับประโยชน์จากการขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่นที่
อย่างรวดเร็วจากการเปลี่ยนไปใช้บริการระบบ 4G LTE  และการติดตั้งระบบ 5G ใน
อนาคต 

มีการคาดการณ์ว่าอัตราจำนวนผู้ใช้บริการ 4G LTE ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคล่ือนทีใ่นประเทศ
ไทยจะมีอัตราการเติบโตสูง โดย Analysys Mason ประมาณการว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉล่ียต่อป ี(CAGR) ของ
จำนวนผู้ใช้บริการ 4G LTE ที่ร้อยละ 25 และเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 76 ในปี พ.ศ. 2565 โดยเป็นผลจากการเขา้ถงึ
สมาร์ทโฟนที่เพิม่ขึ้น ค่าบริการข้อมูลท่ีลดลงและการเข้าถึงจำนวนแอปพลิเคชั่นและข้อมูลท่ีเพิ่มขึ้น ในขณะที่
อัตราการเขา้ถึงสมาร์ทโฟนคาดวา่จะเติบโตจากร้อยละ 78 ในปี พ.ศ. 2559 เป็นร้อยละ 106 ในปี พ.ศ. 2565 
โดยเป็นผลจากการมีผู้ใช้บริการทีเ่ปล่ียนมาใช้บริการ 4G เพิ่มขึ้น และความต้องการใช้บริการข้อมูลเคลื่อนที ่
รวมถงึการท่ีสมาร์ทโฟนมีราคาถกูลง นอกจากนี ้ Analysys Mason ยังได้ทำการประมาณการว่าปริมาณการ
รับส่งข้อมูลรวมถงึอุปกรณ์ส่ือสารเคลื่อนทีจ่ะเติบโตดว้ยอัตราเฉล่ียต่อป ี (CAGR) ทีร่้อยละ 9.2 ระหว่างปี พ.ศ. 
2560 ถงึปี พ.ศ. 2565 นอกจากนี้ บริษัท ทรู ดิจติอล แอนด์ มเีดยี แพลตฟอร์ม จำกดั ซึง่ได้จัดตัง้ขึ้นเมื่อวันท่ี 6 
มกราคม 2560 เพื่อให้บริการเกี่ยวกับอินเทอรเ์น็ต (ส่ือดิจิทลัออนไลน์) บนเว็บไซต์และเครือ่งมืออุปกรณ์
โทรคมนาคม จะชว่ยเพิม่อัตราการใช้บริการข้อมูลบนเครือข่ายของกองทุนมากยิ่งขึ้นอกีดว้ย 

บริษัทจัดการเชื่อวา่การมีผู้ใช้บริการอนิเทอร์เนต็และระบบบรอดแบนด์ประจำทีเ่พิ่มขึ้นจากในปัจจุบัน 
(ซึ่งต่ำกวา่คา่เฉล่ียของ APAC ทีร้่อยละ 40 (ซึ่งอา้งองิจากคา่เฉล่ียของ 8 ประเทศในกลุ่มประเทศในความ
ร่วมมือทางเศรษฐกจิเอเชีย-แปซฟิิก ได้แก่ อินเดีย จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร ์และ
ประเทศไทย ตามรายงานของ Analysys Mason) จะช่วยเพิ่มความต้องการการใช้แบนด์วิธและ FOC ทีม่ากขึ้น 
ทั้งนี ้ Analysys Mason คาดว่าการเขา้ถงึระบบบรอดแบนดใ์นประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34 ในปีพ.ศ. 
2559  เป็นร้อยละ 53 ในปีพ.ศ. 2565 
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นอกจากนี ้ การติดตั้งระบบ 5G จะต้องมีการตดิตั้งเครือขา่ย FOC ที่มีการกระจุกตวัอยา่งหนาแน่น 
เพื่อให้สามารถมั่นใจได้วา่จะมีแบนด์วิธเพยีงพอในการรองรับผู้ใช้บริการท้ังต้นสายและปลายสาย โดยมุ่งเน้นที่
ระบบเสาขนาดเล็ก การติดตั้ง 5G จะต้องใช้โครงข่ายที่หนาแนน่เพื่อรองรับการรับส่งของข้อมูลในปรมิาณมาก 
ซึ่งคาดว่าจะมาจากผู้ใช้บริการเครือข่ายไร้สาย ทัง้นี้ รัฐบาลกำลังเตรียมการเพื่อรองรับการเปล่ียนผ่านของ
ประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของแนวคดิริเริม่เพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยผ่าน
ระบบโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายโทรคมนาคมที่พัฒนาแล้ว ภายใต้แผน “โครงขา่ยหลักบรอดแบนด์
แห่งชาติ”(National Broadband Backbone) และ “ระบบเกตเวย์ระหวา่งประเทศ” (International Gateway) 
ซึ่งกระทรวงดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมวางแผนพัฒนาเครือข่ายบรอดแบนด์เพื่อให้ประชากรอยา่งน้อยร้อย
ละ 95 สามารถเขา้ถงึได้ภายในปี พ.ศ. 2563 โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 27 ในปี พ.ศ. 2557 

อุปสงค์สำหรับการใช้บริการการส่งข้อมูลคุณภาพสูงจะสง่ผลให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย
ต้องจดัหาอุปกรณ์โครงข่ายเพิม่ขึน้เพื่อรองรับ อันจะทำให้เกิดความต้องการใชเ้สาโทรคมนาคม โครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive และ FOC เพิม่เตมิเพื่อเพิม่ความสามารถในการรองรับอีกด้วย  

ในฐานะที่กองทุนเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมรายแรกในประเทศไทย และเป็น
รูปแบบการประกอบธุรกจิโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่เป็นอสิระ (Independent Telecom Infrastructure 
Platform) กลา่วคือ กองทุนไมไ่ด้ประกอบธรุกิจที่เป็นการแขง่ขนักับผู้ให้บริการโทรคมนาคมซึ่งเป็นผู้ที่มโีอกาส
เช่า ซึ่งอาจทำให้กองทุนมีความนา่สนใจมากขึ้นสำหรับการให้บุคคลภายนอกเชา่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมจากกองทุนโดยมีขอ้ได้เปรียบทีส่ำคัญในมุมมองของผู้เชา่ คือ  (ก) ลดภาระการลงทุน (ข) ใช้
ระยะเวลาที่ส้ันกวา่ในการเข้าถงึตลาด และ (ค) มคีวามยืดหยุ่นสูงกวา่ จากการท่ีกองทนุมีเครือข่ายที่ครอบคลุม
กว้างขวาง นอกจากนี้ บริษัทจัดการเชื่อวา่กองทุนอยู่ในสถานะท่ีดีที่จะได้รบัประโยชน์จากแนวโน้มของ
อุตสาหกรรมในทางบวก โดยจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ข้อมูลจำนวนมากที่เกิดขึ้นของ
ผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ได้ต่อไป  

3.1.7.2  กลยุทธข์องกองทนุฯ 

บริษัทจัดการเชื่อวา่แนวโน้มในทางบวกของธุรกิจของกองทุนได้รบัการสนบัสนุนจากกลยทุธด์งัต่อไปน้ี 

(ก) การสร้างผลกำไรจากการได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนนิการ (operating leverage) ซ่ึง
เป้าหมายคอืการสร้างรายได ้ โดยมุ่งเนน้ทีก่ารรักษาความสัมพันธท์ี่ดกีับกลุ่มทรูและการหาผู้เช่าพืน้ที่
ร่วมเพิ่มเติมบนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมจำนวนประมาณ 9,727 เสา ทีส่ามารถรองรับการใช้เพิ่มเติม  

กลยุทธ์ของกองทุนจะมุ่งเน้นการเพิ่มการใช้ประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทุนของทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมเพิม่เติมจากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่ 3 ซึง่จะ
รวมเป็น กลุม่ทรพัย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทนุ โดยมีเป้าหมายทีจ่ะทำการเพิ่มจำนวนผู้เชา่
และบริหารจัดการพ้ืนท่ีร่วมบนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มนี้ให้ได้มากทีสุ่ด เพือ่ที่จะสรา้งรายได้เพิม่เตมิ
ต่อเสาโทรคมนาคม ทัง้นี้ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะทำงานร่วมกับทีมงานด้านการวางแผนและวิศวกรรม
โครงข่ายของผู้ให้บริการโทรคมนาคมของไทยรายอื่นๆ เพือ่ที่จะหาโอกาสในการตอบสนองความต้องการ
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ทางดา้นโครงขา่ยของผู้ประกอบการเหล่านั้นจากการใช้พืน้ท่ีบนเสาโทรคมนาคมของกองทุน ปัจจบุันหน่ึงในผู้ให้
บริการโทรคมนาคมรายใหญใ่นประเทศไทยได้เช่าพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมประมาณ 1,800 พื้นที ่
(slots) ของเสาโทรคมนาคมจำนวน  8,939 เสา ทั้งนี้ ภายหลังจากการไดม้าซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทนุเพิม่เติม ครัง้ที ่ 4 กองทุนมจีำนวนเสาโทรคมนาคมที่แบ่งใช้ไดเ้พิม่มากขึ้นเป็นประมาณ 
9,727 เสา และกองทุนจะทำการนำเสาโทรคมนาคมออกใหเ้ชา่แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น ๆ ต่อไป 

 การเพิ่มผู้เช่าและบริหารจัดการพื้นที่ร่วมรายใหมจ่ะทำให้กองทนุสามารถกระจายฐานลูกคา้ อีกทั้ง
บริษัทจัดการเชื่อวา่จะเพิม่ความมั่นคงของรายได้ และการสรา้งเสถียรภาพของกระแสเงินสดในระยะยาวของ
กองทนุได้ โดยปกติ การเพิม่ผูเ้ชา่พื้นที่ร่วมนีจ้ะชว่ยเพิม่อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (operating margin) ต่อ
เสาได้อยา่งมีนยัสำคัญ เนื่องจากการเพิ่มจำนวนผู้เชา่พืน้ท่ี (slots) บนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมมี
ค่าใช้จา่ยเพิม่เติมทีต่ำ่ 

ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมที่ได้มาเพิม่เติมนี้จะเพิ่มความครอบคลมุของโครงขา่ยเสาโทรคมนาคมของ
กองทนุซึง่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีต่างๆ ทั่วประเทศ และจะทำให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมสามารถให้บริการครอบคลุม
จำนวนประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยบนคลื่นความถี่ 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz และ ใน
อนาคต บนคลื่นความถี่ 2300 MHz และ 2600  MHz ได้ ทำให้การเชา่เสาโทรคมนาคมเหล่านีเ้ปน็ทางเลือกทาง
หน่ึงที่น่าสนใจในการเพิม่ประสิทธิภาพของเครือข่ายเมื่อเปรียบเทยีบกับการสร้างเสาโทรคมนาคมใหม ่

นอกจากนี้ กองทุนมคีวามตัง้ใจที่จะดำรงความสมัพันธ์กับกลุ่มทรูเพื่อขยายฐานทรัพย์สินของกองทุน 
ซึ่งกองทุนเชื่อวา่จะเป็นประโยชนแ์ก่ทั้งสองฝ่าย ด้วยกลยุทธ์ดงักลา่วนี้กองทุนจะมีพื้นที ่ (slots) บนทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมเพิ่มเติมเพือ่เรง่การเติบโตของกองทุนในอนาคต โดยขณะเดยีวกันก็เป็นแนวทางทีคุ่้มคา่สำหรับ
กลุ่มทรใูนการขยายบริการระบบ 4G-LTE ระบบ 5G และระบบซึ่งทันสมัยอื่นใดในอนาคตดว้ยรายจา่ยลงทุนท่ี
ค่อนข้างต่ำ 

(ข) การขยายขนาดกองทรัพย์สนิโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอย่างต่อเนือ่งของกองทนุ 
โดยกลยทุธก์ารจัดหามาซ่ึงทรัพย์สนิที่สามารถใช้ร่วมกนัไดจ้ากกลุ่มทรู หรือผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมรายอื่น  

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนเป็นที่น่าพงึพอใจ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเขา้ลงทุนใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ ในปี 2564 กองทนุมีรายไดร้วม 14,741.70 ล้านบาท 
ค่าใช้จา่ยรวม 2,072.32 ล้านบาท ทำใหก้องทุนมีรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 12,699.39 ล้านบาท และเมื่อ
พิจารณารวมกับรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนจำนวน 218.66 ล้านบาท ทำใหก้องทุนมีการเพิม่ขึ้นในทรัพย์สิน
สุทธิจากการดำเนินงาน 12,888.04 ล้านบาท  โดยกองทุนสามารถจา่ยเงินปันผลที่อตัรา 1.044 บาทต่อหน่วย
สำหรับรอบระยะเวลาการดำเนินงานในปี 2564  

นอกจากนี ้ เพื่อเป็นการสร้างการเติบโตของรายได้และเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนจะหา
โอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมต่อไป โดยในฐานะผู้ให้บริการท่ีมีรูปแบบการ
ประกอบธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่เป็นอิสระ (Independent Telecom Infrastructure Platform)  
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กองทุนจะมุ่งเน้นการจัดหาทรัพยสิ์นเพิ่มเตมิจากกลุ่มทรูและบุคคลอื่นๆ ที่มีมูลค่าในเชิงกลยุทธ์ ปราศจากภาระ
ผูกพัน และสามารถรองรับการใชพ้ื้นทีร่่วมกันได้กับผู้ประกอบการหลายราย  

โดยการลงทุนในทรัพย์สินที่มีข้อตกลงทัง้ในดา้นรายรับและรายจา่ยที่สำคัญล่วงหน้านั้น เป็นรูปแบบ
การลงทุนที่จะลดความเส่ียงในดา้นการปฏิบัติการ (execution risk) และความไม่แนน่อนของผลประกอบการ  

สำหรับทรัพย์สินหรือรายได้สุทธิอื่นในอนาคตที่กองทุนจะได้รับจากกลุ่มทร ู กองทุนจะจัดให้มกีารทำ
รายงานการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินเพื่อให้มั่นใจวา่ธุรกรรมดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติ
ทั่วไป (arm’s length) และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน  

(ค) การเลือกลงทุนในส่วนปรับปรุงทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการรองรับ (Capacity) ให้ตอบสนองกบัอุปสงค ์

กองทุนมีความประสงคจ์ะลงทุนในส่วนปรับปรุงในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทนุ
เมื่อมีโอกาสเพือ่ที่จะเพิ่มจำนวนพื้นที่บนเสาโทรคมนาคม (slots) ของกองทุน และปรับปรุงประสิทธิภาพและ
เพิ่มแบนดว์ิดธ์บน FOC และระบบบรอดแบนด์ในตา่งจังหวัดของกองทุน ตลอดจนเพื่อให้ก้าวทันต่อการ
เปล่ียนแปลงตา่งๆ ทางด้านเทคโนโลยีในอนาคต โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ส่วนปรบัปรุงในอนาคตดังกลา่วอาจรวมถงึ 
การเพิม่ความแข็งแรงทางด้านโครงสร้างของเสาโทรคมนาคมบางเสา และ การปรับปรุงอุปกรณ์ระบบส่ือ
สัญญาณและอุปกรณ์โครงขา่ยหลัก ทั้งนี ้ กองทนุมีแผนท่ีจะลงทุนในส่วนปรับปรุงกต็่อเมื่อผูเ้ช่าและบริหาร
จัดการหลักหรือผู้เชา่และบริหารจัดการพ้ืนที่ร่วมไดต้กลงล่วงหน้าที่จะเชา่ ดำเนนิการและบริหารจัดการส่วน
ปรับปรุงเพิ่มเติมหรืออุปกรณท์ีจ่ะมีการปรับปรุง ภายใตก้ารตกลงค่าเช่าล่วงหน้าในระยะยาว และการลงทุน
ปรับปรุงทรัพย์สินโครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคมดงักล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักการในการเขา้ลงทุนของกองทุน
ซึ่งเป็นผลใหเ้งินปันส่วนแบง่กำไรของกองทุนเพิ่มขึ้นได ้

(ง) การมุง่เนน้การบริหารเงินทุนอยา่งมปีระสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการเตบิโตในระยะยาว 
และการจัดสรรผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุได้อย่างต่อเนื่อง 

บริษัทจัดการวางแผนท่ีจะใช้แนวทางการรักษาวินัยทางการเงินในการบริหารจดัการงบดุล โดย
กฎหมายหลักทรัพยแ์ละโครงการจัดการกองทุนกำหนดให้กองทุนต้องดำรงอัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุน (debt to 
equity) มิให้สูงกวา่สามต่อหนึ่ง (3:1) และตามข้อตกลงตามสัญญาเงินกู้ของกองทนุกำหนดให้กองทุนต้องดำรง
อัตราส่วนทางการเงินอื่นๆ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทนุมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (debt to equity) 
เท่ากับ 0.15 เท่า ทั้งนี้ บริษัทจดัการตัง้เปา้ที่จะดูแลให้กองทุนมสีภาพคล่องที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงพอต่อการ
ดำเนินตามกลยุทธ์การขยายธุรกจิของกองทุน และดำรงความสามารถในการจา่ยเงินปันผลให้แกผู้่ถือหนว่ย
ลงทุนได้ในระยะยาว  

บริษัทจัดการเชื่อวา่แนวทางการบริหารเงินทุนอยา่งรอบคอบ และด้วยความเส่ียงในระดับตำ่ ณ 
ปัจจุบันของกองทุนจะทำใหก้องทนุสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนท้ังในรูปแบบทุนและการกู้ยมืเงินได้อย่างเพียงพอ
ในอนาคต ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ับสภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในขณะนั้น และมีความสามารถทีจ่ะขยายและปรับปรุง
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนได ้
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3.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 

3.2.1 กองทุนฯ ไดเ้ข้าลงทนุเพิ่มเตมิในเดอืนมนีาคม 2558 

กองทุนฯ ได้ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมเพิ่มเติม โดยทรัพย์สินดังกล่าว

ประกอบด้วย (1) สิทธิในการรับประโยชนจ์ากรายได้สุทธิท่ีเกิดจากการให้เชา่ทรัพย์สนิกจิการโครงสร้างพื้นฐาน

ประเภทโทรคมนาคมของ บริษทั เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนเิคชั่น จำกดั (“AWC”) ซึ่งประกอบด้วย เสา

โทรคมนาคมของ AWC จำนวนประมาณ 338 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นท่ี

เกี่ยวข้อง (หากมี) ของ AWC โดยเป็นรายได้สุทธทิี่เกดิขึ้นตัง้แตแ่ละรวมถงึวันที ่1 มีนาคม พ.ศ. 2558 (หรือวัน

อื่นตามที่กองทุนฯ และ AWC จะตกลงกัน) จนถึงวันครบกำหนดสัญญาเชา่เสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม 

ระหว่าง AWC และ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งที่แก้ไขเพิม่เตมิ (“สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม

ของ AWC”) รวมทัง้กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคม และโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นท่ี

เกี่ยวข้องของ AWC ดังกล่าว (หากม)ี ภายหลังจากวันครบกำหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC และ

เป็นไปตามเงื่อนไขอืน่ตามที่จะได้กำหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้ โดยกองทนุฯ ได้เข้าทำ

สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับ AWC และ (2) สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ใน

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมของ AWC ซึ่งประกอบด้วย ใยแกว้นำแสง (fiber optic 

cable หรือ FOC) ระยะทางประมาณ 7,981 กิโลเมตร (หรือประมาณ 303,453 คอร์กโิลเมตร) รวมทั้งสิทธใิน

การซื้อ (call option) FOC ดงักล่าว เมื่อครบกำหนดอายกุารเช่าระยะยาวและเป็นไปตามเงื่อนไขอื่นตามทีจ่ะได้

กำหนดในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวโดยมีราคาในการใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธ์ใน

ทรัพย์สินดังกล่าวเทา่กับ 500 ล้านบาท โดยกองทุนฯ ไดเ้ข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวกับ AWC 

 

3.2.2 กองทุนฯ ได้บรรลุขอ้ตกลงการลงนามในสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติม กับบริษัท ดีแทค ไตร

เน็ต จำกดั เดือนมกราคม ปี 2559  

ในเดือนมกราคม ปี 2559 ทางกองทนุฯ ได้ลงนามในสัญญาเชา่เสาโทรคมนาคมเพิ่มเตมิกับบริษัท ดีแทค ไตร

เน็ต จำกัด (“DTN”) ซึ่งเปน็บริษทัในเครือของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC  

โดยในสัญญาเชา่เสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมนี้ DTN จะเชา่เสาโทรคมนาคมเพิม่มากขึ้น จากเดมิทีเ่คยทำสัญญา

เช่าไว้กับกองทุนฯ ในเดือน ตุลาคม 2557 ที่จำนวน 115 เสา และเนื่องจากกองทุนฯ จำเป็นต้องรกัษาเงื่อนไขการ

รักษาความลับของข้อมูลตามที่ระบุไว้ในสัญญาเชา่ ทางกองทุนฯ จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลรายละเอยีดการ

เช่าเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมไดจ้นกว่าจะมกีารประกาศขา่ว (Press Release) อย่างเป็นทางการต่อสาธารณชน 

ซึ่งรายได้คา่เชา่เสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมที่ DTN เช่า จะทยอยรับรูเ้ป็นรายได้คา่เช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญาเชา่ ใน

งบกำไรขาดทุน อันจะส่งผลใหก้องทุนฯ มีรายไดจ้ากเงินลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิม่
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สูงขึ้นเมื่อเทยีบกับปี 2558 ความร่วมมือดงักล่าวนับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการใช้โครงสร้าง

พืน้ฐานโทรคมนาคมรว่มกัน (Infrastructure Sharing) ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ  

3.2.3 กองทุนฯ ได้มีการเจรจาและตกลงทำบนัทึกความเข้าใจในเร่ือง การปรับปรุงค่าเช่าทีด่ินให้สอดคลอ้ง

กับจำนวนเสาแตล่ะประเภททีไ่ด้รับมอบจริง กับทางบริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกดั และ บริษัท ทรู 

มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เดือนธนัวาคม ปี 2559  

หลังจากมีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมจำนวน 3,000 เสา  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และครบเต็มจำนวน 

6,000 เสา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  ที่ผ่านมา ทางกองทนุฯ ได้มีการเจรจากับกลุ่มทรูเพิ่มเตมิ เกี่ยวกับขอ้มูล

จำนวนเสาที่ได้รับมอบจริง กับจำนวนเสาตามแผนการส่งมอบ จากการเจรจาดงักล่าว ทำให้กองทุนฯ ได้รับ

รายได้คา่เชา่เสาโทรคมนาคมสุทธ ิ (รายได้ค่าเชา่เสา หักดว้ยคา่เช่าที่ดิน) เพิม่ขึ้นอันเนื่องมาจากค่าเช่าทีด่ินเพื่อ

ติดตัง้เสาโทรคมนาคมที่ลดลง เนื่องจากทางทรูจัดสง่เสาโทรคมนาคมประเภท Ground Base มากกวา่ที่ระบุไว้

ในสัญญา  ซึ่งคา่เชา่ที่ดินของเสาประเภทน้ีมีอัตราต่ำกวา่คา่เช่าท่ีดินของเสาประเภท Roof Top ทำให้ต้องมกีาร

ปรับปรุงค่าเช่าทีด่ินสุทธิดังกล่าวขึ้น  

3.2.4 กองทุนฯ ไดเ้ข้าลงทนุเพิ่มเตมิในเดอืนพฤศจกิายน 2560 

กองทุนฯ ได้ลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 โดยทรัพย์สิน

ดังกลา่วประกอบด้วย (1) สิทธใินการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินกจิการโครงสรา้ง

พืน้ฐานประเภทโทรคมนาคมของ บริษัท เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“AWC”) ซึ่งประกอบด้วย เสา

โทรคมนาคมของ AWC จำนวนประมาณ 149 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อืน่ท่ี

เกี่ยวข้อง (หากม)ี ของ AWC โดยเปน็รายได้สุทธิท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่และรวมถึงวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (หรือวัน

อื่นตามที่กองทุนฯ และ AWC จะตกลงกัน) จนถงึวันครบกำหนดสัญญาเชา่เสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม 

ระหว่าง AWC และ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (“สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม

ของ AWC”) รวมทัง้กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคม และโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นท่ี

เกี่ยวข้องของ AWC ดังกล่าว (หากม)ี ภายหลังจากวันครบกำหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC และ

เปน็ไปตามเงื่อนไขอื่นตามที่จะได้กำหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ โดยกองทนุฯ ได้เข้าทำ

สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับ AWC  

(2) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจำนวน 350 เสา ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม

มิวนิเคชั่น จำกัด (“TUC”)  

(3) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกจิให้บรกิารโทรศัพท์ เคลื่อนท่ีในเขตพื้นที่

ต่างจังหวัด ระยะทาง 1,113 กิโลเมตร (หรือ 62,594 คอร์กิโลเมตร) ของTUC  
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(4) กรรมสิทธิใ์น FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บรกิารโทรศัพท์ เคลื่อนที่และ

อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทาง 542 กิโลเมตร (หรือ 117,147 คอร์กโิลเมตร) ของ 

บริษัท ทรูมูฟ จำกดั (“TMV”) และ 

(5) สิทธิการเชา่ระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึง่ในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ 

FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม

ระยะทาง 670 กิโลเมตร (หรือ 80,014 คอร์กิโลเมตร) ของ บริษทั ทรู อินเตอร์เน็ต คอรป์อเรชั่น จำกดั (“TICC”) 

รวมทั้งสิทธใินการซื้อ (call option) FOC ดังกล่าว เมื่อครบกำหนดอายกุารเช่าระยะยาวและเป็นไปตามเงื่อนไข

อื่นตามทีจ่ะได้กำหนดในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวโดยมีราคาในการใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื้อกรรม

สิทธ์ในทรัพย์สินดังกลา่วเท่ากับ 200 ล้านบาท โดยกองทุนฯ ได้เขา้ทำสัญญาเชา่ทรัพย์สินระยะยาวกับ TICC 

3.2.5 กองทุนฯ ไดเ้ข้าลงทนุเพิ่มเตมิในเดอืนพฤษภาคม 2561 

ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมทีล่งทุนเพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 3 ประกอบด้วย 

(ก) กรรมสทิธิ์ในเสาโทรคมนาคมจำนวนประมาณ 2,589 เสาและโครงสร้างพื้นฐาน

โทรคมนาคมประเภท Passive อื่นท่ีเกี่ยวข้องสำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลือ่นที่ท่ีจะซื้อจาก TUC โดยรวม

เรียกเป็น เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3  

(ข)  กรรมสิทธิใ์น FOC ซึง่ในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนทีใ่นเขตพื้นที่

ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก TUC 

โดยรวมเรียกเป็น FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเตมิ ครั้งที่ 3  

(ค)  กรรมสิทธิใ์น FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกจิให้บรกิารโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและ

อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 

คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก ทรูมูฟ โดยรวมเรยีกเป็น FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3  

(ง)  กรรมสิทธิใ์น FOC ซึง่ในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ

อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นท่ีตา่งจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือ

ประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซื้อจาก ทรูมูฟ  โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่

ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 และ  

(จ)  สิทธิการเชา่ระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยี

ระบบ FTTx ในธรุกจิใหบ้ริการอนิเทอร์เนต็และบรอดแบนด์อินเทอร์เนต็ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอรก์โิลเมตร) ที่จะเชา่จาก TICC 

โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ทีล่งทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่ 3 รวมทัง้สิทธิในการซื้อ (call 

option) FOC ซึง่ใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดงักล่าว เมือ่ครบกำหนดอายกุารเช่าระยะยาว ทั้งนี้ โดย
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กองทุนจะต้องแจ้งความประสงคท์ีจ่ะใช้สิทธดิังกลา่วให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบกำหนดอายกุารเช่า

ระยะยาวตามที่กำหนดไวใ้นสัญญาเชา่ FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครั้งที ่2 และครั้งที่ 3 โดยมีราคาใช้สิทธ ิ

(Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้านบาท 

หลังจากการไดม้าซึ่งทรัพย์สนิโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมทีล่งทุนเพิม่เตมิ ครั้งที่ 3 กองทุนจะเป็นเจา้ของ มี

สิทธกิารเชา่ หรือมีสิทธใินการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิท่ีเกิดจากค่าเชา่จากเสาโทรคมนาคมจำนวน 15,271 

เสา FOC ระยะทางประมาณ 90,036 กิโลเมตร และ ระบบ บรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ตา่งจงัหวดั จำนวนประมาณ 

1.2 ล้านพอร์ต 

3.2.6 กองทนุฯ ไดเ้ข้าลงทนุเพิ่มเตมิในเดอืนสงิหาคม 2562 

ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมทีล่งทุนเพิ่มเตมิ ครั้งที่ 4 ประกอบด้วย 

 (ก) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมที่กอ่สร้างแล้วเสรจ็และพร้อมใช้งานจำนวน 788 เสา และโครงสร้าง

พื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นท่ีเกี่ยวข้อง จาก บริษัท ทรู มฟู เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 

(ข) กรรมสทิธิ์ในใยแกว้นำแสง (fiber optic cable หรือ FOC) ซึ่งในปัจจุบันใชใ้นธุรกิจใหบ้ริการ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีในเขตพื้นที่ต่างจังหวดั ระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694 คอร์

กิโลเมตร) จาก บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมวินิเคชั่น จำกัด 

(ค) กรรมสิทธิใ์น FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ Fibre to the X (“FTTx”) ในธุรกิจให้บรกิาร

อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื้นท่ีต่างจังหวดั รวม

ระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 40,823 คอรก์ิโลเมตร) และประมาณ 617 กิโลเมตร (หรือ

ประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร) ตามลำดับ จาก บริษัท เรียล มูฟ จำกัด 

(ง) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและ 

บรอดแบนด์อินเทอร์เนต็ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 2,797 กิโลเมตร (หรือประมาณ 109,704 

คอร์กิโลเมตร) จากบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

3.2.7 กองทุนฯ ไดบ้รรลุข้อตกลงการลงนามในสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมกับบริษทั กสท โทรคมนาคม

จำกัด (มหาชน) (CAT) ในเดือนธนัวาคม 2562  เนื่องจากกองทุนฯ จำเป็นต้องรักษาเงื่อนไขการรักษา

ความลับของข้อมูลตามที่ระบุไว้ในสัญญาเชา่ ทางกองทุนฯ จงึไมส่ามารถเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการเช่าเสา

โทรคมนาคมเพิ่มเติมได้ ซึง่รายได้ค่าเชา่เสาโทรคมนาคมที่ TON เช่า จะทยอยรับรู้เป็นรายไดค้่าเชา่ตามที่ระบุไว้

ในสัญญาเช่าในงบกำไรขาดทุน โดยอายุสัญญาเช่าจะครบกำหนดในวันที่ 10 ธันวาคม 2565 
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3.2.8 กองทุนฯ ได้เข้าทำสัญญาเงนิกู้ฉบับที่ 4  เพื่อชำระเงนิกู้ฉบบัที่ 1 ทีค่รบกำหนดชำระเงนิกู้คนืในเดือน

มีนาคม 2563 

ตามทีสั่ญญากู้ยมืเงินฉบับที่ 1 ทีก่องทุนฯ ได้เข้าทำสัญญาเงินกูย้ืมจากกลุ่มธนาคาร และสถาบนัการเงิน จำนวน 5 
ราย  ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2558 เป็นจำนวนเงิน 13,100 ล้านบาท ได้ครบกำหนดชำระหนี้เงินกู้คืนโดยวันส้ินสุดสัญญา 
คือ ณ วันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 นัน้  กองทุนฯ ได้พิจารณาหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อชำระหน้ีดงักล่าว        
กองทุนฯ  จงึได้เข้าทำสัญญากูย้มืเงิน ฉบับที ่4 ลงวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 กับ ธนาคารกรงุเทพ จำกดั (มหาชน)  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสถาบันการเงินอื่นๆ ตามที่ปรากฎในสัญญาในฐานะกลุ่มผู้ให้สินเชื่อ เพื่อ
ชำระหน้ีเงินกู้คืนกลุ่มธนาคาร และสถาบันการเงินซึง่เป็นกลุม่ผู้ให้สินเชื่อเดมิ  เป็นสกุลเงินบาท  จำนวนเงิน 13,100 
ล้านบาท  โดยเงื่อนไขของการกูย้ืมเงินท่ีกองทุนฯ ตกลงกับกลุ่มธนาคาร และสถาบันการเงินดังกล่าว เป็นเงื่อนไขที่
ใกล้เคยีงกับเงื่อนไขการให้สินเชือ่แก่ลกูค้าชั้นดีของธนาคารพาณชิย์สว่นใหญ่ในประเทศ และสอดคล้องกับขอ้ตกลง
ทางการคา้ในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดยีวกัน (arm’s length 
terms)  โดยเงินกู้นีเ้ป็นเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน มีการเบิกใชเ้ต็มจำนวนเพียงครัง้เดียว  โดยมอีัตราดอกเบี้ยเท่ากบั 
THBFIX บวกร้อยละ 2.75  และกองทุนมีภาระหนา้ที่ท่ีจะต้องชำระคืนเงินต้นและอัตราดอกเบีย้ให้กับกลุ่มผู้ให้สินเชือ่ 
โดยเงินต้นที่ต้องชำระคืนนั้นคิดเป็นร้อยละ 10 ของวงเงินกู้จำนวน 13,100 ล้านบาท  โดยมกีำหนดชำระคืนเงินต้นปี
ละ 2 ครั้งในเดือนพฤษภาคม และพฤศจกิายน  ทัง้นีก้องทุนฯ ไดช้ำระคืนเงินต้นงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่
ผ่านมา และจะต้องทยอยชำระคืนเงินต้นตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญากู้ยมืเงินดงักล่าวจนครบกำหนดตาม
สัญญาเงินกู้ ทัง้นีบ้ริษัทจัดการอาจนำกระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงานมาชำระคืนเงินต้น  ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ในเชงิลบต่อเงินปันผลที่ผู้ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับในช่วงเวลาที่ต้องจ่ายชำระคืนเงินต้นนี้ โดยเงินกู้นีจ้ะครบกำหนด
ระยะเวลาชำระคืนเงินกูใ้นส่วนท่ีเหลือทั้งจำนวนใน 5 ปีนับจากวนัท่ีได้เบิกเงินกู้  ณ วันท่ี 6 มนีาคม 2568  โดย
กองทนุฯ จะพจิารณาหาแหล่งเงนิทุนทีเ่หมาะสมที่สุดมาเพื่อชำระหน้ีดังกล่าว เพือ่จัดโครงสร้างเงนิทุนที่เหมาะสมกับ
กองทนุฯ ในขณะน้ัน 

และในวันเดียวกัน  กองทุนได้เข้าทำการแก้ไขสัญญากู้ยืมเงินฉบับท่ี 2 และฉบับที่ 3 (Amendment Agreement) ลง
วันที่  6 มีนาคม 2563  ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่  2 ลงวันที่  24 
พฤศจิกายน 2560 และฉบับที่ 3 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ระบุเงื่อนไขห้ามกองทุนฯ มีการชำระคืนเงินต้นก่อน
วันครบกำหนดชำระหนี้เงินกู้คืนให้กับกลุ่มผู้ใหสิ้นเชื่อตามที่ปรากฏในสัญญากู้ยืมเงินทั้งสองฉบับดังกล่าว  ในการนี้
กองทุนฯ จึงต้องทำการขอความเห็นชอบจากกลุ่มผู้ให้สินเชื่อดังกล่าวให้ความยินยอมแก่กองทุนฯ ในการดำเนินการ
ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่ (Refinancing) และกองทุนฯ จะต้องทำการชำระคืน
เงินต้นให้กับกลุม่ผูใ้หสิ้นเชื่อตามทีร่ะบุไว้ในสัญญากู้ยืมเงนิฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ตาม Pro-rata basis  หรือชำระคืน
เงินต้นให้กับกลุ่มผู้ให้สินเชื่อสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 2 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 2 ของจำนวนเงินกู้ยืม 12,898 
ล้านบาท และชำระคืนเงินต้นให้กับกลุ่มผู้ให้สินเชื่อสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 2 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 3 ของ
จำนวนเงินกู้ยืม 2,000 ล้านบาท 

3.2.9  กองทุนฯมีการปรับปรุงการบันทึกบัญชีตามข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลง  เพื่อให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ทีส่มาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) เรื่อง 
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สัญญาเช่า ซึ่งประกอบด้วยการบันทึกรายได้เส้นตรง การตั้งค่าประมาณการร้ือถอน การบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้
และหนี้สินตามสัญญาเช่า ซึ่งรายการต่างๆดังกล่าว ช่วยสะท้อนความเส่ียงทางการเงินของกองทุนฯ แนวปฏิบัติทาง
บัญชีนี้ มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2563 

3.2.10  การบันทึกบัญชีตามข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางบัญชีดัง
กล่าวถึงในข้อ 2.2.8 นั้น เป็นวิธีการบันทึกทางบัญชี  ซึ่งไม่ได้กระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ
กองทุนรวม ซึ่งจ่ายตาม cash basis เนื่องจากกระแสเงินสดของกองทุนรวมยังคงเป็นไปตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายจ่ายเงินปันผลได้ที่หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม 

3.2.11 กองทนุฯ ได้บรรลุขอ้ตกลงการลงนามในสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมกับบริษทั ติงส์ ออน เน็ต จำกัด 

(TON) ในเดอืนมิถุนายน 2563  และเนื่องจากกองทุนฯ จำเป็นต้องรักษาเงื่อนไขการรักษาความลับของข้อมูล

ตามที่ระบุไวใ้นสัญญาเชา่ ทางกองทุนฯ จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลรายละเอยีดการเช่าเสาโทรคมนาคมเพิม่เตมิได ้

ซึ่งรายได้คา่เชา่เสาโทรคมนาคมที่ TON เช่า จะทยอยรับรู้เปน็รายได้คา่เชา่ตามที่ระบุไวใ้นสัญญาเช่าในงบกำไร

ขาดทุน อันจะส่งผลให้กองทุนฯ มีรายไดจ้ากเงินลงทุนในทรัพย์สนิโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบ

กับปี 2562 โดยอายุสัญญาเชา่จะครบกำหนดในวันที ่30 กันยายน 2565 

3.2.12 กองทุนฯ ไดบ้รรลุขอ้ตกลงการลงนามในสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมกบับริษัท วิทยุการบนิแห่ง

ประเทศไทย จำกดั (AEROTHAI) ในเดอืนมีนาคม 2565  และเนือ่งจากกองทุนฯ จำเป็นต้องรักษาเงื่อนไขการ

รักษาความลับของข้อมูลตามที่ระบุไว้ในสัญญาเชา่ ทางกองทุนฯ จึงไม่สามารถเปดิเผยข้อมูลรายละเอียดการเช่าเสา

โทรคมนาคมเพิ่มเติมได้ ซึง่รายได้ค่าเชา่เสาโทรคมนาคมที่ AEROTHAI เช่า จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ค่าเชา่ตามที่ระบุ

ไว้ในสัญญาเช่าในงบกำไรขาดทนุ โดยอายุสัญญาเชา่จะครบกำหนดในวันที่ 15 มีนาคม 2570 

3.2.13 กองทุนฯ ได้บรรลุขอ้ตกลงการลงนามในสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมกบับริษัท ดีแทค ไตรเนต็ 

จำกัด (DTN) ในเดอืนสิงหาคม 2565  และเนือ่งจากกองทุนฯ จำเป็นต้องรักษาเงื่อนไขการรักษาความลับของ

ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในสัญญาเชา่ ทางกองทุนฯ จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการเช่าเสาโทรคมนาคม

เพิ่มเติมได้ ซึง่รายได้คา่เชา่เสาโทรคมนาคมที่ DTN เช่า จะทยอยรับรู้เป็นรายไดค้่าเช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าใน

งบกำไรขาดทุน โดยอายุสัญญาเช่าจะครบกำหนดในวันท่ี 31 มีนาคม 2567 

3.2.14 กองทุนฯ ได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ฉบับที่  5  เพื่อชำระคืนเงินกู้ฉบับที่  2 และฉบับที่  3 ในเดือน
พฤศจิกายน 2565  
 

ในเดือนพฤศจิกายน 2565 กองทุนฯ ได้เข้าทำสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 กับ 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสถาบันการเงินอื่นๆ ตามที่ปรากฎใน

สัญญาในฐานะกลุ่มผู้ให้สินเชื่อ เพื่อชำระหนี้เงินกู้คืนกลุ่มธนาคาร และสถาบันการเงินซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้สินเชื่อเดิม

ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 2 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 3 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 
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2561 และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 2 และสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 

2563 รวมเป็นจำนวน 14,532,552,049 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากหัวข้อ 3.6 การกู้ยืมเงิน 

3.2.15 สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการยกเว้นภาษีเงินปันผลสำหรับผู้ถือหน่วยที่เป็นบุคคลธรรมดา  

ได้สิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กล่าวคือ กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินปันผล เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม

นั้น บัดนี้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวของ DIF ได้สิ้นสุดลงแล้วในปี 2565 ดังนั้นนับตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไปบุคคล

ธรรมดา (ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลซึ่งมิใช่นิติบุคคล) ท่ีได้รับเงินปันผลจาก DIF จะไม่ได้รับยกเว้น

ภาษีสำหรับเงินปันผลอีกต่อไป โดยเริ่มจากงวดแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566  ที่มีกำหนด

จ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม 2566  

สรุปเหตกุารณ์สำคัญตั้งแตว่นัที่ 27 ธันวาคม 2556 (วันที่กองทุนฯ เขา้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์) 

ถึงในรอบปี 2565 (Milestone) 

 

เหตกุารณ์สำคัญตั้งแตว่นัที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึงในรอบปี 2565 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                      
 

  

 

 

 

27 ธันวาคม 2556 
  

5 มีนาคม 2558 
 

15 พฤษภาคม 2561 
 

วันท่ีกองทุนฯ เข้าจด
ทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ 

ลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้าง

พื้นฐานเพิ่มเติมคร้ัง
ท่ี 1 และเข้าทำ

สัญญาเงินกูฉ้บับท่ี 1 
 

28 สิงหาคม 2562 
 

5 มีนาคม 2563 24 พฤศจิกายน 2560 
  

ลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้าง

พืน้ฐานเพิ่มเติมคร้ัง
ท่ี 2 และเข้าทำ

สัญญาเงินกู้ฉบับท่ี 2 
 

ลงทุนในทรัพย์สินกจิการ
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม

คร้ังท่ี 3 โดยการออก
หน่วยลงทุนเพิ่มคร้ังท่ี 1 
และเข้าทำสัญญาเงินกู้

ฉบับท่ี 3 
 

ลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้าง

พื้นฐานเพิ่มเติมคร้ังท่ี 4 
โดยการออกหน่วย
ลงทุนเพิ่มคร้ังท่ี 2  

 

เข้าทำสัญญาเงินกู้ 
ฉบบัท่ี 4 เพื่อชำระเงิน
เงินกูฉ้บับท่ี 1 ท่ีครบ
กำหนดชำระเงินกู้ยืม 
กับกลุ่มธนาคารและ

สถาบันการเงิน  

15 มีนาคม 2565 
  

1 สิงหาคม 2565 
 

31 ธันวาคม 2565 
 

24 พฤศจิกายน 2565 
  

เข้าทำสัญญาเช่า
เสาโทรคมนาคม 
กับบริษัทวิทยุการ

บินแห่งประเทศไทย 
จำกัด 

 

เข้าทำสัญญาเช่า
เสาโทรคมนาคม
กับบริษัทดีแทค 
ไตรเน็ต จำกัด  

 

เข้าทำสัญญาเงินกู้ 
ฉบับท่ี 5 เพื่อชำระ

คืนเงินเงินกูฉ้บับท่ี 2 
และฉบับท่ี 3 กับ
กลุ่มธนาคารและ
สถาบันการเงิน  

2564 
 

สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีสำหรับการ

ยกเว้นภาษีเงินปันผล
สำหรับผู้ถือหน่วย

ลงทุนประเภทบุคคล
ธรรมดาได้ส้ินสุดลง 
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3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริการอสังหาริมทรัพย์หรือของผู้ถือหน่วยรายใหญ่ 

ก) บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด (“TAM”) ในฐานะผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ซึง่มีหน้าที่

ให้บริการงานดา้นธุรการและบริการอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวข้องแก่กองทุนฯ  ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนฯ  

ตามประกาศฯ ทน. 38/2562 เนือ่งจาก TAM มีทรูเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ (ไม่วา่โดยทางตรงหรอืโดย

ทางอ้อม) ซึง่ในขณะเดยีวกัน ทรเูปน็ผู้ถอืหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ  ที่ถือหน่วยลงทุนเกนิร้อยละ 

10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนฯ   

ข) บริษัท เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนเิคชั่น จำกดั หรือ AWC ซึง่เป็นผู้ที่ขาย/โอนสิทธิรายได้และทรัพยสิ์นและผู้ที่

ใหเ้ชา่ทรัพย์สินกจิการโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีลงทุน แกก่องทุนฯ  ถอืเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวข้องของกองทนุฯ  ตาม

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัตั้ง และ

จัดการกองทุนฯ โครงสร้างพืน้ฐาน ลงวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562 (ตามที่ได้มกีารแก้ไขเพิม่เติม) 

(“ประกาศฯ ทน. 38/2562”) เนื่องจาก AWC มีทรเูป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไม่วา่โดยทางตรงหรือโดย

ทางอ้อม) ซึง่ในขณะเดยีวกัน ทรูเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ  ที่ถือหน่วยลงทุนเกนิร้อยละ 

10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนฯ  

ค) บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด หรือ BFKT ซึง่เป็นผู้ที่ขาย/โอนสิทธิรายได้และทรัพย์สินและผู้ทีใ่ห้

เช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีลงทุน แก่กองทุนฯ  ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนฯ  ตาม

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัตั้ง และ

จัดการกองทุนฯ โครงสร้างพื้นฐาน ลงวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562 (ตามที่ได้มกีารแก้ไขเพิ่มเติม) 

(“ประกาศฯ ทน. 38/2562”) เนือ่งจาก BFKT มีทรูเป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่ (ไม่วา่โดยทางตรงหรือโดย

ทางอ้อม) ซึง่ในขณะเดยีวกัน ทรูเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ  ที่ถือหน่วยลงทุนเกนิร้อยละ 

10 ของจำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ำหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทุนฯ  

ง) บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ TICC ซึ่งเป็นผู้เชา่/ และผู้เช่าชว่งและบริหารจัดการภายใต ้

สัญญาแก้ไขและแทนทีสั่ญญาเชา่ ดำเนินการ และบริหารจดัการหลัก FOC และ สัญญาแก้ไขและแทนที่

สัญญาเชา่ชว่ง ดำเนินการและบรหิารจัดการ FOC บริหารจัดการภายใต้สัญญาเช่า ดำเนินการและบริหาร

จัดการหลักของทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพื้นฐานท่ีลงทุน แก่กองทุนฯ  ถอืเปน็บุคคลที่เกี่ยวข้องของ

กองทุนฯ  ตามประกาศฯ ทน. 38/2562 เนือ่งจาก TICC มีทรูเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

โดยทางอ้อม) ซึ่งในขณะเดียวกนัทรูเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ  ที่ถือหน่วยลงทนุเกินร้อย

ละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ำหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนฯ 
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จ) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC ซึ่งเป็นผู้เชา่และบริหารจดัการภายใต้

สัญญาแก้ไขและแทนทีสั่ญญาเชา่ ดำเนนิการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม และ สัญญาแก้ไข

และแทนที่สัญญาเชา่ ดำเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC สัญญาเชา่ ดำเนินการ บำรุงรกัษา และ

บริหารจัดการหลักของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีลงทนุ (ประเภทเสาโทรคมนาคม) ถือเป็นบุคคล

ทีเ่กี่ยวข้องของกองทุนฯ  ตามประกาศฯ ทน. 38/2562 เนื่องจาก TUC มีทรูเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่(ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือโดยทางอ้อม) ซึง่ในขณะเดียวกัน ทรูเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญข่องกองทุนฯ ที่ถอืหน่วย

ลงทุนเกินรอ้ยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทนุฯ 

3.4 ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทุนรวม 

ก) สรุปภาพรวมของทรัพย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทนุฯ  ลงทนุ 
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ตารางสุรปทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทนุฯ เข้าลงทนุ 

 

รูปแบบการลงทุน สิทธิในการรับรายได้สทุธิ + 
สิทธิซื้อก่อน 

กรรมสิทธิ์ สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิซื้อก่อน จำนวนทรัพย์สิน
รวม 

ทรัพย์สิน/ผู้โอน AWC 

บริษัท เอเชีย 
ไวร์เลส คอม
มิวนิเคชัน่ 
จำกัด 

BFKT 

บริษัท บีเอฟเคที 
(ประเทศไทย) 
จำกัด 

TRUE 

บริษัท ทร ู
คอร์ปอเรชั่น
จำกัด 
(มหาชน) 

TICC 

บริษัท ทรู 
อินเทอร์เน็ต 
คอร์ปอเรชัน่ 
จำกัด 

TUC 

บริษทั ทร ู มูฟ 
เอช ยูนิเวอร์แซล 
คอมมิวนิเคชั่น 
จำกัด 

TMV 

บริษัท ทรู มูฟ 
จำกัด 

RMV 

บริษัท 
เรียล มูฟ 
จำกัด 

AWC 

บริษัท เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนิ
เคชั่น จำกัด 

TICC 

บริษัท ทร ู
อินเทอร์เน็ต 
คอรป์อเรชั่น 
จำกัด 

 

เสาโทรคมนาคม 4,847 เสา  1,485เสา 6,000 เสา - 3,727 เสา   - - 16,059 เสา 

ระบบใยแก้วนำ
แสง (FOC) และ
อุปกรณ์ระบบส่ือ
สัญญาณ 

- 9,169 ลิ้งค์ และ 
FOC จำนวน 
47,250 
กิโลเมตร 
(680,400 คอร์
กิโลเมตร) 

- FOC จำนวน 
7,909 
กิโลเมตร 
(232,678 คอร์
กิโลเมตร) 

FOC จำนวน 
10,925 
กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 
422,294 คอร์
กิโลเมตร) 

FOC หลัก 
จำนวน 7,021 
กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 
455,446 คอร์
กิโลเมตร) 

FOC 
จำนวน 
932 
กิโลเมตร 
(78,328 
คอร์ 
กิโลเมตร) 

FOC จำนวน 7,981 กิโลเมตร 
(หรือ 303,453 คอร์กิโลเมตร) 

FOC  จำนวน 
13,542 
กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 
700,000 คอร์
กิโลเมตร) 

9,169 ลิ้งค์ และ 
FOC จำนวน
ประมาณ 95,560 
กิโลเมตร (หรือ  
ประมาณ 2,872,599 
 คอร์กโิลเมตร) 

ระบบบรอดแบนด์
ในเขตพื้นท่ี
ตา่งจังหวัด 

- - - 1.2 ล้านพอร์ต
และ FOC 
จำนวน 6,114
กิโลเมตร 
(198,085คอร์
กิโลเมตร) 

   - - 1.2 ล้านพอร์ต และ 
FOC จำนวน 6,114 
กิโลเมตร 
(198,085คอร์
กิโลเมตร) 
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ข. รายละเอียดทรัพย์สนิของกองทุนฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 ดงันี ้
กองทนุฯ มูลค่าทรัพย์สนิ 

(บาท) 
มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ
(บาท) 

มูลค่าทรัพย์สนิสทุธิตอ่
หนว่ยลงทุน (บาท) 

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคม ดิจทิัล 

217,502,484,707.47 172,611,062,341.01 16.2355 

การประเมินคา่ทรัพยส์ินที่กองทุนลงทนุคร้ังแรกและลงทนุเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

ชือ่โครงการ ประเภท 

มูลค่าตลาดท่ี
ได้รับจากการ
ประเมิน/สอบ
ทานมูลค่า
ทรัพย์สิน 
(ล้านบาท) 

บริษัท
ประเมิน/สอบ
ทานมูลค่า
ทรัพย์สิน 

วันท่ี
ประเมิน/
สอบทาน
มูลค่า
ทรัพย์สิน 

ระยะเวลาท่ี
ใช้ในการ
คำนวณ 

วิธีการ
ประเมิน/
สอบทาน
มูลค่า
ทรัพย์สิน 

บริษัท บเีอฟเคที 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(“BFKT”) 

 สิทธใินการรบัประโยชน์จากรายได้สุทธิท่ี
เกิดขึ้นจากเสาโทรคมนาคม 

5,496.27 

บริษัท สีลม 
แอ๊ดไวเซอรี ่

จำกัด 

31 ธันวาคม 
2565 

ตามหมาย
เหตุ **** 

 

 
 
 

วิธีประเมิน/
สอบทาน
มูลค่าจาก

รายได้ 
(Income 

Approach) 

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธท่ีิ
เกิดขึ้นจากระบบใยแก้วนำแสง(fiber optic 
cable หรือ FOC) 

21,747.71 

บริษัท เอเซยี ไวรเ์ลส   
คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 
(“AWC”) 

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธท่ีิ
เกิดขึ้นจากเสาโทรคมนาคม 

15,792.19 

สิทธใินการรับประโยชน์จากรายได้สุทธท่ีิ
เกิดขึ้นจากเสาโทรคมนาคม                       

(ลงทุนเพิ่มครั้งที่ 1) 
946.84 

สิทธใินการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 
20 ปี ใน FOC รวมท้ังสิทธิในการซื้อ (call 
option) FOC ดังกล่าว เมื่อครบกำหนดอายุ
การเชา่ระยะยาว (ลงทุนเพิ่มครั้งที ่1) 

11,308.61 

บริษัท ทร ู คอร์ปอเรชัน่ 
จำกัด (มหาชน) 
(“TRUE”) 

กรรมสิทธิใ์นเสาโทรคมนาคมจำนวน 6,000 
เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive อืน่ท่ีเกี่ยวข้องท่ีใช้สำหรบั
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี  

28,712.16 

บรษิัท ทรู อินเทอรเ์น็ต 
คอร์ปอเรชัน่ จำกัด 
(“TICC”) 

กรรมสทิธิใ์น FOC หลกั  อุปกรณ์ระบบสือ่
สัญญาณท่ีเกีย่วข้อง และระบบบรอดแบนด์
ในเขตพื้นท่ีต่างจังหวัด 

17,286.36 

รวม 101,290.14  

 

 

 



รายงานประจำปีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิัล 

 

   52 

 

การประเมนิค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

 

ชือ่โครงการ 

 

ประเภท 

มูลค่าตลาดท่ี
ได้รับจากการ
ประเมิน/สอบ
ทานมูลค่า
ทรัพย์สิน 
(ล้านบาท) 

บริษัทประเมิน/
สอบทานมูลค่า
ทรัพย์สิน 

วันท่ี
ประเมิน/
สอบทาน
มูลค่า
ทรัพย์สิน 

ระยะเวลาท่ี
ใช้ในการ
คำนวณ 

วิธีการ
ประเมิน/
สอบทาน
มูลค่า
ทรัพย์สิน 

บริษัท เอเซีย ไวรเ์ลส   
คอมมิวนิเคชั่น จำกัด   
(“AWC”) 

 
สิทธใินการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิท่ี
เกิดขึ้นจากเสาโทรคมนาคม 

 
443.70 

 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท สีลม แอ๊ด
ไวเซอรี่ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

31 ธันวาคม 
2565 

ตามหมาย
เหตุ **** 

 

 
 
 

วิธีประเมิน/
สอบทาน
มูลค่าจาก

รายได้ 
(Income 

Approach) 

 
 
บริษัท ทร ู มฟู เอช ยูนิ
เวอรแ์ซล คอมมวินิเคชั่น 
จำกัด(“TUC”) 
 

 
กรรมสิทธิใ์นเสาโทรคมนาคมจำนวน 350 
เสา 

 
1,157.56 

กรรมสทิธิใ์น FOC 
ซึง่ปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บรกิาร
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีในเขตพื้นท่ีต่างจังหวดั 

 
2,896.65 

 
บริษัท ทรู มูฟ จำกัด 
(“TMV”) 

กรรมสิทธิใ์น FOC หลัก 
ซึ่งปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บรกิาร
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีและอินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
5,718.11 

บริษัท ทร ู อินเทอร์เน็ต 
คอร์ปอเรชัน่ จำกัด 
(“TICC”) 

สิทธกิารเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเชา่ 
30 ปี ใน FOC ประเภท FTTx Access 
รวมท้ังสิทธิในการซื้อ (call option)FOC 
ดังกล่าว เมื่อครบกำหนดอายุการเช่าระยะ
ยาว 

 
3,815.78 

 

รวม 
 

14,031.80 
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การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

 

ชื่อโครงการ 

 

ประเภท 

มูลค่าตลาดท่ี
ได้รับจากการ
ประเมิน/สอบ
ทานมูลค่า
ทรัพย์สิน 
(ล้านบาท) 

บริษัท
ประเมิน/สอบ
ทานมูลค่า
ทรัพย์สิน 

วันท่ี
ประเมิน/
สอบทาน
มูลค่า
ทรัพย์สิน 

ระยะเวลาท่ี
ใช้ในการ
คำนวณ 

วิธีการ
ประเมิน/
สอบทาน
มูลค่า
ทรัพย์สิน 

 
 
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ
เวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชั่น 
จำกัด(“TUC”) 
 

กรรมสิทธิใ์นเสาโทรคมนาคมจำนวน           
2,589 เสา และโครงสรา้งพื้นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อืน่ท่ี
เกี่ยวข้องท่ีใช้สำหรบัการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

9,121.17 

 
 
 
 
 

บริษัท สีลม 
แอ๊ดไวเซอรี ่

จำกัด 

 
 
 
 
 

31 ธันวาคม 
2565 

ตามหมายเหตุ 
**** 

 

 
 
 

วิธีประเมิน/
สอบทาน
มูลค่าจาก

รายได้ 
(Income 

Approach) 

กรรมสทิธิใ์น FOC 
ซึ่งปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บรกิาร
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีในเขตพื้นท่ีต่างจังหวัด 

10,980.17 

 
บริษัท ทรู มูฟ จำกัด 
(“TMV”) 

กรรมสิทธิใ์น FOC หลกั 
ซึ่งปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บรกิาร
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีและอินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

5,753.43 

กรรมสิทธิใ์น FOC ซึ่งปัจจุบันใชร้องรบั
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตใน
เขตพื้นท่ีต่างจังหวัด 

9,812.27 

บริษัท ทรู อินเทอรเ์น็ต 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(“TICC”) 

สิทธกิารเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 30 
ปี ใน FOC  ซึ่งปัจจุบันใชร้องรับเทคโนโลยี
ระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมท้ังสทิธิ
ในการซื้อ (call option) FOC ดังกล่าว  เมื่อ
ครบกำหนดอายุการเช่าระยะยาว 

28,080.31 

 

รวม 63,747.35     
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การประเมินคา่ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 

 

ชื่อโครงการ 

 

ประเภท 

มูลค่าตลาดท่ี
ไดรั้บจากการ
ประเมิน/สอบ
ทานมูลค่า
ทรัพย์สิน 
(ล้านบาท) 

บริษัท
ประเมิน/สอบ
ทานมูลค่า
ทรัพย์สิน 

วันท่ี
ประเมิน/
สอบทาน
มูลค่า
ทรัพย์สิน 

ระยะเวลาท่ี
ใช้ในการ
คำนวณ 

วิธีการ
ประเมิน/
สอบทาน
มูลค่า
ทรัพย์สิน 

 
 
บริษัท ทร ู มูฟ เอช ยูนิ
เวอรแ์ซล คอมมิวนเิคชัน่ 
จำกัด(“TUC”) 
 

กรรมสทิธ์ิในเสาโทรคมนาคมจำนวน           
788 เสา และโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อืน่ท่ี
เกี่ยวข้องทีใ่ชส้ำหรับการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

2,928.24 

 
 
 
 
 
 

บริษัท สีลม 
แอ๊ดไวเซอรี ่

จำกัด 

 
 
 
 
 
 

31 ธันวาคม 
2565 

 
 
 
 
 
 

ตามหมายเหตุ 
**** 

 

 
 
 
 
 
 

วิธีประเมิน/
สอบทาน
มูลค่าจาก

รายได้ 
(Income 

Approach) 

กรรมสทิธิใ์น FOC 
ซึ่งปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บรกิาร
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีในเขตพื้นท่ีต่างจังหวัด 

5,006.79 

 
บริษัท เรียล มฟู จำกัด 
(“RMV”) 

กรรมสิทธิใ์น FOC  
ซึง่ปัจจบุันใช้รองรับเทคโนโลยรีะบบ FTTx 
ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และเขตพื้นท่ีต่างจังหวัด 

3,665.13 

บริษัท ทร ู อินเทอรเ์น็ต 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(“TICC”) 

กรรมสทิธิใ์น FOC  
ซึ่งปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยรีะบบ FTTx 
ในธรุกิจให้บริการอนิเทอร์เน็ตและบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นท่ีต่างจังหวัด 

4,961.89 

 

รวม 16,562.05  

   

รวมท้ังหมด 195,631.34  

   

 
**การประเมินมูลค่าทรัพย์สินจะจัดทำปีละ 1 ครัง้ ในกรณท่ีีไมม่ีเหตุการณ์ท่ีกระทบต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ 
**** ระยะเวลาท่ีใช้ในการคำนวณ  

(1) สำหรับทรัพย์สินประเภทเสาโทรคมนาคมและ FOCที่เป็นกรรมสิทธิ์มีระยะเวลาการคำนวณตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2576  
โดยมีการคำนวณมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value)  

(2) สำหรับทรัพย์สินประเภท FOC ที่เป็นสิทธิการเช่าระยะเวลา 20 ปี และ 30 ปี มีระยะเวลาการคำนวณตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2576 
โดยมีการคำนวณมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) 

(3) สำหรับทรัพย์สินประเภท เสาโทรคมนาคมที่เปน็ สิทธิในการรับกระแสรายได้ 4,360 และ 1,485 เสา (ทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก: IPO) มีระยะเวลาการคำนวณ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2578 โดยมีการคำนวณมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) 

(4) สำหรับทรัพย์สินประเภท เสาโทรคมนาคม 338 เสา (ทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1) และ 149 เสา (ทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2) รวมทั้งทรัพย์สิน
ประเภท FOC ที่เป็นสิทธิในการรับกระแสรายได้ มีระยะเวลาการคำนวณตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธนัวาคม 2576 โดยมีการคำนวณมูลค่าสุดท้าย 
(Terminal Value) 
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ค) อตัราส่วนมูลค่าทรัพย์สนิที่กองทนุฯลงทุน ต่อ มลูค่าทรัพย์สนิของกองทนุฯ  ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 
2565  ดังนี ้

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

 มูลค่ายตุิธรรม                     
บาท 

ร้อยละของมูลค่า 
ทรัพย์สนิสทุธ ิ

เงนิลงทนุในธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐาน (หมายเหตุ 6) 

เงินลงทุนในกรรมสทิธิ์ในทรัพย์สนิโครงสร้างพื้นฐาน 

เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจำนวน 6,000 
เสา และโครงสร้างพื้ นฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive อื่นที่ เกี่ ยวข้อง  ที่ ใช้สำหรับการให้บ ริการ
โทรศัพท์เคลือ่นท่ี 

29,373,145,389 

 

17.02 

 

เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในระบบใยแก้วนำแสงหลัก และ 
อุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณที่เกี่ยวข้อง และ ระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 

17,286,360,000 

 

10.01 

 

เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจำนวน 350 
เสา  และใยแก้วนำแสงซึ่งในปัจจุบันใช้สำหรับการ
ให้บรกิารโทรศัพท์เคลื่อนทีใ่นเขตพื้นท่ีต่างจังหวัด 

3,975,543,260 

 

2.30 

เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจำนวน 2,589 
เสา  และใยแก้วนำแสงซึ่งในปัจจุบันใช้สำหรับการ
ใหบ้ริการโทรศัพท์เคลือ่นท่ีในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 

19,565,795,949 

 

11.34 

เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจำนวน 788 
เสา  และใยแก้วนำแสงซึ่ งในปัจจุบันใช้สำหรับการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 

7,815,373,123 

 

4.53 

เงินลงทุนในกรรมสิทธ์ิในใยแกว้นำแสงหลัก เพิ่มเติมครั้ง
ที่  2  ซึ่ ง ใ น ปั จ จุ บั น ใ ช้ ส ำ ห รั บ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
โทรศั พ ท์ เค ล่ือนที่   และอิน เทอร์ เน็ ต ในเขตพื้ นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

5,718,110,000 

 

3.31 
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เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในใยแกว้นำแสงหลัก เพิม่เติมครั้ง
ที่  3 ซึ่ ง ใ น ปั จ จุ บั น ใ ช้ ส ำ ห รั บ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
โท รศั พ ท์ เค ล่ือนที่   และอิน เทอร์ เน็ ต ในเขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และใยแก้วนำแสงใช้
สำห รับ ให้ บริการอิน เต อร์ เน็ ต และ  บ รอด แบ นด์
อินเตอร์เน็ตในเขตพืน้ท่ีต่างจังหวัด 

15,565,700,000 

 

9.02 

เงินลงทุนในกรรมสิทธ์ิในใยแก้วนำแสง เพิ่มเติมครั้งที่ 4 
ซึ่งในปัจจุบันใช้สำหรับให้บริการอินเตอร์เน็ตและบรอด
แบนด์อินเตอร์เน็ตในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และในเขตพื้นท่ีต่างจังหวัด 

3,665,130,000 

 

2.12 

เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในระบบใยแก้วนำแสง เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 ซึ่งในปัจจุบันใช้สำหรับให้บริการอินเตอร์เน็ต
และบรอดแบนด์อนิเตอร์เนต็ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 

4,961,890,000 

 

2.87 

เงินลงทุนในสิทธใินการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ 

เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่
เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของบริษัท บี
เอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด (“BFKT”) 

27,310,395,289 

 

15.82 

 

เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่
เกิดจากการให้เชา่เสาโทรคมนาคมของบริษัท เอเซีย ไวร์
เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“AWC”) 

15,912,509,246 

 

9.22 

เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม
ของบริษัท เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ("AWC") 

955,003,587 

 

0.55 

เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม
ของบรษิัท เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ("AWC") 

446,105,765 

 

0.26 
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 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

 มูลค่ายุติธรรม                     
บาท 

ร้อยละของมูลค่า 
ทรัพยส์ินสทุธ ิ

เงินลงทุนในสิทธกิารเช่าทรัพย์สนิโครงสร้างพื้นฐาน 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าในระบบใยแกว้นำแสงเพิม่เตมิ     
ครั้งที่ 1 

11,308,610,000 6.55 

เงินลงทนุในสิทธิการเช่าในระบบใยแกว้นำแสงเพิม่เตมิ     
ครัง้ที ่2 

3,815,780,000 2.21 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าในระบบใยแกว้นำแสงเพิม่เตมิ     
ครั้งที ่3 

28,080,310,000 16.27 

สินทรัพย์สิทธิการใช ้ 13,272,185,367 7.69 

รวมเงินลงทนุ 209,027,946,975 121.10 

 

3.5 การจดัหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก) สัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

กองทุนฯ ได้เข้าทำสัญญาที่ทำใหไ้ด้มาซึง่ทรัพย์สินโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมและสัญญาเกีย่วกับการจัดหา
ผลประโยชนจ์ากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ซึง่มีรายการดงัต่อไปนี ้

(1) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งตน้ และ สัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพยส์ินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 1 ครัง้ที่ 2 ครั้งที่ 3 และคร้ังที่ 4 

I. สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหวา่ง BFKT และกองทนุฯ (“สัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ BFKT”) 

II. สัญญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้ระหวา่ง AWC และกองทุนฯ (“สัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ AWC”) 

III. สัญญาโอนขายทรัพย์สินระหวา่ง TICC และกองทุนฯ (“สัญญาโอนขายทรัพย์สิน TICC”) 

IV. สัญญาโอนขายทรัพย์สินระหวา่งทรูและกองทุนฯ (“สัญญาโอนขายทรัพย์สินทรู”) 
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V. สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่จะเข้าทำระหวา่งกองทนุฯ และ AWC เกี่ยวกับการ
ลงทุนในเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีล่งทุนเพิ่มเติม ครัง้ที ่1 (“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที่ลงทุนเพิม่เติม ครัง้ที่ 1”) 

VI. สัญญาเชา่ FOC ระยะยาวทีล่งทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 

VII. สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่ลงทุนเพิม่เติม ครั้งที่ 2 ระหว่าง AWC และกองทุน 
(“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ทีล่งทนุเพิม่เติม ครั้งที ่2”) 

VIII. สัญญาซื้อขายทรัพย์สินระหวา่ง TUC และกองทุน (“สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3”) 

IX. สัญญาซื้อขายทรพัย์สินระหวา่งทรูมูฟและกองทุน (“สัญญาซื้อขายทรพัย์สินของทรูมูฟ ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที ่2 และลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3”) 

X. สัญญาเชา่ทรัพย์สินระยะยาวระหว่าง TICC และกองทุน (“สญัญาเชา่ FOC ระยะยาว ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และลงทุนเพิม่เติมครั้งที่ 3”) 

XI.  สัญญาซื้อขายทรัพย์สินระหว่าง TUC และกองทุน (“สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุน   

 เพิม่เตมิ ครัง้ที่ 4”) 

XII. สัญญาซื้อขายทรัพย์สินระหวา่ง เรียลมูฟ และกองทุน (“สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ เรยีลมูฟ ที่

ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4”) 

XIII. สัญญาซื้อขายทรัพย์สินระหวา่ง TICC และกองทุน (“สัญญาซื้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุน

เพิม่เติม ครัง้ที่ 4”) 

(2) สัญญาเช่า ดำเนนิการและบริหารจัดการหลัก 

I. สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเชา่ ดำเนินการ บำรุงรกัษา และบริหารจัดการหลัก ระหว่าง TUC 

และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนทีสั่ญญาเชา่ ดำเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา

โทรคมนาคม") 

II. สัญญาแก้ไขและแทนทีสั่ญญาเชา่ ดำเนินการ และบริหารจดัการหลักระหว่าง TICC TUC และ

กองทุน (“สัญญาแก้ไขและแทนทีสั่ญญาเชา่ ดำเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC”) 

III. สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเชา่ช่วง ดำเนินการ บำรงุรักษา และบริหารจัดการ FOC ระหว่าง 

TICC และ กองทนุ ("สัญญาแก้ไขและแทนทีสั่ญญาเชา่ชว่ง ดำเนนิการและบริหารจดัการ FOC") 



รายงานประจำปีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิัล 

 

   59 

 

IV. สัญญาแก้ไขและแทนทีสั่ญญาเชา่ ดำเนินการ บำรงุรักษา และบริหารจัดการหลัก ครัง้ที่ 2 

ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนทีสั่ญญาเชา่ ดำเนินการ และบริหารจัดการ

หลักเสาโทรคมนาคม ครัง้ที่ 2") 

V. สัญญาแก้ไขและแทนทีสั่ญญาเชา่ ดำเนินการ บำรงุรักษา และบริหารจัดการหลัก ครั้งที่ 2 

ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเชา่ ดำเนินการ และบริหารจัดการ

หลักเสาโทรคมนาคม ครัง้ที่ 2") 

(3) สัญญาบริการหลกั 
I. สัญญาบริการหลักฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหวา่งผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม

และกองทุน (ตามที่ได้มีการแกไ้ขเพิ่มเติม รวมถงึตามข้อตกลงเพิ่มเติม ฉบับลงวันท่ี 5 มีนาคม 

พ.ศ. 2558 และขอ้ตกลงเพิม่เตมิ ครัง้ที่ 2 ฉบับลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ระหว่าง

ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมและกองทุน) (“สัญญาบริการหลัก”) 

(4) หนังสือขอ้ตกลงกระทำการ (Letter of Understanding) ระหว่าง TUC BFKT และกองทนุฯ 

(5) หนังสือสนับสนนุ (Letter of Support) ของ TUC ที่ให้แก่ BFKT 

(6) สัญญารักษาสัดสว่นการถือหนว่ยลงทุน ฉบับลงวนัที ่ 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างทรูและ
กองทุน (ตามที่ได้มกีารแกไ้ขโดยสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมระหว่างทรูและกองทนุ ฉบับลงวันที่ 23 
สิงหาคม 2562) (“สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทนุ”) 

(7) สัญญาเช่าหลกั 

I. สัญญาแก้ไขและแทนทีสั่ญญาเชา่เสาโทรคมนาคมหลักระหวา่งบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกดั 
(DTN) และกองทุน (“สัญญาโทรคมนาคมเช่าหลักของ DTN”)  

II. สัญญาเชา่เสาโทรคมนาคมหลักระหว่างบริษัทกสท โทรคมนาคม จำกดั (มหาชน) (CAT) และ 
กองทุน (“สัญญาเช่าโทรคมนาคมหลักของ CAT”) ซึ่งปจัจุบันเปล่ียนชื่อเป็น บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) 

III. สัญญาเชา่เสาโทรคมนาคมหลักระหว่างบรษิัทตงิส์ ออน เน็ต จำกดั  (TON) และ กองทนุ 
(“สัญญาเชา่โทรคมนาคมหลักของ TON”) 

IV. สัญญาเชา่เสาโทรคมนาคมหลักระหว่างบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (AEROTHAI) 
และ กองทุน (“สัญญาเชา่โทรคมนาคมหลักของ AEROTHAI”) 

 

หมายเหตุ: ผูล้งทนุสามารถศึกษาข้อมูลเพิม่เติมได้จากหนังสือชีช้วนของกองทุนฯ 
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(8) หนงัสือข้อตกลงร่วมกนั (Letter of Agreement) ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยส์ินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม HSPA ระหว่าง TUC TICC และกองทนุ ("หนังสอืข้อตกลงร่วมกันที่เกี่ยวขอ้งกับ
ทรัพยส์ินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA") 

 

ข) การบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต 

หากในอนาคตกองทุนจะเขา้ทำ แก้ไขเพิม่เตมิ หรือยกเลิกสัญญาเกีย่วกับการบริหารจัดการหรือการจัดหา
ผลประโยชนจ์ากทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพื้นฐาน และเป็นการเขา้ทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาใดๆ ทีเ่กี่ยวกับ
การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกจิการโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีมมีลูค่าของสัญญาเกินกวา่ 100 ล้านบาท หรือ
ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาทีม่ีการเขา้ทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญา
ดังกล่าว กองทุนจะกระทำได้ต่อเมื่อไดรั้บมติของผู้ถือหนว่ยลงทุน เว้นแตเ่ป็นการเขา้ทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญา
ใดที่มมีูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ 
เวลาทีม่ีการเข้าทำ แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาดงักล่าวที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หรือตามที่
ระบุในโครงการจัดการกองทุน ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าของสัญญาดังกล่าวข้างต้น ให้พิจารณาจากมูลค่าของ
สัญญาทุกรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 



รายงานประจำปีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิัล 

 

   61 

 

3.6 การกู้ยืมเงิน 

ก) แหล่งเงนิทนุ 

ในปี 2560 กองทุนฯ ได้เข้าทำสัญญากู้ยมืเงิน ฉบบัท่ี 2 ลงวันที ่24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กบั ธนาคารกรุงเทพ 
จำกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกดั (มหาชน) และสถาบนัการเงินอืน่ๆ 
ตามที่ปรากฎในสัญญาในฐานะกลุ่มผู้ให้สินเชื่อ สำหรับสินเชื่อเงินกู้เปน็จำนวนเงิน 12,898,000,000 บาท เพื่อ
นำไปชำระราคาในการซื้อทรัพยสิ์นโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และค่าใช้จา่ยที่
เกี่ยวข้อง 

เงินกู้นีเ้ป็นเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน มีการเบิกใชเ้ตม็จำนวนเพียงครั้งเดียว และจะครบกำหนดระยะเวลาชำระคืน
เงินกู้ทัง้จำนวนใน 5 ปีนับจากวันทีไ่ด้เบกิเงินกู้ เงินกู้นี้มีอัตราดอกเบีย้ในช่วงแรกเทา่กับ THBFIX บวกรอ้ยละ 3 ต่อ
ปี หรือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ท่ีร้อยละ 5.07 ต่อป ี ตามที่ผู้ให้สินเชื่อแต่ละรายได้เลือกกำหนด และภายหลังจากที่
กองทุนได้เขา้ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิม่เติม ครัง้ที ่ 3 สำเร็จแล้วนั้น อัตราดอกเบี้ย
ดังกลา่วจะลดลงเหลือเท่ากับ THBFIX บวกร้อยละ 2.75 ต่อป ี หรือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ทีร้่อยละ 4.82 ต่อป ี โดย
สัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที ่ 2 มีข้อกำหนดและเงื่อนไขในลักษณะเดยีวกับทีว่ิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณเ์ดยีวกัน (arm’s length transaction) และเงื่อนไขต่าง ๆ ของสญัญาเงนิกู้จะถูกกำหนดโดยกลุ่ม
ธนาคาร ซึง่สัญญาเงนิกู้ฉบับที่ 2 นีม้ีความคล้ายคลึงกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญากูย้ืมเงนิฉบับที ่1 อันจะ
ถือว่าทำใหเ้กดิเหตุผิดนดัภายใตสั้ญญากู้ยืมเงิน ฉบบัท่ี 2 ดว้ย 

ในปี 2561 กองทุนฯ ได้เขา้ทำสญัญากู้ยมืเงิน ฉบบัท่ี 3 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กับ ธนาคารกรงุเทพ 
จำกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกดั (มหาชน) สำหรับสินเชื่อเงนิกู้
เป็นจำนวนเงิน 2,000,000,000 บาท เพื่อนำไปชำระราคาในการซื้อทรัพยสิ์นโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที ่3 และค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวข้อง 

เงนิกู้นีเ้ป็นเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน มีการเบิกใชเ้ตม็จำนวนเพยีงครั้งเดียว และจะครบกำหนดระยะเวลาชำระคืน
เงินกู้ทัง้จำนวนใน 5 ปีนับจากวนัท่ีได้เบิกเงินกู้ เงินกู้นีม้ีอัตราดอกเบีย้ในชว่งแรกเทา่กับ THBFIX บวกรอ้ยละ 2.75 
ตอ่ป ีโดยสัญญากู้ยมืเงิน ฉบับที ่3 มีข้อกำหนดและเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญชูนจะพงึกระทำกับคู่สัญญา
ทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length transaction) และเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญาเงินกู้จะถูกกำหนดโดย
กลุม่ธนาคาร ซึ่งสัญญาเงินกู้ฉบบัที ่ 3 นีม้ีความคล้ายคลึงกับขอ้กำหนดและเงื่อนไขของสัญญากูย้ืมเงินฉบบัท่ี 1 
และ 2 อันจะถือวา่ทำให้เกิดเหตผิุดนัดภายใต้สัญญากู้ยืมเงิน ฉบบัท่ี 3 ด้วย 

ตามที่สัญญากู้ยมืเงินฉบับที่ 1 ทีก่องทุนฯ ได้เขา้ทำสญัญาเงินกูย้ืมจากกลุ่มธนาคาร และสถาบนัการเงิน จำนวน 
5 ราย  ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2558 เป็นจำนวนเงิน 13,100 ล้านบาท ได้ครบกำหนดชำระหน้ีเงินกู้คืนโดยวันส้ินสุด
สัญญา คือ ณ วันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 นัน้  กองทุนฯ ได้พิจารณาหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อชำระหนี้
ดังกล่าว  กองทุนฯ  จงึได้เขา้ทำสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับทีใ่หม่  ลงวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 กับ ธนาคารกรุงเทพ 
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จำกดั (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกดั (มหาชน) และสถาบันการเงินอื่นๆ ตามที่ปรากฎในสัญญาในฐานะ
กลุ่มผู้ให้สินเชื่อ เพือ่ชำระหน้ีเงนิกู้คืนกลุ่มธนาคาร และสถาบันการเงินซึง่เป็นกลุม่ผูใ้ห้สินเชื่อเดมิ  เปน็สกุลเงิน
บาท  จำนวนเงิน 13,100 ล้านบาท  โดยเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินท่ีกองทุนฯ ตกลงกับกลุม่ธนาคาร และสถาบัน
การเงินดังกล่าว เป็นเงื่อนไขที่ใกล้เคยีงกับเงื่อนไขการให้สินเชื่อแกลู่กคา้ชั้นดีของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ใน
ประเทศ และสอดคล้องกับขอ้ตกลงทางการคา้ในลักษณะเดยีวกับทีว่ิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทัว่ไปใน
สถานการณ์เดยีวกัน (arm’s length terms)  โดยเงินกู้นีเ้ป็นเงนิกู้แบบไม่มีหลักประกัน มกีารเบิกใชเ้ต็มจำนวน
เพียงครัง้เดียว  โดยมีอตัราดอกเบี้ยเท่ากับ THBFIX บวกร้อยละ 2.75  และกองทุนมีภาระหน้าทีท่ี่จะต้องชำระคืน
เงินต้นและอตัราดอกเบี้ยให้กับกลุ่มผู้ให้สินเชื่อ โดยเงินต้นท่ีตอ้งชำระคืนน้ันคดิเป็นร้อยละ 10 ของวงเงินกู้จำนวน 
13,100 ล้านบาท  โดยมกีำหนดชำระคืนเงินต้นปีละ 2 ครัง้ในเดอืนพฤษภาคม และพฤศจิกายน  ทัง้นีก้องทนุฯ ได้
ชำระคืนเงินต้นงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2563 ทีผ่่านมา และจะต้องทยอยชำระคืนเงินต้นตามเงื่อนไขทีไ่ด้ระบุ
ไว้ในสัญญากูย้ืมเงินดงักล่าวจนครบกำหนดตามสัญญาเงินกู้ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการอาจนำกระแสเงนิสดที่ได้จากการ
ดำเนินงานมาชำระคืนเงินต้น  ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเชงิลบต่อเงินปันผลทีผู้่ถือหน่วยลงทุนจะไดร้ับในช่วงเวลาที่
ต้องจา่ยชำระคืนเงินต้นน้ี โดยเงินกู้นีจ้ะครบกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกูใ้นส่วนที่เหลือทั้งจำนวนใน 5 ปีนับ
จากวันท่ีได้เบิกเงินกู้  ณ วันท่ี 6 มีนาคม 2568  โดยกองทุนฯ จะพิจารณาหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมทีสุ่ดมาเพื่อ
ชำระหน้ีดงักล่าว เพื่อจดัโครงสร้างเงินทุนทีเ่หมาะสมกับกองทุนฯ ในขณะนั้น 

และในวันเดียวกัน  กองทุนได้เข้าทำการแก้ไขสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 (Amendment Agreement) 
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563  ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 2 ลงวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2560 และฉบับที่ 3 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ระบุเงื่อนไขห้ามกองทุนฯ มีการชำระคืนเงินต้น
ก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้เงินกู้คืนให้กับกลุ่มผู้ให้สินเชื่อตามที่ปรากฏในสัญญากู้ยืมเงินทั้งสองฉบับดังกล่าว  
ในการน้ีกองทุนฯ จึงต้องทำการขอความเห็นชอบจากกลุ่มผู้ให้สินเชื่อดังกล่าวให้ความยินยอมแก่กองทุนฯ ในการ
ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่ (Refinancing) และกองทุนฯ จะต้องทำ
การชำระคืนเงินต้นให้กับกลุ่มผู้ให้สินเชื่อตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ตาม Pro-rata 
basis  หรือชำระคืนเงินต้นให้กับกลุ่มผู้ให้สินเชื่อสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 2 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 2 ของ
จำนวนเงินกู้ยืม 12,898 ล้านบาท และชำระคืนเงินต้นให้กับกลุ่มผู้ให้สินเชื่อสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 2 คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 3 ของจำนวนเงินกู้ยืม 2,000 ล้านบาท 

ตามที่กองทุนฯ ได้เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (“สัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 2”) และ

สัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (“สัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 3”) และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

สัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 2 และสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563) (“สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม”) กับ 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสถาบันการเงินอื่น ๆ ตามที่ปรากฎใน

สัญญากู้ยืมเงิน  ฉบับท่ี 2 และสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 3 ในฐานะกลุ่มผู้ให้สินเชื่อ (“กลุ่มธนาคาร”) สำหรับสินเชื่อ

เงินกู้เป็นจำนวนเงิน 12,898,000,000 บาท และ 2,000,000,000 บาท ตามลำดับ เพื่อนำไปชำระราคาในการซื้อ
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ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ ครัง้ที่ 3 รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเป็น

เงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน มีการเบิกใช้เต็มจำนวนเพียงครั้งเดียว ครบกำหนดในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 และ

จะครบกำหนดในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ตามลำดับ โดยมียอดเงินกู้คงเหลือรวมเป็นจำนวน 14,532,552,049 

บาท ในการนี้กองทุนฯ ได้พิจารณาหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อชำระหนี้ดังกล่าว จึงได้เข้าทำสัญญากู้ยืมเงิน 

ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 กับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 

(มหาชน) และสถาบันการเงินอื่นๆ ตามที่ปรากฎในสัญญาในฐานะกลุ่มผู้ให้สินเชื่อ เพื่อชำระหนี้เงินกู้คืนกลุ่ม

ธนาคาร และสถาบันการเงินซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้สินเชื่อเดิม เป็นจำนวน 14,532,552,049 บาท โดยเงื่อนไขของการ

กู้ยืมเงินที่กองทุนฯ ตกลงกับกลุ่มธนาคาร และสถาบันการเงินดังกล่าว เป็นเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกับเงื่อนไขการให้

สินเชื่อแก่ลูกค้าชั้นดีของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ในประเทศ และสอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ

เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length terms)  โดยเงินกู้นี้เป็น

เงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน มีการเบิกใช้เต็มจำนวนเพียงครั้งเดียว  มีระยะเวลากู้ยืม 5 ปี โดยจะครบกำหนดชำระ

คืนเงินกู้ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2570 และกองทุนมีภาระหน้าที่ที่จะต้องชำระคืนเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยให้กับ

กลุม่ผู้ให้สินเชื่อ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และการชำระคืนเงินต้น ดังนี้ 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ตามสญัญากู้ยืมเงินฉบับที่ 5 

2566 2567 2568 2569 2570 

THOR + 3.25% THOR + 3.25% THOR + 3.50% THOR + 3.75% THOR + 3.75% 

 

การชำระคืนเงนิต้น ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 5 (หนว่ย: บาท) 

2566 2567 2568 2569 2570 

581,302,082 668,497,396 494,106,770 581,302,082 12,207,343,719 

  

ทัง้นีบ้ริษัทจดัการอาจนำกระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงานมาชำระคืนเงินต้น  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลทีผู้่ถือหน่วยลงทุนจะได้รับในช่วงเวลาทีต่้องจ่ายชำระคืนเงินตน้น้ี โดยในวัน
ครบกำหนดชำระคืนเงินกู้ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2570  กองทนุฯ จะพิจารณาหาแหล่งเงินทุนทีเ่หมาะสมที่สุดมา
เพื่อชำระหน้ีดังกลา่ว เพื่อจัดโครงสร้างเงินทุนทีเ่หมาะสมกับกองทุนฯ ในขณะนั้น 

นอกจากนัน้ กองทุนฯ มีข้อปฏิบัติทางการเงินเรื่องการชำระคืนเงนิต้น (Repayment Covenant) ตามที่ไดต้กลงกับ
กลุ่มผู้ให้สนิเชื่อตามสัญญาเงินกูย้ืมเงิน โดยกองทุนจะต้องดำรงอตัราส่วนทางการเงินระหวา่ง (ก) หน้ีสินท่ีมีภาระ
ดอกเบี้ย และ (ข) ผลคูณของกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเส่ือมราคา กับอายุเฉล่ียของสัญญาเช่าถ่วง
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น้ำหนักดว้ยรายได้หลังหักคา่ใช้จา่ยที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยอัตราส่วนทางการเงินดงักล่าว จะต้องไม่เกินกว่า 0.25 
เท่า ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามอัตราส่วนดงักล่าว กองทุนมีหน้าที่ตอ้งทยอยชำระคืนเงินต้นให้กับกลุ่มผู้ให้สินเชื่อ  

อนึ่ง สืบเนื่องจากการท่ีกองทุนฯ ได้เข้าทำสัญญากู้ยมืเงินฉบับที่ 5 ส่งผลให้กองทุนจะต้องเข้าทำการแก้ไขสัญญา
กู้ยืมเงินฉบับที่ 4 เนือ่งจากกองทุนจะต้องทำการชำระคืนเงินต้นให้กับกลุ่มธนาคารผู้ให้สินเชื่อตามสัญญากู้ยมืเงิน
ฉบับที่ 4 แบบปนัส่วนตามสัดส่วนของวงเงินกู้ยมื (Pro-rata Basis) เพือ่ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขใน
สัญญากู้ยืมเงินฉบับท่ี 5 โดยกองทุนจะต้องเขา้ทำการแก้ไขภายใน 60 วัน นับจากวันท่ีเบิกเงนิกู้ยืมตามสัญญา
กู้ยืมเงินฉบับที่ 5  

 

 

ข) สถานะของการกู้ยืมเงนิ ณ วนัสิ้นรอบปีบัญช ี

 บาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 913,897,448 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 26,090,094,208 

รวมเงินกู้ยมื       27,003,991,656 
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4. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

กิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน 

4.1 ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมที่ลงทุน 

4.1.1 ภาพรวมของอตุสาหกรรมโทรคมนาคม (Mobile Services) ในประเทศไทย 

ตลาดโทรศัพท์เคลือ่นท่ีในประเทศไทยมีผู้ให้บริการส่ือสารโทรคมนาคมในประเทศไทยทีม่ีโครงขา่ยเป็นของ
ตัวเองทั้งหมด 4 ราย ประกอบดว้ย  AIS TRUE DTAC และ NT โดยในปี 2564  ที่ผ่านมาผู้ให้บริการแต่ละราย
ยังคงใหค้วามสำคัญด้านการลงทุน และเร่งพัฒนาโครงข่าย 5G เพื่อให้การบริการครอบคลุมการส่ือสารได้ครบ
ทุกแพลตฟอร์ม ทัง้ยงัมีการแข่งขันทางดา้นแพคเกจการให้บริการ ซึ่งมีการใชก้ลยุทธแ์พคเกจเสนอการให้บริการ
ด้านความบันเทิง เพื่อดึงดดูลูกค้าใหใ้ช้แพคเกจเพิม่ขึ้น ทั้งนีใ้นช่วงปี 2565 ประเด็นที่น่าจับตามองคือประเดน็ 
การควบรวมบริษัทระหวา่งบริษัท  ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น จาํกดั (มหาชน) (DTAC)  ตามที่ทัง้ 2 บริษัทมองวา่การควบบริษัทเป็นการปรับโครงสรา้งธุรกิจไปสู่การ
เป็น Tech Company ที่สามารถอยู่รอด และมคีวามสามารถในการแข่งขันไดใ้นอนาคต  โดยหลังจากที่
กระบวนการควบรวมได้ล่าช้าออกไป  มีการคาดการณ์วา่จะเสร็จสิ้นกระบวนการควบรวมภายในครึ่งแรกของป ี
2566  รวมไปถงึการเข้าซื้อกจิการ 3BB ของ AIS อันจะส่งผลใหก้ารแข่งขันของ Telecom Operator ลดลง  

 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลือ่นที่ในประเทศไทย  

1. รายได้จากการให้บริการ 

 ในปี 2565 จากรายงานของ EIC คาดว่า รายได้จากการให้บรกิารของผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคม 
(Telecom Operator) อยู่ทีป่ระมาณ 362,000 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึง่มรีายได้จากการ
ให้บรกิารอยู่ที่ประมาณ 356,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.7 ในขณะทีก่็คาดการณ์วา่รายไดจ้ากการให้บริการ
ในปี 2566 มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอยู่ทีร่้อยละ 2.2 YoY ซึ่งชะลอตัวจากช่วงก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 ที่เติบโต
ร้อยละ 5.0 CAGR  ทั้งนี้ EIC คาดการณ์ว่าระยะกลางชว่งปี 2567 - 2569 รายได้จากการให้บริการมีแนวโน้ม
ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.8 CAGR จากการขยายตวัของการใชง้านข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่จากการใช้งานผ่าน
โครงข่าย 5G ทีเ่พิ่มขึ้น  นอกจากนี้จำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เนต็ประจำที่ (Fixed Broadband Internet) มี
แนวโน้มเพิ่มสงูขึ้นโดยมีปจัจยัสนับสนุนหลักจากการขยายพื้นท่ีให้บริการโครงข่ายอินเทอรเ์น็ต รวมถึงการ
นำเสนอแพคเกจที่หลากหลายเพือ่ดึงดดูผู้บริโภคทีม่ีความต้องการใช้งานที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีรายได้การ
เติบโตจากการประกอบธุรกจิอื่น เช่น การให้บริการ Video Streaming เป็นต้น  
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รายได้จากการให้บริการ (พนัล้านบาท) 

 
หมายเหตุ: คำนวณเฉพาะรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์, อินเทอร์เน็ตประจำท่ี และธรุกิจอื่นของ TRUE, 3BBA, DTAC และ AIS 

ที่มา: การวิเคราห์โดย EIC จากขอ้มูลของ TRUE, 3BBA, DTAC และ AIS 

 

2. สว่นแบ่งตลาด  

 
ส่วนแบ่งทางการตลาดแบ่งตามจำนวนผู้ใช้บริการและรายได้ (%) 

 
ที่มา: การวิเคราห์โดย EIC จากขอ้มูลของ TRUE, DTAC และ AIS 

ในปี 2565  AIS ยังคงเป็นผู้เล่นที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ทั้งในเชิง
จำนวนผู้ใช้บริการและในเชิงด้านรายได้  โดยมีส่วนแบ่งตลาดคิดเป็นร้อยละ 46 ในเชิงจำนวนผู้ใข้บริการ และ
ร้อยละ 49 เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งตลาดจากรายได้  รองลงมาคือ TRUE และ DTAC ตามลำดับ  ทั้งนี้เป็นที่



รายงานประจำปีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิัล 

 

   67 

 

น่าสนใจว่าตั้งแต่ช่วงปี 2556 - 2559 นั้น DTAC ครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 มาโดยตลอด  หากแต่ 
TRUE สามารถชิงส่วนแบ่งตลาดและก้าวขึ้นมาครองอันดับ 2 ได้ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาและยังคงมีส่วนแบ่ง
ตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง  โดยในปี 2565 EIC ประมาณการว่า TRUE มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 34  เมื่อ
พิจารณาจากจำนวนผู้ใช้บริการ และมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 30 เมื่อพิจารณาจากรายได้  สำหรับปี 2566 นั้น 
EIC คาดว่าผู้ให้บริการโครงข่ายยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดทั้งในเชิงรายได้และผู้ใช้บริการได้ใกล้เคียงกับปี 
2565  ทั้งนี้ในกรณีที่ TRUE และ DTAC ควบรวมกันสำเร็จ ส่วนแบ่งตลาดสำหรับ New Company จากการควบ
รวม ซึ่งชื่อของบริษัทใหม่หลังการควบรวม ยังคงใช้ชื่อ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย TRUE และ 
DTAC จะต้องให้บริการแยกกันเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามมติ กสทช. 

 

3. ปัจจัยที่คาดว่ามีผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจ 
(3.1) จำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอัตราการเข้าถึงบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  
 

 
ที่มา: การวิเคราห์โดย EIC จากข้อมูลของ TRUE, DTAC, AIS สำนกังานกสทช. และ GSMA 

 
ในปี 2565 EIC ประมาณการว่ามีจำนวนผู้ใช้บริการประมาณ 100 ล้านราย เพิ่มขึ้นจากปี 2564 

ประมาณ 4 ล้านราย หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.2 ในขณะที่ คาดการณ์ว่าในปี 2566 จำนวนผู้ใช้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.4 YoY  ถึงแม้ว่าจะถูกกดดันจากอัตราการเข้าถึงบริการ
โทรศัพท์ เค ล่ือนที่  ที่มี สัญ ญ าณ เข้าใกล้จุดอิ่มตัวของตลาด  โดย EIC คาดการณ์ ว่าอัตราการเข้าถึง
โทรศัพท์เคล่ือนที่ของไทยเติบจากร้อยละ 138 ในปี 2565 เป็นร้อยละ 140 ในปี 2566  เมื่อเทียบกับอัตราการ
เข้าถึงโทรศัพท์เคล่ือนที่ของทั่วโลกอยู่ที่ร้อยละ 75 เท่านั้น  โดยจำนวนผู้ใช้บริการในระบบเติมเงินมีแนวโน้ม
เติบโตตามการฟ้ืนตัวของจำนวนนักท่องเท่ียวทั้งการเปิดใชง้าน sim card ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการเปิด
ใช้งาน Travel Sims ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในค่างประเทศ รวมถึงการกลับเข้ามาทำงานใน
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ไทยของแรงงานต่างชาติ สำหรับจำนวนผู้ใช้บริการในระบบรายเดือนมีแนวโน้มขยายตัวจากการนำเสนอ
แพคเกจที่มีความคุ้มค่า และแพคเกจเพิ่มความบันเทิง เช่น การใช้งาน Video Streaming เป็นต้น   

(3.2) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมาย   
 
เนื่องจากผู้ให้บริการแต่ละรายต่างก็ใช้กลยุทธ์ด้านราคาในการดึงดูดลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้

รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU)  อาจปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ไม่มากนัก โดยในปี 2566 EIC คาดการณ์ว่า 
ARPU เฉล่ียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2565 จากอัตราค่าบริการเฉล่ียที่เพิ่มขึ้นของระบบราย
เดือน ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้งานข้อมูลผ่านเทคโนโลยี 5G และจำนวนผู้ใช้บริการที่ เพิ่มขึ้นใน
ภาพรวมทั้งระบบเติมเงินและระบบรายเดือน  

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายตอ่เดือน (ARPU) 

 
หมายเหตุ: อัตราค่าบริการในวันท่ี 14 กันยายน 2565 

ทีม่า: การวิเคราห์โดย EIC จากขอ้มูลของ TRUE, DTAC, AIS และสำนักงาน กสทช. 
 

(3.3) นโยบายการส่งเสริมการใช้งานจากภาครัฐ  
   

 ภาครัฐได้กำหนดยุทธศาสตรใ์นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 5G ของประเทศไทย โดยในระยะที่ 1 ได้
กำหนดให้มีการส่งเสริม ดงันี้  

• พัฒนาโครงขา่ย 5G ให้ครอบคลุม 100% ในพ้ืนท่ีเปา้หมาย ภายในปี 2565 เช่น EEC และพื้นที่ ที่
ประกาศเป็น Smart City และครอบคลุม 98% ของประชากรภายในปี 2570  

• ขับเคล่ือนเศรษฐกิจผ่านระบบ 5G โดยเน้นการใช้งาน 5G ใน 12 อุตสาหกรรมเปา้หมาย  

• พัฒนาคุณภาพสังคม โดยส่งเสรมิให้มกีารใช้งานเทคโนโลยี 5G ในภาคการศึกษา ภาคสาธารณ
สุช รวมถึงการพัฒนาเมืองอจัฉริยะ Smart City เป็นต้น  

ทัง้นี้ ตัวอยา่งโครงการต้นแบบการใช้งาน 5G ของภาครัฐ ได้แก ่
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• Smart Station ในพ้ืนท่ีสถานีกลางบางซื่อ โดยอยู่ในระหวา่งติดตั้งระบบ AI เพื่อความปลอดภัย
ของผู้โดยสารในอาคาร เช่นระบบตรวจจับผู้ล้ำเส้นเหลือง และวัตถตุ้องสงสัย รวมไปถงึการ
ให้บริการ Automation Wheelchair สำหรับผู้พิการและผู้สูงอาย ุ

• Smart Hospital โรงพยาบาลศริิราช อยูใ่นระหวา่งการทดลองใช้งาน และโรงพยาบาลมหานคร
เชียงใหม่ ซึ่งอยูใ่นระหวา่งการตดิตั้งระบบคดักรองผู้ป่วยเบื้องต้นผ่าน AI การติดตามอาการผู้ป่วย
ผ่านระบบ Telemedicine เป็นตน้  

 

4.  การเปรียบเทียบคลืน่ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศไทย 

ตารางสรุปเปรียบเทยีบคล่ืนของผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศไทย   

 26 GHz 2600 MHz 2300 MHz 2100 MHz 1800 MHz 900 MHz 850 MHz 700 MHz รวม 

 
800 MHz 
สิน้สดุ N/A 

90 MHz 
สิน้สุด 2578 

 15 MHz 
สิน้สดุ 2570 

15 MHz 
สิ้นสุด 2576 

10 MHz 
สิ้นสุด 2574 

15 MHz 
สิ้นสดุ 2568 

10 MHz 
สิ้นสุด 2578 

สูง = 800 MHz 
กลาง = 105 MHz 
ต่ำ = 50 MHz 

 
200 MHz 
สิน้สุด 2577 

 60 MHz* 
สิน้สุด 2568 

(Partner 
with TOT) 

15 MHz 
สิน้สุด 2570 

5 MHz 
สิน้สดุ 2576 

5 MHz   
สิน้สุด 2576 

 10 MHz 
สิ้นสุด 2578 สูง = 200 MHz 

กลาง = 75 MHz 
ต่ำ = 20 MHz 

 
1200 MHz 
สิน้สุด N/A 

100 MHz 
สิน้สุด 2578 

 30 MHz**

สิน้สุดปี 

2568/2570 

20 MHz 
สิน้สุด 2576 

10 MHz 
สิ้นสุด 2574 

 10 MHz 
สิ้นสุด 2578 

สูง = 1200 MHz 
กลาง = 130 MHz 
ต่ำ = 40 MHz 

 
  60 MHz 

สิน้สดุ 2568 
15 MHz 
สิ้นสดุ 2568 

    
กลาง = 75 MHz 

 
      15 MHz 

สิน้สดุ 2568 
10 MHz 
สิ้นสุด 2578 

ต่ำ = 35 MHz 

* 60*1 MHz partner with TOT สิ้นสุดปี 2568  **30  MHz สิ้นสุดปี 2570 โดย 15 MHz เชา่จาก TOT สิ้นสุดปี 2568 

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ กสทช. Telenor NTT Docomo SK Telecom และจาก AIS DTAC TRUE  
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3.1.2 อตุสาหกรรมโทรคมนาคมบรอดแบนด์ประจำที่ในประเทศไทย (Fixed Broadband) 

ภาพรวมของอุตสาหกรรม Fixed Broadband 
1. จำนวนผู้ใช้บริการ 

จำนวนผู้ใช้บริการธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน (Fixed Broadband)  ในปี 2565 EIC ประมาณการว่ามีจำนวน 13.4 

ล้านราย เติบโตจากปี 2565 ที่มี ผู้ใช้บริการจำนวน 12.4 ล้านราย คิดเป็นเติบโตร้อยละ 8 YoY ในขณะที่

คาดการณ์ว่าในปี 2566 จะมีจำนวนผู้ใช้บริการ Fixed Broadband จำนวนประมาณ 14.3 ล้านราย เติบโต

เพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 6 YoY ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ใช้บริการ Fixed Broadband มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น

ในอัตราที่ลดลง  โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อจำนวนผู้ใช้บริการ Fixed Broadband ได้แก่  

• การขยายพื้นที่ให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการ โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตเมืองที่มี

ศักยภาพเติบโต รวมถึงการขยายพื้นที่ของโครงการอินเทอร์เน็ตภาครัฐ  

• การนำเสนอแพคเกจที่มีความหลากหลาย เช่น แพคเกจเริ่มต้นในราคาที่จับต้องได้ แพคเกจพ่วงความ

บันเทิงทั้ง Video Streaming และ Gaming รวมถึงการพัฒนาความเร็วในการ Download/Upload 

และคุณภาพการให้บริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน เป็นต้น 

 

แผนภาพแสดงจำนวนผู้ใช้บริการ Fixed Broadband 

 

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ TRUE, AIS, NT และ JAS 

 

2. สัดส่วนการใช้งานบนโครงข่าย 

โครงข่ายการใช้งาน Fixed Broadband สามารถแบ่งออกเป็น 2 โครงข่ายหลักได้แก่ โครงข่าย xDSL 
และ FTTx  โดยในช่วงปี 2559 - 2560 สัดส่วนการใช้งานยังคงอยู่บนโครงข่าย xDSL เป็นหลักมากกว่าร้อยละ 
50  ทั้งนี ้จะเห็นได้ว่าการใช้งานบนโครงข่าย FTTx มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา และ
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เนื่องจากในช่วงไตรมาส 2/2563 – ไตรมาส 1/2564 ผู้ให้บริการ Fixed Broadband ได้เร่งดำเนินการเปล่ียนสาย 
ส่ือสารเป็นสาย Fiber Optic ให้กับผู้ใช้บริการเป็นส่วนใหญ่ ทำให้สัดส่วนโครงข่าย FTTx ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
โดยในปี 2565 EIC ประมาณการว่าสัดส่วนการใช้งานโครงข่าย FTTx ของไทยอยู่ทีร้่อยละ 96 และคาดการณ์ว่า
จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 97 ในปี 2566  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเปล่ียนมาใช้งานบนโครงข่าย 
FTTx ทั้งหมด  

 

สัดส่วนการใช้งานบนโครงข่ายอินเตอร์เนต็ 

 
ทีม่า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของสำนักงาน กสทช. 

 

3. ปัจจัยที่มีผลตอ่การเตบิโตของธุรกจิ Fixed Broadband ได้แก่  

o อัตราการเข้าถึงอนิเทอรเ์นต็ประจำที่ (Fixed Broadband) เนื่องจากการเติบโตของ
ผู้ใช้บริการ 

อินเทอรเ์น็ตรายใหม่เริ่มชะลอตัวลงต่อเนื่อง ส่งผลใหอั้ตราการเข้าถึงบริการอินเทอร์เนต็ Fixed Broadband ของ
ไทยมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอัตราที่ลดลง โดย EIC ประมาณการว่าในปี 2565 อัตราการเข้าถึงบริการ
อินเตอร์เน็ตต่อประชากรอยู่ที่ร้อยละ 19 และอัตราการเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตต่อครัวเรือนของไทยอยู่ที่ร้อยละ 
57 ในขณะที่คาดการณ์ว่าในปี 2566 อัตราการเข้าถึงบริการอินเตอร็เน็ตต่อประชากร และต่อครวัเรือนอยู่ที่ร้อย
ละ 20 และ ร้อยละ 59 ตามลำดับ  
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ทีม่า: การวิเคราะห์โดย EIC  
 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อน

บ้านในกลุ่มอาเซียน สัดส่วนผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตต่อประชากรของประเทศไทยอยู่ในอันดับที ่5 คิดเป็นร้อยละ 

78 โดยยังต่ำกว่าประเทศบรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย และกัมพูชา 

 

ทีม่า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของสำนักงาน กสทช., Global Web Index และ GSMA 
 

o การใช้งานเทคโนโลยี 5G   

การให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Fixed Wireless Access) ในภาคธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับ 

Trend โลก ซึ่งเป็นผลจากการใช้งานเทคโนโลยี 5G ที่สามมรถแข่งขันกับระบบ Fixed Broadband ได้ เป็นปัจจัย

กดดันการเติบโตของจำนวนผู้ใช้บริการ Fixed Broadband สำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรในอนาคต โดยในประเทศ

ไทย Telecom Operator 3 รายหลัก AIS, DTAC และ TRUE มีความพร้อมในการให้บริการ Fixed Wireless 

Access แล้ว โดยเน้นทำการตลาดสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรเป็นหลัก นอกจากนี้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเคล่ือนท่ี
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ผ่าน Smart Phone ของผู้บริโภคที่สามารถเข้าถึงงา่ยและมีแนวโน้มเติบโตตอ่เนื่อง อาจส่งผลให้ความตอ้งการใช้

งาน Fixed Boradband เริ่มชะลงตัวลง 

4. ส่วนแบ่งการตลาด 

ในปี 2566 EIC คาดการณ์ว่าผู้ให้บรกิารส่วนใหญ่ยังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดได้ใกล้เคียงกับปี 2565  

ทั้งนี้เป็นที่น่าจับตามองว่า AIS นับตั้งแต่ทีเ่ข้ามาเล่นในตลาด fixed broadband อย่างเต็มตัวในปี 2558  AIS มี

อัตราการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2558 เริ่มมีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 1 

และมีส่วนแบ่งตลาดเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2565 EIC ประมาณการว่า AIS มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่

ที่ร้อยละ 16 และมีแนวโน้มขยายส่วนแบ่งตลาดได้มากยิ่งขึ้นจากฐานลูกค้าโทรศัพท์มือถือ และจุดเด่นที่เป็น 

FTTx ทั้งหมดพร้อมทั้งมีการขยายโครงข่าย FTTx ทั่วประเทศ โดย EIC คาดการณ์ว่าในปี 2566 AIS จะมีส่วน

แบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 17 โดยที่ผู้ให้บริการรายอื่นเช่น NT มีโอกาสสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับ AIS  

อย่างไรก็ตาม TRUE ยังคงครองส่วนแบ่งการตลาด Fixed Broadband เป็นอันดับ 1 ที่ร้อยละ 36 ในปี 2565 

อย่างไรก็ตามปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อส่วนแบ่งตลาดคือการท่ี AIS ได้เข้าซื้อกิจการ 3BB จึงเป็นที่น่าจับตาดูว่าใน

ปี 2566 AIS น่าจะก้าวขึ้นมาครองสว่นแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1   

ส่วนแบ่งการตลาด Fixed Broadband 

 

หมายเหตุ: *KSC, INET และผู้เล่นท้องถิ่น 

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ AIS, TRUE, JAS, NT และ กสทช. 

4.2 ปัจจัยต่างๆ ทีม่ีผลกระทบต่อค่าเช่าที่กองทุนฯ จะได้รับ 

ค่าเช่าทีก่องทนุฯ จะได้รับสามารถแบ่งได้ตามผู้เช่าออกเปน็สองประเภทหลัก คือ (1) ค่าเชา่ที่มาจากกลุ่มทรู และ (2) 
ค่าเช่าทีม่าจากผู้เช่ารายอื่น ซึ่งปจัจัยทีม่ีผลกระทบต่อค่าเชา่ทั้งสองแหล่งอาจจะแตกตา่งกันอันเนือ่งมาจากเงื่อนไขใน
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สัญญาเชา่ที่ทางกองทุนฯ ได้ทำกับทรู อาจจะมีเงื่อนไขบางประการทีไ่ม่ตรงกบัเงื่อนไขทีไ่ด้ตกลงกบัผู้เช่ารายอื่น  โดย
สรุปปัจจัยที่จะทำใหค้่าเช่าทีก่องทุนฯ จะได้รับเปล่ียนแปลงไปมีดงัต่อไปนี ้

I. อัตราค่าเช่าและอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าตามสัญญา  

- เสาโทรคมนาคม: สำหรับคา่เช่าเสาของผู้เช่ากลุ่มทรู อัตราคา่เชา่และอัตราการขึ้นของคา่เช่า
เสาได้มีการกำหนดไว้แล้วจนถงึวนัครบกำหนดเชา่ โดยสำหรับทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคม
ของทรูจะมีระยะการเชา่จนถึง ปี พ.ศ. 2576 สำหรับค่าเชา่เสาของผู้เช่ารายอืน่จะขึน้อยู่การ
ต่อรองระหวา่งกองทนุฯ และผู้เช่ารายใหม่  โดยปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่ออัตราคา่เช่าเสานั้นได้แก ่
อุปสงค์และอุปทานชองเสาโทรคมนาคมในเวลานัน้ และต้นทุนในการสร้างเสาโทรคมนาคมและ
ค่าเช่าทีด่ิน (เนื่องจากผูเ้ชา่จะนำต้นทุนทีเ่กี่ยวข้องจากการสร้างเสาด้วยตนเองรวมทั้งค่าเช่าที่ มา
พิจารณา ร่วมกับคา่เช่าเสา ดงันั้นค่าเช่าเสารายเดือน ควรจะถกูกวา่ต้นทุนต่อเดือนในกรณีทีม่ี
การสร้างเสาเอง เพือ่ให้เป็นการดงึดูดให้ผู้ให้บริการเชา่เสามากกวา่ที่จะสร้างเสาเอง) 

- ระบบ FOC หลกั: สำหรับอัตราค่าเชา่สาย FOC นั้น ได้ถูกกำหนดไว้แล้วที ่ 350 บาทต่อคอร์
กิโลเมตรต่อเดือน สำหรับอตัราคา่เชา่ทีก่ลุม่ทรจูะได้รับ ซึง่จะคงทีโ่ดยไม่มีการเพิ่มขึน้ระหว่างปีไป
จนถึง ปี พ.ศ. 2576 ทั้งนี ้สำหรับอัตราคา่เช่าที่ผู้เช่ารายอืน่ ในหนงัสือชี้ชวนกำหนดไว้ที ่500 บาท
ต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน ซึ่งอตัรานี้สามารถต่อรองได้เปน็รายกรณีไป   

- อุปกรณ์สือ่สัญญาณที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่
ต่างจังหวดัซึ่งเปน็อปุกรณ์ประเภท Active: ตามสญัญาทีก่องทุนฯ ได้เข้าทำกับกลุ่มทรู อัตรา
ค่าเช่าของทรัพย์สินส่วนนีอ้ยู่ทีป่ระมาณ 317 ล้านบาทในปี 2557 และจะเพิม่ขึ้นในอตัราร้อยละ 
5 ต่อปีสำหรับปี พ.ศ. 2558 และหลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นในอตัราเทา่กับดชันีราคาผู้บริโภคที่
ประกาศโดยกระทรวงพาณชิย์ ประเทศไทย สำหรับปีก่อนหน้า โดยเริ่มคดิคำนวณจากเดือน
มกราคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้อตัราดังกล่าวต้องไมเ่กินรอ้ยละ 3.5  และในกรณีท่ีอัตราดชันีราคา
ผู้บริโภค (Consumer Price Index หรือ CPI) ติดลบ จะไม่มีการปรับอัตราค่าเชา่ 

II. อัตราการเช่าใช้  

- เสาโทรคมนาคม:  กลุ่มทรูได้ทำสัญญาเช่าพืน้ท่ีขั้นต่ำไวด้ังนี้  

- ทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูซึง่เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสรา้งพื้นฐาน
โทรคมนาคมเบือ้งต้น  

o พื้นที่ (slots) จำนวน 6,619 พืน้ที ่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 3,000 เสา เริม่ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2558  

o พืน้ที่ (slots) จำนวน 13,993 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา เริม่ตั้งแต่วันท่ี 1 
มกราคม พ.ศ. 2559 และ  
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o พื้นที่ (slots) จำนวน 15,249 พืน้ท่ี (slots) บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา เริม่ตั้งแต่วันท่ี 1 
มกราคม พ.ศ. 2560 

- ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีล่งทุนเพิ่มเติม ครัง้ที ่2 

o พื้นที่ (slots) จำนวน 700 พืน้ที ่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 350 เสา เริ่มตัง้แตว่ันที่ 28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

o พืน้ท่ี (slots) จำนวน 5,178 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 2,589 เสา เริม่ตัง้แตว่ันที ่17 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561  

o พื้นที่ (slots) จำนวน 1,576 พืน้ท่ี (slots) บนเสาโทรคมนาคม 788 เสา เริม่ตัง้แตว่ันท่ี 28 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 

แต่เนื่องจากพื้นท่ีทัง้หมดที่มีบนเสาทั้ง 9,727 ต้นนัน้มีถงึ 37,972  พื้นที่ (slots) จะเห็นได้วา่มี
พื้นทีว่่างทีส่ามารถนำมาให้เชา่แก่ผู้เช่ารายอื่นอยู่ถงึ 15,269 พืน้ที ่(slots) ดังนั้น ถา้กองทุนฯ 
สามารถปล่อยเชา่ส่วนท่ีเหลือนีอ้อกไปได้ ค่าเชา่ทีก่องทุนฯ จะได้รบัก็จะเพิม่ขึ้น  

- ระบบ FOC หลัก: ณ วันที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2558 หลังจากทีก่องทุนฯ ได้ทำการลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ทางกองทุนฯ มีระบบ FOC หลักทัง้ส้ิน 
426,427 คอร์กิโลเมตร ซึ่งกลุ่มทรูในฐานะผู้เชา่/เชา่ชว่งหลักได้สญัญาวา่จะเชา่ขั้นตำ่เป็น
จำนวนไมต่่ำกวา่ 271,980 คอร์กิโลเมตร (ประมาณร้อยละ 64) ในปี 2558 และจะเพิม่ขึ้นไป
จนถึง 302,290 คอร์กโิลเมตรในปีสุดท้ายชองสัญญาเชา่ซึ่งคือป ี2569 (ประมาณร้อยละ 71) 
และ ณ วันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กองทนุฯ ได้ทำการลงทุนในทรัพย์สินกจิการ
โครงสร้างพื้นฐานเพิม่เตมิครั้งที่ 2  ใน  FOC เพิ่มเติมทัง้ส้ิน 259,754 คอร์กิโลเมตร ซึ่งกลุม่ 
ทรูในฐานะผู้เช่า/ผู้เช่าช่วงหลักไดสั้ญญาว่าจะเช่าขั้นต่ำเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 207,803 คอร์
กิโลเมตร (ประมาณร้อยละ 80)  นับตั้งแต่วันท่ีเข้าลงทุน จนถงึ ปี พ.ศ. 2576 และกองทุนฯ 
ได้ทำการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเตมิครั้งที ่ 3 เพิม่เตมิทั้งส้ิน  
1,210,291 คอร์กิโลเมตร และครัง้ที ่4 ใน FOC 295,726 คอร์กิโลเมตร ซึ่งกลุ่ม ทรูในฐานะผู้
เช่า/ผู้เช่าช่วงหลักได้สัญญาว่าจะเชา่ขั้นต่ำเปน็จำนวนไมต่่ำกว่า 968,233 คอรก์ิโลเมตร และ 
236,581 คอร์กิโลเมตร (ประมาณร้อยละ 80) นับตัง้แตว่ันท่ีเขา้ลงทุน จนถึง ปี พ.ศ. 2576 
สำหรับทรัพย์สินทีล่งทุนเพิ่มเติมในครั้งที่ 3 และครั้งที ่ 4 ตามลำดับ ดังนัน้ ถา้กองทุนฯ 
สามารถหาผู้เชา่รายอื่นมาเชา่ในส่วนทีก่ลุ่มทรูไม่ได้เชา่ได้ คา่เชา่ทีก่องทุนฯ จะได้รับจาก
ทรัพย์สินประเภทน้ีก็จะเพิม่สูงขึน้ 

- อุปกรณ์สือ่สัญญาณที่เกี่ยวชอ้งกับระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่
ต่างจังหวดัซึ่งเปน็อปุกรณ์ประเภท Active: ทรัพย์สินส่วนน้ีมีสัญญาเช่ากับกลุ่มทรูจนถงึ
ปี 2564 โดยรายไดจ้ากทรัพย์สินส่วนน้ีอยู่ทีป่ระมาณ 318 ล้านบาทในปี 2563 ดังนัน้รายได้
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จากทรัพย์สินส่วนนี้หลังจากป ี 2564 จะขึ้นกับวา่ทางกองทุนฯ ได้ต่อสัญญาเช่ากับกลุม่ทรู
หรือไม่ และที่อัตราค่าเชา่เทา่ใด 

4.3 นโยบายการตลาดและการแข่งขันของโครงการ 

ก)   ธุรกิจให้เช่าเสาโทรคมนาคม  

ผู้ใหบ้ริการโทรคมนาคมเคลื่อนทีร่ายใหญใ่นประเทศไทย ซึ่งรวมถงึ เอไอเอส ดแีทค กสท. โทรคมนาคม และทโีอทีมี
เสาโทรคมนาคมเป็นของตนเอง ผู้ใหบ้ริการเหล่านี้อาจพิจารณาแยกทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมเหล่านีอ้อกไปเพือ่
จัดตัง้บริษัทท่ีประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมขึ้นต่างหาก (Tower Co) หรือโอนทรัพย์สินเหล่านี้ไปใหแ้ก่บริษัทที่
ประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมที่เปน็อิสระ ซึ่งในกรณีดงักล่าวอุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคมในประเทศไทยอาจจะ
เผชิญกับการควบรวมกิจการและการลงทุนโดยบริษัทต่างชาติ ซึ่งจะทำใหเ้กดิคู่แขง่ทีม่ีความแขง็แกร่งยิง่ขึ้น อยา่งไรก็
ตาม ปัจจุบัน ยังไมม่ีเจา้ของเสาโทรคมนาคมที่เป็นอสิระทีใ่หเ้ชา่พืน้ท่ีในประเทศไทย 

เนือ่งจากพืน้ท่ีตัง้เสาโทรคมนาคมหลายแห่งของกองทุนฯ ตั้งอยู่ในกรงุเทพมหานคร ซึง่มีประชากรหนาแน่น และเป็น
พื้นที่ท่ีผู้เชา่และบริหารจัดการหลักประสบกับสภาพท่ีมีอัตราใช้บรกิารของผูใ้ช้บริการสูง กองทุนฯ จึงเชื่อว่าผู้เชา่และ
บริหารจัดการหลัก เช่นเดียวกันกับผู้ให้บรกิารโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีรายอืน่ซึง่เขา้เป็นผู้เช่าของกองทุนฯ มีแนวโน้มที่
จะต่ออายุสัญญาเชา่เมื่อส้ินสุดระยะเวลาของสัญญา เพื่อทีจ่ะลดการหยุดชะงักของบริการในพ้ืนท่ีดังกลา่วและ
หลีกเล่ียงโอกาสการสูญเสียรายได้ อีกทั้งหลีกเล่ียงคา่ใช้จา่ยที่จะเกิดขึ้นจากการย้ายสายอากาศ (antenna) และ
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอืน่ทีใ่ช้ในการดำเนินงาน 

จะเห็นได้วา่ในปัจจุบนัมีเพียงเสาที่กองทุนฯ มีและเสาของทีโอที และ กสท. โทรคมนาคมเทา่นั้นที่มีการทำการตลาด
ปล่อยเช่าพื้นที ่  ในด้านราคากองทุนฯ มีนโยบายการตลาดที่จะไม่แข่งขันทางด้านราคากับทีโอท ี และ กสท. 
โทรคมนาคม โดยตรง แต่จะเน้นการตั้งราคาที่ตำ่กวา่ต้นทุนท่ีผู้เช่าจะต้องจ่ายถา้ผู้เชา่ตัดสินใจสร้างเสาด้วยตนเอง 
เพือ่เป็นการดึงดูดให้ผู้เชา่ตัดสินใจที่จะเช่ามากกวา่สร้างเอง    

ข) ธรุกิจให้เช่าระบบ FOC  

ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีรายใหญใ่นประเทศไทย ซึ่งรวมถึงเอไอเอส ดีแทค กสท. โทรคมนาคม และทีโอทีมี
ระบบ FOC เป็นของตนเอง ผู้ดำเนินงาน FOC ประเภทขายส่งเท่านั้น เช่น กฟภ. และ กฟผ. ได้ใหเ้ชา่ความจุ
ช่องสัญญาณใยแก้วนำแสงบนระบบ FOC ของตนด้วย ผู้ประกอบธุรกิจระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นทีต่่างจงัหวัด
รวมถงึ ทีโอที กสท. โทรคมนาคม บริษัท ยูไนเตด็ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด บริษัท ยูไนเต็ด บรอดแบนด์ เทคโนโลย ี
จำกดั บริษัท แอดวานส์ ดาต้าเนต็เวิรค์ คอมมิวนเิคชั่นส์ จำกัด และบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 
นอกจากนี ้ บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชั่น จำกดั (มหาชน) ยังเปน็คู่แข่งทางธุรกจิที่สำคัญอกีรายหนึง่ในอตุสาหกรรม
ระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ 

ด้านธุรกจิใหเ้ช่าระบบ FOC ในปัจจุบันทางกองทุนฯ มีคูแ่ขง่ทีเ่ป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเช่นเดยีวกันคือ 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ที่มีเครือขา่ยระบบ FOC ที่ครอบคลมุทั้งประเทศ
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เช่นเดียวกับทรัพย์สินที่กองทุนฯ มี ดังนั้นทางกองทุนฯ จงึตอ้งหาจดุที่จะทำให้สามารถแข่งขนัได้ด้วยจุดเด่นของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการอันได้แก่  

I. ความครบครันของทรัพย์สินโทรคมนาคม (One-Stop Solution) กลา่วคอื กองทุนฯ ไม่ได้มีเพียงสาย 
FOC ทีใ่หเ้ชา่เหมือนกับคู่แขง่ แต่กองทนุฯ มีทัง้ระบบ FOC และเสาโทรคมนาคมซึง่สามารถใชใ้นธุรกิจ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Moblle business) และธุรกิจทีเ่กีย่วข้องกบัการให้บรกิารบรอดแบนดแ์บบไร้สาย 
(Wireless boardband) ส่วนประเภทของสาย FOC ทีก่องทุนฯ มีให้เชา่นัน้มีทั้งแบบท่ีเป็น Core 
Network และ Access Network กล่าวคือ สามารถให้ผู้เชา่ได้มี end-to-end network ทีต่้องการได้  

II. ความสามารถในการปรับเปล่ียนระบบ FOC ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เช่า ยกตวัอยา่งเช่น 
ทางกองทุนฯ อาจจะพิจารณาสรา้งสายเพิ่ม เพือ่ให้เครือขา่ยทีม่ีอยู่สามารถไปเชื่อมโยงกับจุดทีผู้่เช่า
ต้องการได้ ทั้งนีข้ึน้กับการตกลงไปรายกรณีไป  

ค) ธุรกิจให้เช่าระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ทีต่่างจงัหวดั (Upcountry Broadband Network) 

เนือ่งจากกลุ่มทรูได้ทำสัญญาเชา่กับกองทุนฯ  โดยกองทุนฯ ได้ให้สิทธใินการเชา่ใช้แตเ่พยีงผู้เดียว (Exclusivity 
Right) แกก่ลุม่ทรูเป็นระยะเวลา 5 ปี และให้สิทธิแก่กลุ่มทรูในการเลือกที่จะคงสิทธนิี้ไว้ไดเ้พิ่มอีก 5 ปี ทางกองทุนฯ 
จึงไม่ได้มีแผนการตลาดและการแข่งขันสำหรับทรัพย์สนิตรงส่วนนี้ 

4.4 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ก) รายละเอียด จำนวนพืน้ที่รองรับและอัตราการเช่าใชข้องเสาโทรคมนาคม 
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ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงความสามารถในการรองรับการใช้พื้นทีบ่นเสา (hosting capacity) และจำนวนพืน้ท่ีซึ่ง สามารถให้
เช่าแก่ผู้เชา่ที่เป็นบุคคลภายนอกได้ โดยไม่รวมถึงจำนวนพ้ืนท่ี (slots)  บนเสาโทรคมนาคมเป็นจำนวน  ประมาณ 1,800 
พื้นที่ ซึ่งมีการเชา่โดยผู้ประกอบการบุคคลทีส่าม สำหรับ  เสาโทรคมนาคมที่อยูใ่นกองทรัพย์สิน  (portfolio) ของกองทนุใน
ปัจจุบัน   

 

(1) จำนวนพ้ืนท่ีรองรับ หมายถึง จำนวนช่องพื้นที ่(slots) ทั้งหมดบนเสาแต่ละต้น คูณด้วยจำนวนเสาที่

กองทุนเปน็เจ้าของ หรือมีสิทธใินการรับประโยชนจ์ากรายได้สุทธทิี่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าว (แล้วแต่

กรณี)   

(2) การเช่าใช้ หมายถึง จำนวนช่องพื้นที่ (slots) ทั้งหมดบนเสาซึ่งมกีารเช่าใช้โดยนติิบุคคลในกลุ่มทรู  

 

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 4 การลงทนุเพิ่มเติมครั้งท่ี 4 ปัจจุบัน 

จำนวน  

(เสา) 

จำนวน

พื้นท่ี

รองรับ(1) 

การเชา่

ใช้(2) 

จำนวน

พื้นท่ี

รองรับ

ซึ่ง

สามารถ

ให้เช่า

แก่ผู้เช่า

รายอื่น 

จำนวน  

(เสา) 

จำนวน

พื้นท่ี

รองรับ
(1) 

การเช่า

ใช้(2) 

จำนวน

พื้นท่ี

รองรบั

ซึ่ง

สามารถ

ใหเ้ช่า

แก่ผู้เช่า

รายอื่น 

จำนวน  

(เสา) 

จำนวน

พื้นท่ี

รองรับ(1) 

การเช่า

ใช้(2) 

จำนวน

พื้นท่ี

รองรับ

ซึ่ง

สามารถ

ใหเ้ช่า

แก่ผู้เชา่

รายอื่น 

เสาท่ีสามารถให้เช่าพืน้ท่ีแก่ผู้เช่ารายอื่น 

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

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

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

เสาท่ีอยูภ่ายใตสั้ญญา HSPA และยงัไม่สามารถให้เช่าพื้นท่ีแก่ผู้เชา่รายอื่น 

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

 - เสาที่ต้ังอยู่บนพื้นดิน 5,205 16,690 5,205  - - - - 5,205 16,690 5,205  

 - เสาที่ต้ังอยู่บนดาดฟ้า 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  



รายงานประจำปีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิัล 

 

   79 

 

ตารางดงัต่อไปนีแ้สดงอตัราส่วนการเช่าใช้และอัตราส่วนจำนวนพ้ืนท่ีรองรับซึ่งสามารถใหเ้ช่าแกผู้่เช่าทีเ่ป็น
บุคคลภายนอกต่อจำนวนพื้นทีร่องรับ โดยไม่รวมถงึจำนวนพ้ืนท่ี (slots)  บนเสาโทรคมนาคมเป็นจำนวนประมาณ 
1,800 พื้นที ่ ซึ่งมีการเชา่โดยผู้ประกอบการบุคคลท่ีสาม สำหรับ เสาโทรคมนาคมที่อยู่ในกองทรัพย์สนิ (portfolio) 
ของกองทุนในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)  

 

 

 

 

 

 

 

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 การลงทนุเพิ่มเติมครั้งท่ี 4 ปัจจุบัน 

 

อัตราส่วนการเช่าใช้ 

ต่อจำนวนพื้นท่ีรองรับ 

(พื้นท่ี (slots) ต่อเสา)) 

อัตราส่วนจำนวน

พื้นท่ีรองรับซึ่ง

สามารถให้เช่าแก่ผู้

เช่ารายอื่นต่อ

จำนวนพืน้ท่ีรองรบั 

(พื้นท่ี (slots) ต่อ

เสา)) 

อัตราส่วนการเช่า

ใช ้

ต่อจำนวนพื้นท่ี

รองรับ (พื้นท่ี 

(slots) ต่อเสา)) 

อัตราส่วนจำนวน

พื้นท่ีรองรับซึ่ง

สามารถให้เช่าแก่ผู้

เชา่รายอื่นต่อ

จำนวนพืน้ท่ีรองรับ 

(พื้นท่ี (slots) ต่อ

เสา)) 

อัตราส่วนการเช่าใช้ 

ต่อจำนวนพื้นท่ี

รองรับ (พื้นท่ี (slots) 

ต่อเสา)) 

อัตราส่วนจำนวน

พื้นท่ีรองรับซึ่ง

สามารถให้เช่าแก่ผู้

เช่ารายอื่นต่อ

จำนวนพื้นท่ีรองรบั 

(พื้นท่ี (slots) ต่อ

เสา)) 

เสาท่ีสามารถใหเ้ช่าพื้นท่ีแก่ผูเ้ช่ารายอื่น 

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 

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

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

เสาท่ีอยูภ่ายใต้สัญญา HSPA และยังไม่สามารถใหเ้ชา่พืน้ท่ีแก่ผู้เช่ารายอื่น 

รวม 1.00 / 3.37    1.00 / 3.37  

- เสาทีต้ั่งอยู่บนพื้นดิน 1.00 / 3.21    1.00 / 3.21  

- เสาที่ต้ังอยู่บนดาดฟ้า 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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ข) รายละเอียดและคณุสมบัตขิอง ธุรกิจเคเบลิใยแกว้ และ ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ตา่งจังหวัด 

ใยแกว้นำแสงคือเส้นใยแก้วที่สามารถนำแสงไปตามความยาวคลืน่แสง ใยแกว้นำแสงใช้กันอยา่งแพร่หลายในการส่ือ
สัญญาณ ซึ่งสามารถสง่สัญญาณได้ในระยะทางทีไ่กลกวา่และด้วยอตัราแบนดว์ิดท์ทีสู่งกวา่ระบบส่ือสัญญาณ
รูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้ การส่ือสารด้วย FOC เป็นวิธีการส่งข้อมูลจากสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีหนึง่ด้วยการส่ง
สัญญาณแสงผ่านทางใยแกว้นำแสง กระบวนการส่ือสารโดยใช้ใยแก้วนำแสงมขีั้นตอนพืน้ฐานซึ่งได้แก่ การสร้าง
สัญญาณแสงโดยการใช้เครื่องส่งสัญญาณ (transmitter) การถา่ยทอดสัญญาณ การตรวจสอบว่าสัญญาณไม่เกดิ
การผิดเพีย้นหรือมีกำลังอ่อนเกินไป การรับสัญญาณแสง และการแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า 

ประโยชน์ทีส่ำคัญของการส่งสัญญาณผ่าน FOC คือมีการสูญเสียข้อมูลท่ีต่ำมากและไม่มีการรบกวนของคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้สามารถเวน้ระยะทางระหว่างอุปกรณ์ขยายสัญญาณ (amplifiers) กับอุปกรณ์ทวนสัญญาณ 
(repeaters) ได้ไกลขึ้น FOC จึงถูกนำมาใช้แทนสายโลหะ และไม่มีการรบกวนของคลืน่แม่เหล็กไฟฟ้า โดยการ
เชื่อมต่อด้วยสายไฟฟา้หลายพันเส้นสามารถนำมาแทนเส้นใยแก้วนำแสงทีม่ีแบนด์วิดท์สูงได้เพียงเส้นเดียว 

ตามสัญญาเชา่ ดำเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ท่ีกองทุนทำกับ TICC และ TUC กองทุน
ให้ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก เชา่ใยแกว้นำแสงที่ยังไม่มกีารใชง้าน (dark fiber) บนระบบ FOC 
หลัก และ FOC ของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเตมิ ครัง้ที ่1 บางส่วน สำหรับเส้นใยแกว้นำแสงทีย่ังไมม่ีการใชง้านส่วนท่ีเหลือ
บน (1) ระบบ FOC หลักจำนวน 49,415 คอร์กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 40 และ (2) FOC ของ AWC ที่ลงทุน
เพิม่เติม ครัง้ที ่1 จำนวน 106,213 คอร์กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 35 ของ FOC ของ AWC ทีล่งทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที ่ 1 โดยในแต่ละกรณเีส้นใยแกว้นำแสงทีย่ังไม่มกีารใชง้านจะทยอยลดลงตามระยะเวลาของสัญญาเชา่ ดำเนินการ 
และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนทีท่ี่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการใชง้านส่วนท่ีสำรองไว้สำหรับ TICC เพิ่มขึน้ 
กองทนุสามารถให้เชา่เส้นใยแก้วนำแสงที่ยงัไม่มีการใช้งานแก่บุคคลภายนอกผูใ้ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ผู้ประกอบ
กิจการสายเคเบิลใยแกว้ และผู้ให้บริการข้อมูลและเสียงรายอื่นๆ ทีเ่ลือกจะตดิตั้งอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณ 
(transmission equipment) ของตนเอง และเชา่ใยแกว้นำแสงทีย่ังไม่มกีารใช้งานจากกองทุนได้ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไข
สิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) ในการเช่าหรือเชา่ช่วงเส้นใยแก้วนำแสงทีย่ังไม่มกีารใช้งานของ TICC 
และจะต้องไมเ่ป็นการรบกวนส่วนท่ีสำรองไว้สำหรับการใช้งานของ TICC  

ทัง้นี ้ ในส่วน ของ FOC ที่ลงทุนเพิม่เติม ครัง้ที ่ 2 เส้นใยแก้วนำแสงที่ยังไม่มกีารใชง้านหลังจากกองทนุให้ TUC และ 
TICC เช่ามีประมาณ ร้อยละ 20 และหลังจากกองทุนได้ใหเ้ชา่ FOC ทีล่งทนุเพิม่เตมิ ครัง้ที ่ 2 บางส่วนแล้วภายใต้
สัญญาเชา่ ดำเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มกีารแก้ไขและแทนท่ีทีเ่กี่ยวข้องนั้น กองทนุสามารถให้เช่าเสน้ใย
แก้วนำแสงทีย่งัไม่มีการใช้งานแก่บุคคลภายนอกผู้ให้บริการโทรศัพทเ์คลื่อนที ่ ผู้ประกอบกิจการสายเคเบิลใยแกว้ 
และผู้ให้บริการข้อมูลและเสียงรายอืน่ๆ ที่เลือกจะติดตั้งอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณ (transmission equipment) ของ
ตนเอง และเชา่ใยแกว้นำแสงทีย่งัไม่มีการใช้งานจากกองทุนได้ ทั้งนี้ภายใตเ้งื่อนไขสิทธใินการปฏิเสธก่อน (right of 
first refusal) ในการเชา่หรือเชา่ช่วงเส้นใยแก้วนำแสงทีย่ังไม่มกีารใช้งานของ TUCและ TICC (แล้วแต่กรณี) และ
จะต้องไมเ่ป็นการรบกวนส่วนท่ีสำรองไว้สำหรับการใช้งานของ TUC และ TICC 
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อยา่งไรกต็าม โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมทัง้ประเภท Active และ Passive ที่อยู่ในระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด รวมทัง้อุปกรณร์ะบบส่ือสัญญาณทีอ่ยู่ในระบบ FOC หลักจะไม่สามารถนำออกใหผู้้ใหบ้ริการ
โทรศัพท์เคลือ่นที่ท่ีเป็นบุคคลภายนอกเช่า ดำเนินการและบริหารจัดการเป็นระยะเวลาอยา่งน้อยห้าปีนับจากวันจด
ทะเบียนกองทุน ส่วน ระบบ FOC ของ BFKT ไม่สามารถนำออกใหบุ้คคลภายนอกเช่าได้ระหว่างที่สัญญาเช่าเครื่อง
และอปุกรณ์ HSPA ยังมีผลใชบ้ังคับ เนือ่งจากตกอยู่ภายใต้ขอ้ตกลงการให้สิทธแิตเ่พียงผู้เดยีวบางส่วนแก่ กสท. 
โทรคมนาคม นอกจากนี้ ถงึแม้กองทุนจะไดใ้ช้สิทธใินการซื้อ (call option) ระบบ FOC ของ BFKT ภายหลังส้ินสุด
สัญญาเชา่เครือ่งและอุปกรณ์ HSPA กองทนุก็อาจไม่สามารถจัดให้มีผู้เช่าทรัพย์สินดงักล่าวเพิ่มเติมไดเ้นื่องจาก
ข้อจำกดัภายใต้สัญญาตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบ FOC ของ BFKT  

ตารางดงัต่อไปนี้แสดงข้อมูลโดยทั่วไปของ FOC ที่อยูใ่นกองทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทุนในปัจจุบัน  (ตัวเลข
ข้างล่างนี้ปัดเศษเพื่อให้ง่ายต่อการนำเสนอ) (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563) 

 

(1) เป็นอัตราร้อยละที่ให้เช่าของ FOC ซึ่งปัจจุบันให้เช่าอยู่กับกลุ่มทร ู
(2) สัญญา HSPA จะสิ้นสดุลงในวนัที ่ 3 สิงหาคม 2568 เว้นแต่มีการตอ่อายุสัญญาออกไปตามเง่ือนไขที่กำหนดไว

  
  
  

ทรัพย์สินปัจจุบัน 

ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จำนวนคอร์
กิโลเมตร 

จำนวนที่ให้เช่า
ตามสัญญาใน
ปัจจุบัน 
(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละที่
ใหเ้ช่าของ 
FOC ทั้งหมด 

FOC ที่สามารถใหเ้ช่ากับผู้เช่ารายอ่ืนได้ 

 48,310 2,192,199 1,693,899 77.3 

FOC ที่อยู่ภายใต้สญัญา HSPA และที่อยู่ภายใต้สิทธิในการเช่าแต่เพียงผู้เดียว (ยกเว้นจะมกีารตกลงเป็นอย่างอื่น
ในอนาคต) ซึ่งยังไม่สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 

   
53,364 878,485 878,485 100.0(1) 

รวม   
101,674 3,070,684 2,572,384 83.8 

ปรมิาณความจุสำหรับให้เช่าแก่ผู้เช่ารายอ่ืน  

ทรัพย์สนิปัจจุบัน 

ปริมาณความจุที่
สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่า
รายอ่ืน 
(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละปริมาณความจุที่สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่ารายอ่ืนของ FOC 
ทั้งหมด 

รวม 498,300 16.2 
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5.  ปัจจัยความเสี่ยง 

5.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทุน 

5.1.1  ความเสีย่งของกองทนุอนัเนือ่งมาจากกลุม่ทร ู

(ก) ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของ  
กองทุนขึน้อยู่กับธุรกิจของกลุม่ทรูเป็นอย่างมาก  

กองทุนต้องพึ่งพากลุ่มทรูเปน็อยา่งมาก เนื่องจากผูเ้ช่าและบริหารจัดการหลักซึง่เป็นผู้รับผิดชอบ
การบำรงุรักษาและการดำเนินงานของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมภายใต้สัญญาเชา่ 
ดำเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแกไ้ขและแทนที่ และ BFKT ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการบำรุงรักษา
และการดำเนินงานของทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT ภายใตสั้ญญาเชา่เครื่องและอปุกรณ์ HSPA และ 
TUC ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการบำรุงรักษาและการดำเนินงานของเสาโทรคมนาคมของ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีล่งทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีล่งทนุเพิ่มเตมิ ครั้งที่ 2 
ภายใต้สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญาเชา่เสาโทรคมนาคมของ AWC เพิม่เติม ครั้งที ่1 และ
สัญญาเชา่เสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เป็นสมาชิกในกลุ่มทรู ผู้เชา่และบริหารจดัการหลัก
เป็นผู้เช่าและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคม FOC ระบบ FOC หลัก อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื้นทีต่า่งจงัหวดัเกือบท้ังหมดภายใต้สัญญาเช่า ดำเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการ
แก้ไขและแทนที่ ส่วน BFKT จะยังคงจดัเก็บรายได้ตามสัญญาเช่าเครือ่งและอุปกรณ์ HSPA และ BFKT 
(ซึ่งจะได้รายได้ตามสัญญาเชา่เครือ่งและอุปกรณ์ HSPA) และ AWC (ซึ่งจะได้รายไดต้าม สัญญาเชา่เสา
โทรคมนาคมของ AWC สัญญาเชา่เสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และสัญญาเชา่เสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิม่เตมิ ครั้งที่ 2) จะต้องชำระเงินบางส่วนของรายได้ดงักล่าวให้แก่กองทุนตาม
ข้อกำหนดของสัญญาโอนขายทรพัย์สินและสิทธิรายได้ กับ BFKT และ AWC ดังนั้น กองทนุจึงต้องพึ่งพาผู้
เชา่และบริหารจัดการหลัก BFKT และ AWC ซึ่งเป็นแหล่งรายไดข้องกองทุน  

นอกจากนี้ ตามสัญญาเชา่ ดำเนนิการ และบริหารจัดการหลักทีไ่ด้มีการแก้ไขและแทนที ่ กองทุน
ใหสิ้ทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusivity rights) และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) บางประการ
แก่ผู้เชา่และบริหารจดัการหลัก รวมถงึให้สิทธิในการปฏิเสธก่อนในการเชา่และบริหารจดัการพ้ืนที่ (slots) 
บนเสาหรือพื้นท่ีรองรับอืน่ใดบนทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม การท่ีผู้เช่าและบริหารจดัการหลัก
ของกองทุนซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มทรูใช้สิทธิดังกล่าวอาจเป็นอปุสรรคต่อความสามารถของกองทุนที่จะ
ดึงดดูและให้บรกิารแก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการ ซึ่งอาจมีผลกระทบในทาง
ลบต่อการขยายฐานลูกคา้ตามทีก่องทนุคาดหมายและการเติบโตของรายไดใ้นอนาคตของกองทุน หากเกิด
เหตุการณ์ดังกลา่วขึ้น กองทุนไม่สามารถรับรองวา่กองทนุจะสามารถหาลูกคา้รายอื่น ๆ เพือ่ผลักดันการ
เติบโตของธุรกิจของกองทุนได้ และถึงแมว้่ากองทุนจะประสบความสำเร็จในการพยายามขยายฐานลูกคา้
นอกเหนือจากกลุ่มทรู กองทุนคาดว่าในอนาคตอันใกล้ กองทนุยังคงต้องพึ่งพากลุ่มทรูเป็นอย่างมากในการ
ประกอบธุรกิจและได้มาซึง่รายไดเ้กือบท้ังหมดของกองทุน นอกจากนี้ ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของ
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กองทุนยงัมีหน้าทีบ่ำรุงรักษาทรัพย์สินโครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคมทีเ่ชา่จากกองทุนอย่างสมำ่เสมอ
ภายใต้สัญญาเช่า ดำเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ การที่ผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลักของกองทุนผิดสัญญาในหน้าทีด่ังกล่าวอาจทำใหมู้ลค่าของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุน  

แม้วา่ระยะเวลาการเช่า FOC ที่ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเชา่หรือเช่าช่วงจากกองทุนจะเป็นการ
เชา่ระยะยาว ซึง่มีระยะเวลาการเช่าประมาณ 14 ปี (ส้ินสุด ณ วันท่ี 15 กันยายน 2576) และภายใต้เงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าทีเ่กี่ยวข้อง กองทุนมีสิทธใินการขอต่อระยะเวลาการเช่าออกไปอกี 10 ป ี หรือตาม
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมของผู้เชา่และบริหารจดัการหลักของ
กองทุนซึง่เป็นสมาชิกในกลุม่ทร ู (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะส้ันกว่า) ก็ตาม ในกรณีที่ไมเ่ป็นไปตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ภายใต้สัญญาเช่าทีเ่กี่ยวขอ้ง หรือหากกลุ่มทรูไม่ได้มีความจำเป็นท่ีจะใช้ FOC ตามประมาณการ
เดิมที่กลุ่มทรูเชา่อยู่ กลุ่มทรูอาจไม่ต่อระยะเวลาการเชา่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเชา่  นอกจากนี ้
แม้วา่กลุ่มทรูตกลงที่จะไมด่ำเนินการสรา้ง FOC ใหมใ่นเส้นทางเดียวกันกับ FOC ซึง่กองทุนเขา้หรือจะเขา้
ลงทุน และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรูเช่าหรือจะเช่าในฐานะท่ีเปน็ส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสรา้งพื้นฐาน
โทรคมนาคมเบื้องต้น FOC ที่ลงทนุเพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 1 FOC ที่ลงทุนเพิม่เติม ครัง้ที่ 2 FOC ทีล่งทนุเพิ่มเตมิ 
ครั้งที่ 3 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่ 4 (หรือทีเ่รยีกวา่ “ข้อตกลงทีจ่ะไมแ่ข่งขัน”) ภายใต้สญัญาเช่า 
ดำเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนทีท่ี่เกีย่วกับ FOC เว้นแตจ่ะได้รับการอนมุัติเป็น
ลายลักษณ์อกัษรจากกองทุนก่อน แต่ข้อตกลงที่จะไม่แข่งขันดังกล่าวอยู่ภายใตข้้อยกเว้นบางประการ อาทิ 
ในขณะนัน้FOC ซึ่งกองทุนสามารถให้เช่าแก่กลุ่มทรมูีปริมาณความจใุนเชิงเทคนิคไมเ่พยีงพอต่อความ
ต้องการใช้บริการของบริษัทในกลุ่มทรูหรือในกรณีที่การเจรจาเงื่อนไขสำหรับการเชา่ไม่สามารถตกลงกันได้ 
ซึ่งในกรณีทีก่ลุม่ทรูไม่ต่อระยะเวลาการเช่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลา หรือกรณทีี่เข้าข้อยกเว้นของข้อตกลง
ที่จะไม่แข่งขันดังกลา่ว กองทุนอาจประสบความเส่ียงในการจัดหาผู้เชา่และบริหารจดัการหลักรายใหม่อัน
อาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด 
และฐานะทางการเงินของกองทนุ  

ในทำนองเดยีวกับความเส่ียงทีเ่กีย่วกับการต่อระยะเวลาการเช่าของ FOC ข้างต้น แม้วา่
ระยะเวลาการเชา่เสาโทรคมนาคมที่ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเช่าจากกองทุน จะเป็นการเชา่ระยะยาว 
กลา่วคอื ระยะเวลาการเชา่อีกประมาณ 14 ปี (ส้ินสุด ณ วันที ่ 15 กันยายน 2576) กลุ่มทรูอาจไม่ต่อ
ระยะเวลาการเชา่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเช่า หรือในขณะนั้นกลุม่ทรูอาจไม่ไดม้ีอัตราการใช้พื้นท่ีบน
เสาโทรคมนาคมตามประมาณการเดมิที่กลุ่มทรูเช่าอยู่ หรือกลุ่มทรูและกองทุนอาจไม่สามารถตกลงเงื่อนไข
สำหรับการเช่าต่อได้ ซึง่ในกรณดีังกล่าวกองทุนอาจประสบความเส่ียงในการจัดหาผู้เชา่และบริหารจัดการ
หลักรายใหม่อันอาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนัยสำคัญต่อธรุกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน 
กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน 

 นอกจากนี้ ในอนาคตหากธุรกิจของกลุ่มทรู ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก AWC หรือ 
BFKT มีปัญหาในผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน อาจมผีลกระทบในทางลบต่อความสามารถของ



รายงานประจำปีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิัล 

 

   84 

 

บุคคลดังกล่าวทีจ่ะปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาเชา่ ดำเนินการ และบริหารจดัการหลักที่ได้มีการ
แก้ไขและแทนที่และสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ซึ่งรวมถงึการชำระเงินให้แกก่องทุน ยิ่งไปกวา่
นั้น ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก AWC และ/หรือ BFKT อาจขอเจรจาต่อรองข้อกำหนดในการทำธุรกิจใหม่
กับกองทุน อาทิ ข้อกำหนดในสัญญาเช่า ดำเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ และ
ขอเสนอข้อกำหนดและข้อตกลงที่เอื้อประโยชน์ในทางเศรษฐกจิแก่ตนยิ่งขึ้น ซึ่งอาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดทางธุรกิจหรือทางการเงินแก่กองทุน เนื่องจากกลุ่มทรูมคีวามสำคัญต่อธุรกจิของกองทุน และ
เนื่องจากทรูถือหนว่ยลงทุนของกองทุนทัง้ทางตรงและทางออ้มรวมกันเป็นสัดส่วนทีม่ีนัยสำคัญ กลุม่ทรู 
AWC BFKT และผู้เช่าและบริหารจัดการหลักจงึอาจมีอำนาจต่อรองทางการค้าในการดำเนินการเจรจา
ดังกล่าวกับกองทนุ นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนยงัขึน้อยู่กับผลการดำเนินการและอปุสงค์ของ
ธุรกิจโทรคมนาคมเคลื่อนที่และธุรกิจบรอดแบนด์ของกลุม่ทรูอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย 

(ข) กลุ่มทรูมีอทิธพิลตอ่การดำเนนิการของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

ทรูเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญโ่ดยถือหน่วยลงทุนร้อยละ 20.557 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่
จำหน่ายได้ทั้งหมด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565  และสมาชิกคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร
ระดับสูงของกลุ่มทรูได้รับการแตง่ตั้งโดยบรษิัทจดัการให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนของ
กองทุน แม้วา่ทรูไม่สามารถออกเสียงลงมตใินเรื่องที่ทร ูหรือบริษัทย่อยของทรูมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ หรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่ทรกู็สามารถออกเสียงลงมตใินฐานะผู้ถือหนว่ยลงทุนในเรือ่งอื่น ๆ ทีท่รู
หรือบริษัทย่อยของทรูไม่ได้มีส่วนได้เสียเปน็พิเศษ ดงันัน้ ทรูจึงอยูใ่นฐานะที่สามารถใช้อิทธิพลอย่างมี
นัยสำคัญในบางเรื่องทีต่้องได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทนุ นอกจากนี้ สมาชิกคณะกรรมการ และ/
หรือ ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มทรูได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัทจดัการใหเ้ป็นสมาชิกคณะกรรมการทีป่รึกษา
การลงทุนของกองทนุ โดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนของกองทุนมีหน้าที่ให้ความเห็นและคำแนะนำ
แก่บริษัทจดัการเกี่ยวกับการลงทนุในทรัพย์สินของกองทนุ  นอกจากนี้ ตราบใดทีก่ลุ่มทรูยังถือหน่วยลงทุน
อย่างมีนัยสำคัญ ทรูยังอยูใ่นฐานะที่สามารถใช้อิทธิพลในการถอดถอนบริษัทจดัการได้อีกดว้ย  

นอกจากนี้ ในวาระอืน่ ๆ ที่ทรูสามารถออกเสียงไดใ้นฐานะที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุน ทรูมีอิสระทีจ่ะ
พิจารณาและลงมติทีเ่ปน็ประโยชน์กับตน รวมถึงกลุ่มทรูและผู้เช่าและบริหารจัดการหลักอาจพยายามใช้
อิทธิพลของตนภายใต้สัญญาเชา่ ดำเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนทีใ่นลักษณะที่
อาจเป็นอุปสรรคตอ่ความสามารถของกองทุนที่จะทำธุรกิจกับคู่แข่งของกลุม่ทรู ซึง่บริษัทจดัการเชื่อว่าจะมี
ความสำคัญต่อการเติบโตและการพัฒนาธุรกิจของกองทนุ กองทุนจึงไม่อาจรับรองได้วา่ผลประโยชน์ของ
กลุ่มทรูจะไม่ตา่งไปจากหรือจะไม่ขัดหรือแยง้กับผลประโยชนข์องกองทุนและผู้ถือหนว่ยลงทนุรายอืน่ 
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(ค) กลุ่มทรูมีอำนาจควบคุมผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ซ่ึงเป็นผู้ใหบ้ริการด้านธุรการ
บางประการและด้านการตลาดและการจัดหาผลประโยชนท์ี่เกี่ยวกับทรัพย์สนิโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมแกก่องทนุ 

กลุ่มทรูเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของ ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมผ่านทาง TUC และ
กรรมการของกลุ่มทรูบางคนยังเป็นกรรมการหรือผู้บริหารอาวุโสของผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมอีกดว้ย 
นอกจากนี้ ภายใตสั้ญญาบริการหลัก บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกดั ในฐานะผู้จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคม เป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการดา้นธุรการบางประการและการตลาดสำหรับการ
บริการใหเ้ช่าและบริหารจัดการสถานท่ีตัง้รว่มกันบนทรัพย์สินโครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคมแก่ผู้เช่าและ
บริหารจัดการเพิม่เตมิ และผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมได้รับค่านายหน้าและคา่ธรรมเนยีมสำหรับการ
ใหบ้ริการตามสัญญาบริการหลัก ดังนั้น กลุ่มทรจูึงยงัคงมอีำนาจควบคุมการบริหารจดัการทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมตอ่ไปอย่างมาก ซึง่ทรัพย์สนิดังกล่าวเป็นทรัพย์สินซึง่ก่อใหเ้กิดรายได้เกือบ
ทั้งหมดของกองทุน  

(ง) กลุ่มทรูไม่ให้การสนับสนุนด้านเครดติหรือการค้ำประกันแกก่องทุนตลอดอายุของ
เอกสารธุรกรรม และผู้เช่าและบริหารจัดการหลักอาจบอกเลิกสัญญาภายใต้เงือ่นไขบาง
ประการ 

ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเป็นผู้เช่าดำเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมส่วนท่ีสำคัญของกองทุนตามสัญญาเช่า ดำเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มกีารแก้ไข
และแทนที ่ และกองทนุต้องพึง่พา BFKT และ AWC ในการนำส่งรายได้ที่ขายให้กับกองทุนภายใต้สญัญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได ้ดังนี ้กองทุนจงึต้องพึง่พาค่าเชา่จากผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก และการ
นำส่งรายไดจ้าก BFKT และ AWC (แล้วแต่กรณี) เป็นอย่างมากในการสรา้งรายได้ให้แก่กองทุนในการ
ชำระคา่ใช้จา่ยในการดำเนินงาน และในการจา่ยผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน การท่ีผู้เชา่และบริหาร
จัดการหลัก AWC หรือ BFKT (แล้วแต่กรณ)ี ละเลย ล่าช้าหรือระงับการชำระเงินที่ต้องชำระใหแ้ก่กองทุน
ตามสัญญาเชา่ ดำเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มกีารแกไ้ขและแทนทีห่รือสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธริายได้ (แล้วแตก่รณี) หรือการท่ีผู้เชา่และบริหารจดัการหลัก AWC และ/หรือ BFKT (แล้วแต่กรณี) 
ผิดสญัญาไม่ปฏิบตัิตามภาระผูกพันของตนภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาเชา่ ดำเนินการ และบริหารจัดการ
หลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที ่ และ/หรือ สัญญาโอนขายทรพัย์สนิและสิทธริายได้ (แล้วแต่กรณี) อาจมี
ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทนุท่ีจะทำการชำระเงินหรือการจ่ายเงินปัน
ผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสิทธิที่ควรได้รับ นอกจากนี้ ในกรณีหากกลุ่มทรูไม่สามารถรักษาใบอนุญาต
เพือ่ใชใ้นการประกอบธุรกจิโทรคมนาคมและบรอดแลนด์อินเทรอเ์น็ตไว้ได้  ผู้เชา่และบริหารจดัการหลัก
อาจต้องบอกเลิกสัญญาเช่า ดำเนินการ และบริหารจดัการหลักทีไ่ด้มีการแก้ไขและแทนที ่หากทรัพย์นท่ีเชา่
เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตดงักล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสำคัญต่อธุรกจิ โอกาสทางธุรกจิ 
ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน 
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นอกเหนือจากการท่ี TUC ให้การสนับสนุน ภายใต้หนังสือสนบัสนุน (Letter of Support) แก ่
BFKT แล้วนั้น กลุ่มทรูไม่ใหก้ารค้ำประกัน หลักประกัน หรือการสนับสนุนด้านเครดิตในลักษณะอื่นใด เพือ่
สนับสนุนภาระผูกพันท่ีกองทนุมตี่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเจา้หน้ีรายอื่น ๆ ของกองทุน หรือเพือ่สนบัสนุน
ภาระผูกพันของผูเ้ชา่และบริหารจัดการหลักในกรณีผู้เช่าและบริหารจัดการหลักละเมิดข้อกำหนดใน
สัญญาเชา่ ดำเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มกีารแก้ไขและแทนที่ หรือเพื่อสนับสนนุภาระผูกพันของ 
AWC BFKT หรือนิติบุคคลผู้โอนอ่ืนภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ หรือเพื่อสนับสนุน
ภาระผูกพันของผูจ้ัดการทรัพย์สนิโทรคมนาคมภายใต้สญัญาบริการหลัก ดังนั้น การท่ีผู้เชา่และบริหาร
จัดการหลักผิดนัดตามสัญญาเชา่ ดำเนินการ และบริหารจัดการหลักทีไ่ด้มีการแก้ไขและแทนที ่ หรือการท่ี 
BFKT AWC และ/หรือ นิติบคุคลผู้โอนอ่ืนผิดนัดตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธริายได ้ หรือการท่ี
ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมผิดนัดตามสัญญาบริการหลักอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ
ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน และยังอาจเป็นการ
จำกดัหรือทำให้กองทุนไม่อาจทีจ่ะชำระเงินหรือจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได ้

(จ) กองทุนจะต้องพึ่งพาธุรกิจโทรคมนาคมของกลุ่มทรูอย่างมีนยัสำคัญ 

ความสามารถของกองทุนในการจัดหารายได้จากการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนขึน้อยู่กับอุปสงค์ของบริการโทรศัพท์เคล่ือนทีแ่ละธุรกิจบริการบรอดแบนด์
และผลการดำเนินงานของกจิการโทรคมนาคมอื่นๆ ทีเ่กีย่วข้องของกลุ่มทรซูึง่รวมถึงผู้เช่าและบริหารจัดการ
หลักเป็นอย่างมาก ดังนัน้ ปจัจัยตา่ง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธรุกิจโทรคมนาคมของกลุ่มทรูและผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลักอาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนัยสำคัญตอ่ธุรกิจ โอกาสทางธุรกจิ ผลการ
ดำเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน นอกจากนี้ แผนงานขยายธุรกจิในอนาคตของ
กองทุนยงัมีพื้นฐานหลักมาจากแผนการขยายธุรกจิบริการเสียงและข้อมูลผ่านโครงขา่ยไร้สายและ FOC 
ของกลุ่มทรูและผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเป็นหลัก อยา่งไรก็ตาม โครงการดังกลา่วอาจมกีาร
เปล่ียนแปลงหรืออาจไม่เกดิขึ้น แม้วา่กองทุนได้ขยายธุรกจิการใหเ้ชา่ ดำเนินการและบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนไปสู่ผู้ใหบ้ริการโทรคมนาคมในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมใน
ประเทศไทยนอกเหนือจากกลุม่ทร ูเช่น ตั้งแตเ่ดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 กองทุนไดใ้ห้หนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจ
โทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทยเชา่พื้นที่ (slots) บนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูส่วนหน่ึงจาก
กองทุน อย่างไรกด็ี กองทุนไม่สามารถรับรองได้วา่ความพยายามขยายฐานรายได้ของกองทุนจะประสบ
ความสำเร็จโดยรวม 

การทีก่องทุนต้องพึง่พากลุ่มทรูซึง่รวมถึงผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก ทำให้กองทุนมคีวามเส่ียงที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมของกลุ่มทรูและผู้เชา่และบริหารจดัการหลักอยา่งมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึง
ความเส่ียงที่สำคัญ ดงัต่อไปน้ี 

• การทีอุ่ปสงค์ของผู้บริโภค และ/หรือ ค่าใช้บริการสำหรับบริการโทรศัพทเ์คลื่อนทีแ่ละ
บริการโทรศัพทพ์ื้นฐานที่ลดลง 
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• การแขง่ขันท่ีเพิ่มสงูขึ้นระหวา่งผู้ให้บริการเสียงและข้อมูลท้ังแบบเคลื่อนทีแ่ละประจำที ่

• ความล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงในการเริ่มให้บริการ 4G หรือบริการเทคโนโลยี
เซลลูล่าร์ (cellular technology) อื่นๆ ในเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย  

• คดีความและข้อพิพาทกับหนว่ยงานกำกับดูแลกจิการโทรคมนาคม และรัฐวิสาหกจิซึง่
ยังคงดำเนินอยู ่

• สถานะของใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคม และ 

• กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกบักิจการโทรคมนาคม เทศบาล ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ 
และอื่นๆ เป็นต้น 

กองทุนอาจไม่สามารถหาผู้เชา่และบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมรายใหม่
หรือผู้ที่จะเช่าและบริหารจัดการทรัพย์สนิโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมแทนภายใต้ข้อกำหนดเดยีวกันกับ
ข้อกำหนดการเช่า การดำเนินการและบริหารจัดการของผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก หรือภายใตข้อ้กำหนด
เชิงพาณิชย์ที่ยอมรับได้ ดงันัน้ หากมเีหตุการณ์อยา่งหน่ึงอย่างใดขา้งต้นเกดิขึ้นหรือหากกองทุนมขี้อพิพาท
ใดๆ ที่กองทุนอาจมีกับกลุ่มทร ู ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม นิติบุคคลผู้โอน หรือผู้เช่าและบริหารจัดการ
หลักไม่ว่ารายใด หรือหากความสัมพันธ์ระหวา่งกองทุนกับกลุ่มทรู ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม นิติ
บุคคลผู้โอน หรือผู้เช่าและบริหารจัดการหลักแย่ลงไมว่่าด้วยเหตผุลใดๆ อาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมี
นัยสำคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทนุ 

(ฉ) ความสามารถในการให้บริการของกองทนุอาจไดรั้บอปุสรรคอันเนือ่งมาจากความ
บกพร่องหรือความล้มเหลวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มทรู 

ภายใต้สัญญาเช่า ดำเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ และสัญญาโอน
ขายทรพัย์สินและสิทธิรายได้ กองทุนต้องอาศัยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของกลุ่มทรูเป็นอยา่งมาก เพื่อ
การเชื่อมต่อกิจกรรมในการประกอบธุรกิจของกองทุนผ่านทางซอฟต์แวร ์ ฮาร์ดแวร์และระบบโครงข่าย 
กองทุนอาศัยระบบเหล่านี้ในการติดตามการปฏิบัติการของเสาโทรคมนาคมและ FOC รวมทั้งส่ิงอำนวย
ความสะดวกอื่นๆ เช่น ระบบไฟฟา้ ระบบปรบัอากาศ ฯลฯ การคงมาตรฐานระบบการควบคุมภายใน และ
การวางแผนธุรกจิ กองทุนสามารถควบคุมความล้มเหลวของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการสูญเสียการ
เชื่อมต่อ หรือการสูญหายของขอ้มูลอันเกิดจากความล้มเหลวของระบบน้ีได้ในระดับทีจ่ำกดัเทา่นัน้ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสำคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกจิ ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของ
กองทุน 
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(ช) เสาโทรคมนาคม FOC ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ทีต่่างจังหวดั และโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เกี่ยวขอ้งของกองทนุอาจไดรั้บผลกระทบจากภัยธรรมชาติและความเสียหายทีไ่ม่อาจ
คาดการณ์ได้อืน่ๆ โดยที่ประกันภัยของกองทนุอาจไม่ได้ครอบคลุมอย่างเพียงพอ 

เสาโทรคมนาคม FOC ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีตา่งจงัหวัด และโครงสรา้งพื้นฐานท่ี
เกี่ยวข้องของกองทุน ตกอยู่ภายใต้ความเส่ียงอันเกีย่วเนื่องกับภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย 
แผ่นดนิไหว ตลอดจนความเสียหายที่ไม่อาจคาดการณ์ได้อืน่ๆ อาทิ อาจเกิดเหตกุารณ์น้ำทว่มอย่างทีเ่คย
เกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบตอ่ทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคม เช่นเดียวกบัภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้วา่รัฐบาลจะได้แสดงเจตจำนง
ว่าจะปฏิรูปมาตรการการป้องกันนำ้ท่วมเพือ่ป้องกันไม่ให้เกิดเหตกุารณ์น้ำทว่มขึ้นอกีในอนาคต หากแต่ไม่
มีสิ่งใดสามารถยืนยันไดว้่ามาตรการการป้องกันน้ำท่วมของรัฐบาลจะเพียงพอต่อการป้องกันน้ำทว่มใน
บริเวณพืน้ท่ีตำ่ รวมถงึบริเวณอืน่ๆ ของประเทศไทย ที่ซึง่มีทรัพย์สินของกองทุนตั้งอยูอ่ันอาจเกิดขึ้นใน
อนาคต  

ความเสียหายและการถกูทำลายของเสาโทรคมนาคม FOC หรือโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องที่
กองทุนจะมีกรรมสิทธิ์ เชา่ หรือได้รายได้จากทรัพย์สินดงักล่าว หรือภาวะเศรษฐกิจผันผวนหรือผลกระทบ
ในทางลบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศไทย อันเนื่องมาจากความเส่ียงเหล่านี้หรือความเส่ียงอืน่ๆ อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทุนในการให้บริการแก่ลูกค้า และอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานและฐานะการเงินของกองทุน ถงึแมว้่ากองทุน AWC และ BFKT จะดำรงไว้ซึง่การประกันภัยที่
เหมาะสมสำหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมซึ่งตนจะมีกรรมสิทธิ ์กองทุน AWC และ BFKT ก็
อาจไม่ได้รบัการประกันภัยอยา่งเพียงพออันจะครอบคลุมคา่ใช้จา่ยในการซ่อมแซมหรือการสร้างใหม่ได้ 
และ/หรือ ความเส่ียงดังกล่าวอาจไม่ใชค่วามเส่ียงทีส่ามารถประกนัได้ และรายได้ทีอ่าจได้รับจากผู้เช่าและ
บริหารจัดการรายใหม่ที่อาจมีมาเพิ่มจากเสาโทรคมนาคมหากไม่เกิดความเสียหายดงักล่าวหรือไดร้ับความ
เสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องจากความเสียหายดงักล่าว ถ้ากองทนุไม่สามารถให้บริการแก่ผู้เชา่และบริหาร
จัดการได้อันเป็นผลมาจากความเสียหายของเสาโทรคมนาคม FOC และโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง ก็
อาจนำไปสู่ความเสียหายต่อผู้เชา่และบริหารจัดการ และก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบกับธุรกิจ โอกาสทาง
ธุรกจิ ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของกองทุน 

5.1.2 กองทนุอาจไม่มีกรรมสทิธิ์ตามกฎหมายในรายได้ในอนาคตซึ่งถูกขายให้แกก่องทนุตามสัญญาโอนขาย

ทรัพย์สินและสทิธิรายไดก้บั BFKT และ AWC และเจ้าหนีร้ายอื่นของ BFKT และ AWC อาจโต้แย้งหรือ

เรียกร้องรายได้ในอนาคตตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้  

ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้กับ BFKT และ AWC นั้น BFKT และ AWC ไดข้ายรายได้ที่
ได้รับและจะได้รับจากการให้เช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA โดยการขายดังกล่าวอยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายไทยซึ่งมีข้อจำกัดที่อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระสำคัญต่อการมีผลบังคับของการโอน
กรรมสิทธิ์ในรายได้ในอนาคต และการขายรายไดด้ังกล่าวอาจถกูโต้แย้งได้ กลา่วคือ ตามกฎหมายไทย ในการโอน
กรรมสิทธิใ์นทรัพย์สิน ต้องสามารถกำหนดทรัพย์สินเป็นท่ีแน่นอนได้ ณ เวลาที่มีการโอน แต่รายได้ที่จะมีการโอน 
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ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับ BFKT และ AWC เป็นรายได้ในอนาคตซึ่งยงัไม่อาจกำหนด
ทรัพย์สนิดังกล่าวใหเ้ป็นท่ีแน่นอนได้ ณ เวลาที่มีการโอน จึงอาจทำให้การโอนสิทธิรายได้ดงักลา่วถูกโต้แยง้ได้ภายใต้
กฎหมายไทย  

นอกจากนี ้ในกรณีทีเ่จา้หน้ีของ BFKT และ AWC ผู้บริหารแผน ผู้พทิักษ์ทรัพย์ หรือผู้ชำระบัญชีของ BFKT 
และ AWC หรือบุคคลอื่นใช้สทิธิในการเรียกร้องเงินจาก BFKT และ AWC อันอาจรวมถงึรายได้จากการใหเ้ชา่
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ทีก่องทุนซื้อมาจาก BFKT และ AWC สิทธิของ
กองทนุในอันท่ีจะเรียกร้องมูลค่าของรายได้ทีก่องทุนซื้อมาจาก BFKT และ AWC เอาจาก BFKT หรือ AWC นั้นอาจ
ไม่ดีไปกว่าสิทธิของเจ้าหน้ีไม่มีประกันรายอื่นของ BFKT หรือ AWC ผู้บริหารแผน ผู้พิทักษ์ทรัพย์ หรือผู้ชำระบญัช ี
และหากการโต้แยง้การโอนรายได้ในอนาคตที่กองทุนซื้อมาจาก BFKT และ AWC ตามลำดับ ตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ หรือการมีผลใช้บังคับไดข้องสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายไดเ้ป็นผลสำเร็จ จะทำให้
กองทุนสูญเสยีแหล่งรายได้ของกองทุนไป อันอาจทำให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกจิของกองทุน 
ฐานะทางการเงินผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะทางการเงิน รวมถึงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้รับ
เงินจากกองทุน 

5.1.3 สัญญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้ ก่อให้เกดิความเสีย่งทางการค้าบางประการแก่กองทนุ 

สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธริายได้กับ BFKT และ AWC กำหนดไว้วา่ หาก BFKT หรือ AWC ไม่ส่ง
มอบรายไดใ้ห้แก่กองทุนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธริายได้ติดต่อกันสามงวด BFKT และ AWC (แล้วแต่
กรณี) จะต้องชำระมูลคา่ปัจจบุันสุทธิของรายไดใ้นอนาคตซึง่จะต้องชำระภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิ
รายได ้ รวมถงึมูลคา่สุดท้าย (terminal value) ของทรัพย์สินใหแ้ก่กองทุน การชำระเงินจำนวนดังกล่าวโดย BFKT 
หรือ AWC ภายหลังจากการไมป่ฏิบัติตามสัญญา หรือเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ตามที่ระบุไว้ อาจจะไม่สะท้อนถึงมูลคา่
ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีล่งทนุเพิ่มเตมิ ครั้งที่ 2 นัน้ และ
อาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนัยสำคัญต่อมูลคา่การลงทุนในหน่วยลงทุนของผู้ลงทนุ ในกรณีท่ีเกิดเหตุผิด
สัญญาหรือมีการเรียกร้องให้ส่งมอบรายได้ก่อนกำหนด (acceleration) ดงักล่าว กองทุนไม่สามารถรับรองได้วา่ 
BFKT หรือ AWC จะมีสภาพคลอ่งเพยีงพอหรืออยูใ่นสถานะท่ีจะสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนได ้
นอกจากนี ้ ศาลอาจมีดุลยพินจิในการพจิารณาปรับลดเงนิจำนวนท่ีทรู BFKT หรือ AWC มีภาระต้องชำระให้แก่
กองทุนเมื่อเกดิเหตุผิดสัญญาหรอืเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา
โอนขายทรพัย์สินและสิทธิรายไดก้ับ BFKT และ AWC BFKT และ AWC ตกลงทีจ่ะชำระคา่เชา่รายเดือนให้แก่
กองทุน จนกวา่สัญญาเชา่เครือ่งและอุปกรณ ์HSPA จะหมดอายลุง กล่าวคือวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 หากไม่มี
การต่ออายุสัญญา อยา่งไรก็ดี BFKT หรือ AWC อาจไม่ปฏิบัตติามภาระผูกพันซึ่งกำหนดให้ BFKT หรือ AWC ส่ง
มอบรายไดใ้ห้แก่กองทุน ซึง่อาจส่งผลให้รายได้ประจำของกองทนุลดลง การปรับลดคา่เสียหายที่กำหนดไว้ลว่งหน้า
หรือการลดลงของรายไดต้ามสัญญาที่คาดการณ์วา่จะได้รับจาก BFKT หรือ AWC อาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่ง
มีนัยสำคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธรุกิจ ผลการดำเนินงาน กระแสเงนิสด และฐานะการเงินของกองทนุ 
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กลยุทธ์การเติบโตและรายได้ของกองทุนในอนาคตขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่กองทุนมีสิทธิได้รับภายใต้
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เป็นอย่างมาก จึงขึ้นอยู่กับความสามารถของนิติบุคคลผู้โอนในการปฏิบัติ
ตามภาระผูกพันและข้อกำหนดบางประการภายใต้สัญญาดังกล่าว กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่านิติบุคคลผู้โอนจะ
สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันและข้อกำหนดทุกข้อภายใต้สัญญาดังกล่าวได้ การที่นิติบุคคลผู้โอนไม่สามารถ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันและข้อกำหนดภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ อาจส่งผล
กระทบต่อผลประโยชน์ท่ีกองทุนมีสิทธิได้รับภายใต้สัญญาดังกล่าวและผลประโยชน์ที่กองทุนจะได้รับจากการให้เช่า
พื้นทีร่่วมแก่บุคคลอืน่ในเวลาที่กองทุนคาดหมาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ โอกาสทาง
ธุรกิจ ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน 

5.1.4 กองทุนต้องพึ่งพาผู้เช่าและบริหารจัดการหลกัจำนวนนอ้ยรายสำหรับทรัพย์สนิโครงสร้างพื้นฐาน

โทรคมนาคม และอาจจะไม่สามารถเรียกชำระเงินจากผู้เช่าและบริหารจัดการเหล่านี้ หรือ AWC หรือ 

BFKT ไดต้ามกำหนดเวลา หรือไม่สามารถเรียกชำระได้เลยในกรณทีี่ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเหล่านี ้

AWC หรือ BFKT ล้มละลายหรือประสบปัญหาทางการเงนิอย่างร้ายแรง 

กองทนุให้เชา่ ดำเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคมส่วนท่ีสำคญัแก่ผู้เชา่
และบริหารจัดการหลัก เงินค่าเชา่ที่มาจากผู้เชา่และบริหารจดัการหลักเหล่านีแ้ละรายได้ทีม่าจาก AWC และ BFKT 
ถือเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของกองทุน ดังนั้น ผลตอบแทนทางการเงินของทรัพย์สินโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม 
และความเป็นไปได้ของรูปแบบการดำเนินธุรกิจของกองทุนขึน้อยูก่ับความมั่นคงทางธุรกจิและการเงินของผู้เชา่และ
บริหารจัดการหลัก AWC และ BFKT อยา่งมีนยัสำคัญ 

ในกรณทีี่ผู้เชา่และบริหารจดัการหลัก หรือ AWC หรือ BFKT ประสบปัญหาทางการเงนิอยา่งร้ายแรง 
กองทนุอาจมีความยากลำบาก หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินคา่เชา่หรือรายได้ทีต่้องชำระใหแ้ก่กองทุนตามสัญญาเชา่ 
ดำเนินการ และบริหารจัดการหลักทีไ่ด้มีการแก้ไขและแทนที่ หรือสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ (แล้วแต่
กรณ)ี ภายในกำหนดเวลา หรืออาจจะไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิดังกล่าวได้เลย ซึง่จะมีผลกระทบในทางลบอยา่งมี
นัยสำคัญต่อกระแสเงินสดและผลการดำเนินงานของกองทุน นอกจากนี้ ถา้ผู้เชา่และบริหารจดัการหลักรายใด หรอื 
AWC หรือ BFKT ไม่ปฏิบตัิตามภาระผูกพันของตนภายใต้สัญญาข้างต้น กองทุนอาจต้องรับภาระค่าใชจ้่ายจำนวน
มากในการรักษาสิทธิของกองทนุ และ/หรือ การหาผู้เช่าและบริหารจัดการรายใหม่เพื่อให้เชา่และบริหารจัดการพ้ืนท่ี 
(slots) บนเสาโทรคมนาคมที่วา่งลง 

ถ้าศาลมีคำส่ังพิทักษ์ทรัพย์ของผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก AWC หรือ BFKT กองทุนอาจจะไม่สามารถ
เรียกเก็บยอดเงินค้างชำระตามสัญญาเช่า ดำเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ หรือสัญญา
โอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได ้ตามกฎหมายล้มละลายไทย ถา้ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก AWC หรือ BFKT ถูก
ศาลมีคำส่ังพิทักษ์ทรัพย์ ยอดเงนิท่ีผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก AWC หรือ BFKT คา้งชำระตอ่กองทุนเมื่อศาลมี
คำส่ังพิทักษ์ทรัพยจ์ะกลายเป็นสิทธิเรียกร้องสามัญที่ไม่มีประกันในคดีลม้ละลาย ซึ่งกองทุนจะได้รับชำระกต็่อเมื่อผู้
เช่าและบริหารจัดการหลัก AWC หรือ BFKT ได้ชำระหนี้ตามสิทธิเรยีกร้องทีม่ีบุริมสิทธบิางรายการแล้ว รวมทั้งจะ
ได้รับชำระคืนตามสัดสว่นระหวา่งเจา้หน้ีไม่มีประกันด้วยกัน ในกรณีทีสิ่ทธเิรียกร้องของเจ้าหน้ีของผู้เชา่และบริหาร
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จัดการหลัก AWC หรือ BFKT อาจมีบุริมสิทธิเหนือสิทธเิรียกรอ้งที่กองทุนมีต่อผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก AWC 
หรือ BFKT ในส่วนของหน้ีทีผู้่เช่าและบริหารจัดการหลัก AWC หรือ BFKT มีต่อกองทุนภายใต้สัญญาเชา่ ดำเนินการ 
และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนท่ี หรือสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได ้(แล้วแต่กรณี) กองทุน
อาจได้รับยอดเงินค้างชำระตามสัญญาเช่า ดำเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ และสัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายไดเ้พียงบางส่วน หรือไม่ได้รับเลย นอกจากนี้ กองทุนอาจจะไม่ได้รับชำระจำนวนเงินใน
อนาคตใดๆ ที่กองทุนพึงจะมีสิทธิได้รับตามสัญญาเชา่ ดำเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มกีารแก้ไขและแทนที ่
และจะไม่ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกจิของสัญญาดงักล่าวอยา่งสมบูรณ์ ในขณะเดียวกัน การท่ี กสท. โทรคมนาคม 
ผิดนัดชำระค่าเชา่หรือค่าธรรมเนยีมอื่นๆ หรือชำระเงินล่าช้า หรือหยุดชำระเงินดังกล่าวให้แก่ BFKT ภายใต้สัญญา
เชา่เครื่องและอุปกรณ์ HSPA อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของ AWC และ BFKT ในการส่งมอบ
รายได้ให้แก่กองทุน ฐานะทางการเงินของ AWC และ BFKT และความสามารถของ AWC และ BFKT ในการปฏิบัติ
ตามภาระผูกพันของตนภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธริายได้ หากมีเหตกุารณ์ใดๆ ดงักล่าวเกดิขึ้นอาจมี
ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงิน
ของกองทุน 

5.1.5 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการใช้เสาร่วมกนัและผู้เช่าและบริหารจัดการพื้นที่ร่วมบนเสาโทรคมนาคมและ 

FOC ของกองทนุ อาจไม่ได้เปน็ไปในลักษณะทีก่องทนุคาดหมาย 

รูปแบบการดำเนินธุรกิจของกองทุนอยู่บนหลักการว่าจะมีผู้ให้บริการโทรคมนาคมใช้ทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมมากขึน้ เนือ่งจากการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการในเสาโทรคมนาคมและ FOC ทีม่ีอยู่จะส่งผลให้
การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวดียิ่งขึ้นโดยมีรายจ่ายลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นค่อนข้างต่ำ อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางด้านต้นทุนและการดำเนินงานของกองทุน การเพิ่มอัตราการใช้พื้นที่ ร่วมของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม เป็นปัจจัยหลักอย่างหน่ึงของกลยทุธ์การเติบโตของกองทุน ต้นทนุท่ีเพิม่ขึ้นในการสร้างเสาโทรคมนาคม 
และเวลาที่จะนำเสาโทรคมนาคมดังกล่าวออกสู่ตลาด อาจเป็นส่ิงจูงใจให้ลูกค้าเป้าหมายพึ่งพาการใช้ เสา
โทรคมนาคมที่มีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของรูปแบบการดำเนินธุรกิจนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คุณภาพของทรัพย์สินของกลุ่มทรู (เช่น ความครอบคลุมทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเสา
โทรคมนาคม อัตราค่าเช่าที่สามารถแข่งขันกับรายอื่นได้ และปัจจัยอื่นๆ) ภูมิประเทศ ความหนาแน่นของประชากรใน
พื้นที่เมืองและชนบท สภาวะการเงินที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการและรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภคอันเป็น
ลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และข้อจำกัดทางกฎหมาย เป็นต้น นอกจากนี้ ทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมบางอย่างของกองทุนไม่ได้พร้อมสำหรับการใช้ร่วมกันได้  ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม HSPA  ซึ่งกองทุนซื้อรายได้สุทธจิากทรัพย์สินเหล่านั้น อยู่ภายใต้ข้อตกลงการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ 
กสท. โทรคมนาคม ในการใช้ทรัพย์สินเหล่านั้น การจัดให้มีผู้เช่าและบริหารจัดการเพิ่มเติมบนทรัพย์สินดังกล่าวนั้น
ถูกจำกัดจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุนภายหลังวันครบกำหนดสัญญา HSPA ตามข้อกำหนด
ของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ อย่างไรก็ดี ระบบ FOC ของ BFKT อาจไม่พร้อมสำหรับการใช้งาน
ร่วมกับผู้ประกอบการรายอื่นหลังจากสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA หมดอายุลงและมีการโอนทรัพย์สินส่วน
ดังกล่าวให้แก่กองทุน เนื่องจากข้อจำกัดภายใต้สัญญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบส่ือสัญญาณของ BFKT ดังนี ้แม้ว่า 
กสท. โทรคมนาคม จะยินยอมสละสิทธิในการใช้แต่เพียงผู้เดียว การใช้ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมบาง
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ประการร่วมกัน อาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยีและกฎระเบียบด้วย และความไม่แน่นอนนีก้็อาจเป็นการ
จำกัดความสามารถของกองทุนทีจ่ะหาผู้เช่าและบริหารจัดการพ้ืนท่ีร่วมยิ่งขึ้นไปอีก  

กองทุนไม่สามารถรับรองว่าผู้ใหบ้ริการโทรคมนาคมจะพยายามลดค่าใช้จา่ยด้วยการเพิ่มการพ่ึงพาการใช้
เสาโทรคมนาคมหรือ FOC ร่วมกัน ไม่วา่กับผู้ให้บริการโทรคมนาคมไร้สายรายอื่นๆ หรือกับผู้ดำเนินงานเสา
โทรคมนาคมและ FOC อิสระเชน่กองทุน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้ให้บริการโทรคมนาคมอาจไม่ยินดทีี่จะเชา่ ดำเนินการ
และบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมหรือ FOC จากบคุคลภายนอก เนื่องจากไม่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในเชงิ
เศรษฐกิจ หรือเชื่อว่าการเป็นเจ้าของโครงขา่ยของตนเองจะเปน็ข้อได้เปรียบในการแขง่ขันมากกว่า หรือไมว่่าดว้ย
เหตุผลอืน่ใด ในกรณีที่การใชเ้สาโทรคมนาคมหรือ FOC ร่วมกนัไม่ได้เปล่ียนแปลงไปในลักษณะที่กองทุนคาดหมาย 
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกจิ ผลการดำเนนิงาน กระแสเงินสดและฐานะการเงินของกองทุน 

5.1.6 บริษัทจดัการอาจไมส่ามารถดำเนนิกลยทุธก์ารลงทนุของกองทนุได้อย่างประสบผลสำเร็จต่อเนื่อง และ

อาจตกลงแก้ไขแปลี่ยนแปลงเอกสารธุรกรรม สละสิทธิ หรือให้ความยินยอมโดยไม่ขอความยินยอมจากผู้

ถือหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดการเป็นผู้บริหารจัดการตามธุรกิจปกติ (day-to-day management) ของกองทุน และควบคุมการ
ดำเนินธุรกิจของกองทุน โดยอยูภ่ายใตก้ารกำกับดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน ์ กองทนุต้องพึ่งพาการดำเนินงานของ
บริษัทจัดการและความสามารถของบริษัทจดัการในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน การที่บริษัทจัดการไม่
สามารถบริหารจัดการกองทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
ภายใตก้ฎหมายที่เกีย่วข้อง อาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการจา่ยเงิน
ปันผล รวมไปถึงผลกระทบต่อสิทธิและผลประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการแตง่ตัง้ผู้จัดการทรพัย์สินโทรคมนาคมให้เป็นผู้รับผิดชอบการบริการดา้นธุรการบางประการ 
การจดัหาผลประโยชน์และการตลาดเกีย่วกับการให้เช่า ดำเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมกับผู้เชา่และบริหารจัดการรายอื่นๆ ทำให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนอาจไมม่ีโอกาสที่จะประเมินการตดัสินใจของ
บริษัทจัดการเกี่ยวกับกลยุทธ์ท่ีบริษัทจัดการนำมาใช้ หรือการลงทุนของกองทนุ ตลอดจนเงื่อนไขในการลงทุน
ดังกล่าว การท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินงานตามกลยุทธ์ของกองทุนให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อาจมีผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน 

นโยบายการลงทุนของกองทุนอนุญาตใหก้องทุนลงทุนในกจิการโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างหลากหลาย โดย
ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ/หรือ ไม่จำเป็นต้องตั้งอยู่ในประเทศไทย ตราบใดทีก่ิจการ
โครงสร้างพื้นฐานน้ันเป็นประโยชน์หรอืเป็นการให้บรกิารประชาชนในวงกวา้งของประเทศไทย ซึ่งกองทุนอาจไม่มี
ประสบการณ์ในการลงทุนหรือดำเนินงานกจิการเหล่านั้นมาก่อน ทั้งนี้ แม้วา่กิจการโครงสรา้งพื้นฐานท่ีกองทุน
สามารถลงทุนได้นั้นรวมไปถงึกิจการไฟฟา้ ประปา ทางพิเศษ หรือทางสัมปทาน ท่าอากาศยาน ท่าเรือน้ำลึก การ
ขนส่งมวลชน พลังงานทางเลือก ระบบบริหารจัดการน้ำหรือชลประทาน และระบบป้องกันภัยธรรมชาติ และกจิการ
โครงสร้างพื้นฐานอื่นใดซึง่กฎหมายหลักทรัพย์อาจให้เขา้ไปลงทุนได้ในอนาคต กองทุนกค็าดว่าจะลงทุนในโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมเป็นหลัก นอกจากนี้ หากกองทุนจะเขา้ไปลงทุนในกจิการดังกลา่ว กองทุนคาดวา่กองทุนจะต้อง
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ว่าจา้งผู้ให้บริการภายนอกเพื่อดำเนินงาน และ/หรือให้บริการสำหรับกิจการดังกลา่ว ซึง่กองทุนไม่สามารถรับรองได้
ว่าจะสามารถวา่จา้งผู้ให้บริการหรือผู้ดำเนินงานภายนอกที่เหมาะสมซึ่งมีประสบการณ์ที่จำเป็นดว้ยข้อตกลงทาง
การคา้ทีย่อมรับได้ หรืออาจไม่สามารถหาผู้ให้บริการหรือผู้ดำเนินงานภายนอกได้เลย  

นอกจากนี ้ บริษัทจดัการยงัมีดุลยพินจิแตเ่พียงผู้เดียวที่จะใช้สิทธิหรือยินยอมให้มีการใช้สทิธิและการ
เยียวยาบางประการเกี่ยวกับผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมหรือการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสรา้ง
พื้นฐานโทรคมนาคม หรือให้ความยินยอมในการแก้ไขเปล่ียนแปลงเอกสารธุรกรรม เอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุน
เพิม่เติม ครั้งที่ 1 และเอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (นอกเหนือจากการแกไ้ขเปล่ียนแปลงที่ต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทนุ) หรือผ่อนผันเงื่อนไขใดๆ ในเอกสารธุรกรรม ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทนุทุกราย โดยการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทจัดการจะผูกพนัผู้ถือหน่วยลงทุนและ
อาจไมใ่ช่ประโยชน์สูงสุดของผู้ถอืหน่วยลงทุนแต่ละราย 

5.1.7 กองทุนอาจไม่สามารถซื้อทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมภายใตเ้งื่อนไขที่ยอมรับได้ 
หรือไม่สามารถรวมทรัพย์สนิเหล่านั้นได้อย่างประสบผลสำเร็จ หรือกองทุนอาจจะไม่สามารถหาทรัพย์สิน
เพื่อการลงทนุเพิ่มเติมที่เหมาะสมได้ หรือกลยทุธก์ารเติบโตและแผนการขยายธุรกจิของกองทุนอาจจะไม่
ประสบผลสำเร็จ 

  กลยุทธ์การเติบโตของกองทุนขึ้นอยู่กับความสามารถของกองทุนในการซื้อหรือได้มา หรือการลงทุนใน
ทรัพย์สินท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมจากนติิบุคคลผู้โอน บริษัทอืน่ ๆ ในกลุ่มทรู หรือบคุคลภายนอก
อืน่ ๆ เช่น การจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิม่เติม ครัง้ที่ 4 โปรดพิจารณาหัวข้อ 
5.1.11 “จำนวนเงินท่ีคาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งนี ้ อาจได้รับผลกระทบจากสภาวะของตลาด
เงินและตลาดทุนในขณะนั้น และกองทุนอาจไม่สามารถระดมเงินทุนจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้นี้อย่างเพยีง
พอท่ีจะเป็นคา่ใช้จา่ยในการซื้อทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่4 และการดำเนินการท่ี
จะต้องแล้วเสร็จก่อนและหลังการโอนทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิม่เตมิ ครั้งที ่ 4 ใหแ้กก่องทุน
อาจล่าช้าหรือไม่สามารถกระทำได้ ทัง้นี ้ หากกองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที ่ 4 ได้ไมว่่าด้วยเหตใุด บริษัทจัดการจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของ
กองทุนโดยไมช่ักชา้” กลยุทธ์น้ีสะท้อนความเสี่ยงในส่วนของการประเมินมูลคา่ จุดแขง็และจดุอ่อนของการเข้าซื้อ
หรือได้มาและโอกาสการลงทุน การรวมและบริหารจัดการทรพัย์สินทีเ่ป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ได้มาใหม ่
และการเพิม่หรือปรบัปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของทรัพย์สินเหล่านั้น นอกจากนี้ กองทนุอาจต้องจัดสรร
ทรัพยากรและฝ่ายบริหารจัดการ และอาจต้องใชเ้วลาอยา่งมากในการดำเนินการเพื่อการเข้าซื้อหรือได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินจากการลงทุนดงักล่าว ทั้งนี ้ ความสามารถในการดำเนินกลยุทธ์การเติบโตของกองทุนได้อย่างประสบ
ผลสำเร็จจะขึ้นอยูก่ับปัจจัยตา่ง ๆ อาท ิ ความสามารถของกองทุนในการเฟ้นหาโอกาสการลงทนุที่เหมาะสม ซึ่ง
เป็นไปตามหลักเกณฑก์ารลงทุนของกองทุน การจัดหาเงินทุน และ/หรือการกู้ยืมเงินได้อยา่งเพยีงพอบนเงื่อนไขที่
ยอมรับได้ และการปฏิบัติตามคำรับรองของกองทุนท่ีระบุอยู่ในตราสารหน้ีใดซึ่งกองทุนอาจมีอยู่ ณ เวลานัน้ 

กองทุนไม่สามารถรับรองไดว้่าการเข้าซื้อหรือการลงทุนของกองทนุจะสามารถทำไดใ้นเวลาที่เหมาะสม 
หรือเป็นไปตามข้อกำหนดและเงือ่นไขซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ของกองทุน และไม่สามารถรับรองได้ว่าทรัพย์สินที่เป็น
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โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมทีก่องทุนสามารถเข้าซื้อหรือได้มาหรือลงทุนจากนติิบุคคล ผู้โอน บริษัทอืน่ ๆ ในกลุ่ม
ทรู หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในอนาคตจะเป็นที่นา่สนใจและสามารถสรา้งผลตอบแทนให้กองทุนจากการจัดหา
ผลประโยชน์อย่างที่คาดการณ์ไว ้ กองทุนคาดวา่ในอนาคตอันใกล้ ทรัพย์สินท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่
กองทุนจะเข้าซื้อหรือได้มาเกือบทั้งหมด จะมาจากนิติบุคคลผู้โอนหรอืนิติบุคคลอื่น ๆ ในกลุ่มทรู ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่
เกี่ยวข้องของกองทุน แม้วา่ตามกฎหมาย ทรู และเรียลมูฟไม่สามารถออกเสียงในวาระเกีย่วกับธุรกรรมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องในกรณีท่ีการเขา้ทำธุรกรรมดังกลา่วต้องได้รับมตเิห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือถูกจำกดัโดยข้อจำกดั
การทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งอื่นใด เนื่องจากทรูและเรยีลมูฟถือเป็นบุคคลท่ีเกีย่วข้องของกองทุนเพราะทรูถือ
หน่วยลงทุนจำนวนเกินร้อยละ 10 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด และเรียลมูฟเป็นบริษัทย่อยของทรู (โดย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 ทรูถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม) ในเรยีลมูฟ ในสัดสว่นร้อยละ 99.74) จงึถือเป็น
บุคคลที่ถูกควบคมุโดยทรู อย่างไรก็ดี ทรูหรือกลุม่ทรูก็อาจยังคงมอีิทธพิลเหนือกวา่ในการเจรจาต่อรองเงื่อนไขในการ
เข้าซื้อทรัพย์สินในอนาคตจากนติิบุคคลผู้โอนหรือบรษิัทอื่น ๆ ในกลุ่มทร ู นอกจากนี ้ ถงึแมว้่าตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสิทธิรายได้ กองทนุจะได้สิทธใินการได้รับคำเสนอก่อน (right to receive a first offer) ในการซื้อ
ทรัพย์สินท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive บางอยา่งจากกลุ่มทรทูี่กลุ่มทรูประสงค์จะขายกต็าม 
กลุ่มทรูอาจตัดสินใจไม่ขายทรพัย์สินโครงสร้างพื้นฐานเพิม่เตมิใด ๆ หรืออาจตัดสินใจลดจำนวนทรัพย์สินที่จะขายลง 
นอกจากนี ้ภายหลังจากวันครบกำหนดของการใช้สิทธใินการได้รบัคำเสนอกอ่น (right to receive a first offer) ซึ่งจะ
ครบกำหนดในวันครบห้าปีนับจากวันท่ีการได้มาในทรัพย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีลงทุนเพิม่เติมครัง้ที ่ 4 เสร็จ
ส้ิน หรือวันที่การเสนอขายสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที ่ 2 เสร็จสิน้ แล้วแต่วันใดจะครบกำหนดทีหลัง กลุ่มทรูจะสามารถ
ขายทรัพย์สินทีเ่ป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ให้แก่บุคคลที่สาม ซึ่งจะทำให้กองทุนไม่สามารถ
ซื้อทรัพย์สินดังกลา่วไดจ้ากกลุม่ทรูในอนาคต นอกจากนี้ กองทนุไม่สามารถรับรองได้วา่กองทุนจะได้รับประโยชน์ใน
การคัดสรรและเข้าซื้อหรือไดม้าซึง่ทรัพย์สินทีเ่ปน็โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมตามที่คาดวา่จะเปน็การส่งเสริม
เป้าหมายกลยุทธ์ของกองทุน หรือได้มาซึง่ทรัพย์สินท่ีเปน็โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมในอัตราทีจ่ำเป็นตอ่การ
บรรลุแผนการขยายธุรกิจทีต่้องการ และกองทุนไม่สามารถรับรองได้วา่กองทุนจะสามารถดำเนินตามแผนการขยาย
ธุรกจิหรือสามารถได้รับผลประโยชน์จากกลยุทธก์ารเติบโตของกองทุนในอนาคตได้อยา่งประสบผลสำเรจ็ต่อเนื่อง ซึง่
ไม่ว่ากรณใีดดังกล่าวย่อมอาจมผีลกระทบในทางลบอยา่งมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกจิ ผลการดำเนินงาน 
กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน 

5.1.8 หากบริษทัจดัการไม่สามารถบริหารจัดการกองทุน และ/หรือ ผู้จัดการทรัพย์สนิโทรคมนาคมไมด่ำเนนิการ

ให้บริการที่จำเป็นและเกี่ยวขอ้งกับการจัดหาผลประโยชน์จากกจิการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยสำคัญต่อธรุกิจ ฐานะทาง

การเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของกองทนุ 

บริษัทจัดการเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน และบริษัทจัดการต้องพึ่งพาผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมในการ
บริการด้านธุรการบางประการ รวมถึงการจัดหาผลประโยชน์และการตลาดสำหรับการเช่าและบริหารจัดการพื้นที่
ร่วมกันบนทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมให้แก่ผู้เช่าและบริหารจัดการเพิ่มเติม ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก
เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานและการบำรุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และ BFKT เป็น



รายงานประจำปีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิัล 

 

   95 

 

ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานและการบำรุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
และกองทุนไม่มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และ
อาจไม่สามารถควบคุมดูแลการดำเนินงานของผูจ้ัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก และผู้เช่า
และบริหารจัดการรายอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หากผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อรายได้ของกองทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถควบคุมดูแลใหผู้้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ผู้เชา่
และบริหารจัดการหลัก และผู้เช่าและบริหารจัดการรายอื่นๆ ดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม และ/หรือ บริษัทจัดการไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะ
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน ตลอดจนความสามารถ
ในการจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและการชำระคืนหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ การเปล่ียนแปลง
ในทางลบใดๆ ในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการกับผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมอาจเป็นอุปสรรคต่อ
ความสามารถของบริษัทจัดการในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม นอกจากนี้ 
หากผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาบริการหลัก กองทุนอาจไม่สามารถแต่งตั้ง
บุคคลอื่นเพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและการ
จัดหาผลประโยชน์และการตลาดเกี่ยวกับการให้เช่า ดำเนินการและบริหารจัดการพื้นที่ตั้งร่วมกันบนทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับที่ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมต้องปฏิบัติตาม
สัญญาบริการหลัก หรืออาจไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นได้เลย ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน 

5.1.9 การดำเนินงาน ให้บริการ บำรุงรักษา และซ่อมแซม FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดมี

คา่ใช้จา่ยสูงและมีความเสี่ยง 

ระบบต่างๆ ของกองทุนนัน้มีความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นตามปกตติามลักษณะของ FOC และระบบบรอด
แบนด์ขนาดใหญใ่นเขตพื้นทีต่่างจังหวดัที่มีความซับซ้อน อันรวมถึง (ก) อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย (ข) การให้บริการ
ได้รับการรบกวน (ค) ไฟฟ้าดับ (ง) ซอฟต์แวรบ์กพร่อง (จ) การละเมิดความปลอดภัย (ฉ) access line และอุปกรณ์
เสียหาย และ (ช) ภัยธรรมชาติ เนื่องจาก FOC ส่วนใหญ่ของกองทุนเป็นโครงขา่ยแบบพาดบนเสา จึงมคีวามเส่ียงที่
จะได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศ และ FOC ทีเ่หลือซึ่งเป็นโครงข่ายแบบลอดท่อใต้ดนิก็อาจได้รับความ
เสียหายจากอุบตัิเหตุได้ ซึง่ความเสียหายในท้ังสองกรณีอาจทำใหก้ารให้บริการลดน้อยลงหรอืหยุดชะงักชัว่คราว 
การดำเนินงาน และบำรุงรักษา FOC ซึ่งเปน็ความรับผิดชอบของผู้เชา่และบริหารจดัการหลักของกองทุนและ BFKT 
(แล้วแตก่รณี) ต้องการการประสานงานและการรองรับระหว่างกันเองของเทคโนโลยีและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ขั้นสูงที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย และยังต้องใชค้่าใชจ้่ายในการดำเนินงานและต้นทุนท่ีสูงมาก การท่ี TUC 
TICC และ BFKT ผิดสัญญาไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนในการดำเนินการบำรุงรกัษา FOC และระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื้นที่ตา่งจงัหวดัอาจส่งผลให้มูลคา่ของทรัพย์สินดงักล่าวลดลง ซึง่อาจส่งกระทบในทางลบต่อมูลคา่ของ
หน่วยลงทุนของผู้ลงทุน นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลใหร้ะบบของกองทุนไม่สามารถดำเนินงานตามทีค่าดการณ์ โดยใช้
ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพได้ เชน่ เมื่ออุปกรณ์ส่ือสัญญาณของกองทุนล้าสมัยหรือหมดอายุการใช้งาน กองทุนอาจมี
รายจา่ยลงทุนท่ีเพิ่มสูงขึ้นอย่างมนีัยสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ับลักษณะและขอบเขตของส่วนท่ีจำเป็นต้องได้รับการ
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ซ่อมแซมหรือทดแทน การท่ีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ควรหรือตามทีค่าดการณ์อาจทำ
ใหร้ะบบเคเบิลไม่สามารถปฏิบัตกิารได้ตามลักษณะเฉพาะของการออกแบบ (design specification) หรือไม่
สามารถปฏิบัตกิารได้เลย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทุน 
นอกจากนี้ เนือ่งจากบริการของกองทุนมีความสำคญัเป็นอยา่งสูงต่อการประกอบกจิการของผูเ้ช่าและบริหารจัดการ
ของกองทุน การที่บริการของกองทุนได้รับการรบกวนจงึอาจทำใหผู้้เช่าและบริหารจัดการดงักล่าวสูญเสียกำไร หรือ
ความสูญเสียอืน่ๆ ต่อผู้เชา่และบริหารจัดการดงักล่าว หรือก่อให้เกิดความเสียหายอื่นๆ แก่ผู้เชา่และบริหารจัดการ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทุน และอาจก่อให้เกิดความรับผิดทาง
กฎหมายต่อกองทุน 

5.1.10 การไม่ได้รบัความยินยอมจากเจ้าของทีด่ินผู้ใหเ้ช่าและการอนุญาตหรืออนุมตัิจากผู้ให้สทิธิแห่งทาง หรือ

การไม่สามารถคุ้มครองสทิธิของกองทนุในทีด่ินซึง่เปน็ทีต่ั้งของเสาโทรคมนาคมและ FOC อาจมี

ผลกระทบในทางลบต่อธรุกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงนิของ

กองทุน 

ทีด่ินและทรัพย์สินเกือบทั้งหมดซึง่เสาโทรคมนาคมซึ่งกองทุนให้เชา่ ดำเนินการและบริหารจัดการแก่ผู้เช่า
และบริหารจัดการของกองทุนตัง้อยู่นั้นเปน็ทีด่ินและทรัพย์สินที่เชา่มาจากเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน ทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชน และการวาง FOC เกือบทั้งหมดซึง่กองทนุได้มาจาก TUC AWC TICC และทรูมูฟ นั้น เป็นไป
ตามสทิธิแห่งทางโดยนิตกิรรมสัญญาที่หน่วยงานด้านสาธารณูปโภคมอบให้แก่ TUC หรือ TICC ซึ่งเป็นผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมในกลุ่มทรูและเป็นหรือจะเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมของกองทุน นิติบุคคลผู้โอนท่ีเกี่ยวข้องภายใต้สัญญาโอนขายทรพัย์สินและสิทธิรายได้ และ TICC และ 
TUC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจดัการหลักของ FOC บางส่วนของกองทุนภายใต้สัญญาเช่า ดำเนินการ และบริหาร
จัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนท่ีที่เกี่ยวข้อง ตกลงดำเนินการหรือจะดำเนินการใหก้องทุนและผู้เช่าและบริหาร
จัดการของกองทุนมีสิทธใิช้และเข้าถึงสถานท่ีเช่าและอาศยัสิทธิแห่งทางได้ (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี ้แม้ว่าสัญญาเช่าทีด่ิน
ส่วนมากซึ่งนติิบุคคลผู้โอนท่ีเกี่ยวข้องเปน็ผู้เชา่จะมีข้อสัญญามาตรฐานที่อนุญาตให้นิติบุคคลผู้โอนท่ีเกี่ยวข้องใน
ฐานะผู้เช่านำพื้นทีเ่ชา่ออกให้บุคคลใดๆ ใช้ประโยชน ์ หรือเชา่ช่วงได้โดยไม่ต้องแจง้ให้ผู้ให้เชา่ทราบ รวมถึงอนุญาต
ใหนิ้ติบุคคลผู้โอนท่ีเกีย่วข้องในฐานะผู้เชา่โอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ตามสัญญาเชา่ให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ต้องขอความ
ยินยอมจากผู้ให้เชา่ (เพียงแต่ตอ้งแจง้ให้ผู้ใหเ้ชา่ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกัษร) อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่า
บางส่วนท่ีอาจไม่ได้มขี้อสัญญาดังกล่าว นิติบคุคลผู้โอนท่ีเกี่ยวข้องก็ยังคงมีหน้าที่ต้องดำเนินการขอความยินยอม
จากเจา้ของทีด่ินหรือผู้ครอบครองที่ดินซึง่เป็นผู้ใหเ้ชา่เพื่อให้สิทธิแก่กองทนุในการเข้าใช้ทีด่ิน ดังนี ้กองทุนไม่สามารถ
รับรองว่าเจา้ของทีด่ินหรือผู้ครอบครองที่ดินจะไม่คัดค้านการให้สิทธิดังกลา่วหรือห้ามไม่ให้ผู้เช่าและบริหารจัดการที่
ต้องร่วมใช้สถานท่ีเช่าติดตั้งอุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคมหรือเขา้ถงึสถานท่ี หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น และนิติ
บุคคลผู้โอนไม่สามารถดำเนินการให้บุคคลภายนอกได้รับความยนิยอมในการใช้สถานท่ีหรือหากพื้นทีต่ั้ง (site) ที่
ทรัพย์สินโครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคมตั้งอยู่ ไม่สามารถใช้หรือเข้าถงึได้ เนื่องจากข้อบกพร่องหรือข้อจำกัดทาง
กฎหมายบางประการ นิติบุคคลผู้โอนมีหน้าทีต่ามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่เกี่ยวข้อง  ในการยา้ย
สถานท่ีตั้งเสาโทรคมนาคมหรือหาเสาโทรคมนาคมทดแทน หรือหากไม่สามารถย้ายสถานท่ีตัง้เสาหรือหาเสา
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โทรคมนาคมทดแทนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด นิติบุคคลผู้โอนมีหน้าที่ท่ีจะต้องซือ้เสาโทรคมนาคมดังกลา่วคืน
จากกองทุน ราคาซื้อคืนเสาโทรคมนาคมที่นิติบุคคลผู้โอนจะต้องชำระคือจำนวนเท่ากับมูลค่าสุดท้ายของทรัพย์สินท่ี
ได้รับผลกระทบดังกล่าว รวมทัง้ดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปคีิดคำนวณตัง้แตว่ันท่ีโอนทรัพย์สินดังกลา่วเสร็จสิน้ 
หักด้วยค่าเชา่ที่กองทุนได้รับจากการใหเ้ชา่ ดำเนินการและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมดังกล่าว รวมถงึดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีคดิคำนวณตั้งแต่วันทีก่องทุนรับเงินคา่เช่าจากผู้เช่าและบริหารจัดการหลักแต่ละครัง้สำหรับ
ทรัพย์สินท่ีได้รับผลกระทบนั้นตามสัญญาเช่า ดำเนินการและบริหารหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนท่ีทีเ่กี่ยวข้อง ซึ่ง
อาจจะไม่ใช่ราคาที่สะท้อนถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจ (economic value) ของเสาโทรคมนาคมดงักล่าวในกรณีท่ีกองทุน
มีกรรมสทิธิใ์นเสาโทรคมนาคมตลอดอายุการใช้งาน นอกจากนี ้ หากมกีารซื้อคืนเสาโทรคมนาคมใดๆ กองทุนจะเสีย
ประโยชน์ในกระแสรายได้จากการให้เชา่เสาโทรคมนาคมในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลใหมู้ลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ลดลง 

ทัง้นี ้ กฟภ. ได้มีหนังสือถึงกลุ่มทรูยืนยนัว่าการวางพาดทรัพย์สินบางส่วนทีเ่กี่ยวกับ FOC นอกเขตพืน้ท่ี
กรงุเทพมหานครและปริมณฑลและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นทีต่่างจังหวัด และระบบ FOC ของ BFKT เป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ทีใ่ช้บงัคับ โดย ณ วันท่ีของเอกสารฉบับนี ้กฟภ. ได้ทยอยออกเอกสารเพื่อเรียกชำระคา่พาด
สายสำหรับสิทธิแห่งทางสำหรับทรัพย์สินดังกลา่ว  หากในอนาคต กฟภ. ไม่ให้สิทธิแห่งทางและคัดค้านการเข้าถึง
และการใช้งานทรัพย์สินดังกล่าว ความสามารถของผู้เชา่และบริหารจัดการหลักของกองทุนและ BFKT ในการ
ดำเนินงานในส่วนของทรัพย์สินเหล่านัน้อาจหยดุชะงักลง หากเกดิกรณีดังกลา่วและระบบ FOC ของ BFKT ได้รับ
ผลกระทบ กองทุนหรือ BFKT อาจจะต้องทำการย้ายทรัพย์สินส่วนท่ีได้รับผลกระทบออกไป โดยเสียคา่ใช้จา่ยและ
อาจก่อให้เกิดความล่าชา้ขึ้น 

การวางพาดหรือการติดตั้ง FOC ส่วนใหญ่ในเขตพื้นทีก่รุงเทพมหานครและปริมณฑลของกองทุนส่วนใหญ่
เป็นไปตามการอนุญาตของ กสทช. ตามพรบ. การประกอบกจิการโทรคมนาคมอย่างไรก็ดี กฟน. และหน่วยงานดา้น
สาธารณูปโภคอื่นยังไม่ไดม้ีการให้สิทธิแห่งทางซึ่งทำใหก้ารวางพาดหรือการติดตั้ง FOC อาจเข้าขา่ยเปน็การกระทำ
ละเมิด กฟน. หรือหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคอื่นอาจมีสิทธิตามกฎหมายทีจ่ะฟ้องใหก้องทุนรื้อถอน FOC บางส่วน 
ดังกลา่ว และ/หรือ เรยีกร้องค่าเสียหายได้ ทัง้นี ้ภายใต้สัญญาเชา่ ดำเนินการ และบริหารจดัการหลักที่ได้มีการแก้ไข
และแทนที ่ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักตกลงรับผิดชอบเกี่ยวกับการย้าย FOC และ
รับผิดชอบและจะชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนสำหรับต้นทุน ค่าใช้จา่ย ค่าเสียหาย ความสูญเสีย การเรียกร้อง 
และความรับผิดใดๆ ทีก่องทุนตอ้งรับผิดอันเกีย่วเนื่องกับ FOC ซึ่งกองทุนได้เขา้ลงทุนซึง่เป็นส่วนหนึง่ของ FOC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 อันเกดิขึ้นจากหรือเปน็ผลมาจากการท่ีผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุนไม่สามารถ
ได้มาซึง่สิทธิแห่งทางตามกฎหมายและตามสัญญาทีจ่ำเป็น ซึ่งรวมถงึข้อเรียกร้องใดๆ จากหนว่ยงานด้าน
สาธารณูปโภคใดๆ ทั้งนี ้ ภายใต้เงื่อนไขทีว่่ามกีารปฏิบัติตามหน้าที่และเงื่อนไขบางประการตามที่กำหนดในสัญญา 
อนึง่ การไม่ปฏิบัตติามหรือความล่าชา้ในการปฏิบัติตามข้อตกลงทีเ่กีย่วกับการชำระคา่เสียหายหรือการรับผิดชดใช้
ดังกล่าวขา้งต้นของผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุนอาจสง่ผลกระทบทางลบอยา่งมีนัยสำคัญต่อ
ความสามารถของกองทุนในการชำระคา่ใช้จา่ยหรือเงินปันผลหรือเงินใดๆ ทีผู้่ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับ 
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เจ้าของทีด่ินและทรัพย์สินซึ่งเสาโทรคมนาคมของกองทุนตัง้อยูใ่นปัจจุบันอาจคัดค้านการท่ีนิติบุคคลผู้โอน
ให้สิทธิในการใช้และเขา้ถึงสถานที่เช่าแก่กองทุนดังกล่าว  เจา้ของเหล่านั้นอาจบังคับให้นติิบุคคลผู้โอนหรือบริษัทใน
กลุ่มทรูนำทรัพย์สินดังกล่าวออกให้เชา่ชว่งหรือโอนสิทธิการเชา่ใหแ้ก่กองทนุ พร้อมทัง้เรียกร้องอัตราคา่เช่าทีสู่งขึน้ 
หรือค่าตอบแทนอื่นๆ เพือ่แลกกับความยินยอมของเจ้าของเหล่านั้นในการให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่าหรือการ
จัดการให้กองทุนเขา้ไปมีชื่อเป็นผู้เช่าเมื่อสัญญาเชา่ที่เกีย่วข้องหมดอายุลง เนือ่งจากในเบื้องต้นกองทุนไม่ได้มชีื่อ
เป็นคู่สัญญาในฐานะผู้เชา่ภายใต้สญัญาเช่า และจะมฐีานะเป็นผู้เชา่ต่อเมื่อได้รับความยนิยอมจากเจ้าของที่
เกี่ยวข้อง หรือเมื่อสัญญาเช่าทีเ่กี่ยวข้องหมดอายุลง (โดยขึ้นอยูก่ับความยินยอมของเจ้าของที่ดนิ) แม้ว่านติิบุคคลผู้
โอนท่ีเกี่ยวข้องและผู้เชา่และบริหารจัดการหลักของกองทุนจะมีหน้าทีภ่ายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
และ สัญญาเชา่ ดำเนินการ และบริหารหลักทีม่ีการแก้ไขและแทนที่ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดให้กองทุนมีสิทธิในการใช้
สิทธิแห่งทาง การเขา้ถงึสถานท่ีเช่า และสิทธิการเช่าเกีย่วกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมทีเ่กีย่วข้อง สิทธิ
ในการเยียวยาความเสียหายของกองทุนจะมีอยู่อยา่งจำกัด หากผู้ให้เชา่ที่ดินหรือทรัพยสิ์นอันเป็นที่ตั้งของทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมทีเ่กี่ยวข้อง บอกเลิกสัญญาตามระยะเวลาการบอกกล่าวที่กำหนดไว้เนื่องจากการท่ีผู้
เช่าค้างชำระคา่เชา่  

โดยทั่วไป สัญญาเชา่ที่ดินและทรัพย์สินซึ่งเสาโทรคมนาคมตั้งอยูส่่วนใหญ่มีระยะเวลาประมาณสามปี โดย
สัญญาเชา่ที่เหลือมีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่น้อยกว่า 3 ปีถึง 10 ปี โดยในสัญญาเช่าส่วนใหญใ่หสิ้ทธิผู้เช่าในการต่อ
สัญญา นิติบุคคลผู้โอนหรือบริษัทในกลุม่ทรจูะดำรงสิทธิการเช่าดงักลา่วในฐานะผู้เชา่ต่อไปจนกว่าเจา้ของทีด่ินที่
เกี่ยวข้องจะใหค้วามยินยอมให้กองทุนเขา้ไปเป็นผู้เชา่ และได้ใช้และจะใช้ความพยายามอยา่งสมเหตุผลในทาง
การคา้ในการต่ออายุสิทธิการเช่าดังกล่าว เว้นแต่การเช่าพื้นที่ท่ีเสาโทรคมนาคมซึง่เป็นกรรมสิทธิข์อง BFKT และ 
AWC ตั้งอยู่ ซึ่งจะยงัคงเชา่อยูภ่ายใตช้ื่อนิติบุคคลผู้โอนหรอืนิตบุิคคลในกลุ่มทรตู่อไปจนกวา่จะมีการโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA  ใหแ้ก่กองทุน อย่างไรกต็าม อาจเป็นไปได้ที่ผู้ให้เช่าจะปฏิเสธการ
ต่ออายุหรือขยายระยะเวลาการเช่าใดๆ ภายใตช้ื่อของกองทุนเมือ่สิทธิการเชา่หมดอายุลง หรือนิติบุคคลผู้โอนหรือ
บริษัทในกลุ่มทรูอาจผิดสัญญาไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน ซึ่งกรณดีังกลา่วเหล่านีอ้าจทำให้กองทุนจำเป็นต้อง
ย้ายสถานท่ีตัง้ของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ได้รับผลกระทบ ทัง้นี ้ภายใต้สัญญาเชา่ ดำเนินการ และ
บริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที ่TUC ซึ่งเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการหลักจะเป็นผู้รับผิดชอบการย้ายเสา
โทรคมนาคมทีเ่ป็นทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีล่งทุนเพิ่มเตมิครังที่ 2 และเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครังที ่3 จากที่ดินหรือทรัพย์สินท่ีเชา่ทีเ่สาโทรคมนาคมตั้งอยู่เดมิไปยังสถานท่ี
ใหม่ดว้ยต้นทุนค่าใชจ้่ายของ TUC เอง หากไม่สามารถต่ออายุหรือขยายระยะเวลาการเช่าดังกลา่วได้ โดยกองทุนจะ
ชำระคา่ตอบแทนสำหรับการยา้ยเสาโทรคมนาคมให้แก่ TUC เป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบไุว้ในสัญญาเชา่ 
ดำเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนทีท่ี่เกีย่วข้อง อย่างไรก็ดี การไม่ปฏิบัตติามหรือความลา่ชา้
ในการปฏิบัตติามภาระผูกพันดังกล่าวของ TUC อาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนัยสำคัญต่อกระแสเงินสด และ
ฐานะการเงินของกองทุน 

การสูญเสียสิทธิประโยชนจ์ากการเช่าหรือสิทธิแห่งทาง ซึ่งมเีหตุมาจากการไม่ปฏิบัติหรือการถกูกล่าวหาวา่
ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงการเชา่หรือสัญญาให้สิทธแิห่งทาง การบอกเลิกสิทธิการเช่าหรือการบอกเลิก
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สัญญาให้สิทธิแห่งทางโดยผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สิทธ ิ แล้วแต่กรณี หรือการไมส่ามารถดำเนินการให้มกีารต่ออายุหรอืการ
ทีเ่จา้ของที่ดินหรือหนว่ยงานดา้นสาธารณูปโภคปฏิเสธที่จะทำการต่ออายใุห้ภายใต้ข้อกำหนดทีเ่หมาะสมในเชงิ
พาณิชย์หรือไมต่่ออายใุห้เลยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา หรือการคัดค้านจากเจา้ของที่ดิน หน่วยงานดา้น
สาธารณูปโภค กสท. โทรคมนาคม หรือหน่วยงานท้องถิ่นท่ีเกี่ยวขอ้ง ต่อการเข้าถึงหรือการใช้สถานท่ีเช่าหรือสิทธิแห่ง
ทางดงักล่าวโดยกองทุน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคขัดขวางความสามารถของผูเ้ชา่และบริหารจัดการหลักและ BFKT ใน
การดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน และความสามารถของกองทุนการสร้าง
รายรับจากทรัพย์สินดงักล่าว  

อนึ่ง กองทุนจะไดม้าซึ่งรายไดจ้ากเสาโทรคมนาคมจำนวนหนึ่ง ทีต่ั้งอยู่บนบริเวณที่ดินซึง่ยงัไม่มีความ
ชัดเจนในเรื่องของความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท หรืออาจตกอยู่ภายใต้ข้อจำกดั
เกี่ยวกับการใช้พืน้ทีบ่างประการทีอ่าจมีผลให ้ BFKT ไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับเสาโทรคมนาคม หรืออาจทำให้
สิทธิการเชา่บนท่ีดินดงักลา่วใช้บงัคับไม่ได้ หากมีปญัหาใดๆ เกดิขึ้นซึ่งกระทบต่อเสาโทรคมนาคม BFKT หรือ เสา
โทรคมนาคมของ AWC อาจต้องย้ายสถานท่ีตั้งของเสาโทรคมนาคมดังกลา่ว ซึ่งการยา้ยสถานท่ีตั้งของเสาบางส่วน
อาจมคี่าใชจ้่ายที่สูงและอาจส่งผลให้การใช้ประโยชนจ์ากเสาโทรคมนาคมของ BFKT หรือ เสาโทรคมนาคมของ 
AWC ต้องหยุดชะงกัลง หาก BFKT หรือ AWC ไม่สามารถยา้ยสถานท่ีตัง้ของเสาได้ กจ็ะส่งผลกระทบต่อรายได้ของ
กองทุนที่จะได้รบัจากเสาดงักลา่วภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธริายได้ที่เกีย่วข้อง 

หากทรัพย์สินโครงสรา้งพื้นฐานใดๆ ถูกย้ายหรือจะต้องหาทรพัยสิ์นอืน่มาแทน การให้บริการแกผู้่เช่าและ
บริหารจัดการสถานท่ีตั้งร่วมกันซึง่เป็นบุคคลภายนอกในบริเวณทีท่รัพย์สินเหล่านั้นตั้งอยู่อาจถูกรบกวนได้ หากนติิ
บุคคลผู้โอนท่ีเกี่ยวข้องไม่สามารถย้ายทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดังกล่าวได้และซื้อทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมดังกลา่วคืนจากกองทุนแทน สัญญาเช่า ดำเนินการ และบริหารจัดการระหวา่งกองทุนและผู้เชา่
และบริหารจัดการสถานท่ีตั้งร่วมกันของกองทุนซึง่เป็นบุคคลภายนอกจะสิน้สุดลง ผู้เช่าและบริหารจัดการสถานท่ีตั้ง
ร่วมกันจะต้องย้ายอุปกรณ์ของตนออกจากทรัพย์สินที่เกีย่วข้อง ดังนี ้ กองทุนอาจถกูเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนและ
ดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องคา่ใช้จา่ยในการย้ายและติดตัง้อุปกรณ์ของผู้เชา่และบริหารจดัการใหม่ และค่าเสียหายจาก
การสูญเสียผลกำไรในอนาคต นอกจากนี ้ การระงับการให้บริการหรือการส้ินสุดของสัญญาเช่า ดำเนินการ และ
บริหารจัดการกับผู้เช่าและบริหารจัดการสถานท่ีตัง้ร่วมกันซึง่เป็นบุคคลภายนอกเนื่องจากการที่นิติบุคคลผู้โอนหรือผู้
เช่าและบริหารจัดการหลักที่อยูใ่นกลุ่มทรูไม่ได้รบัความยินยอมให้บุคคลภายนอกสามารถใช้และเข้าถึงสถานท่ีเช่าได้ 
หรือไม่สามารถโอนสิทธิการเชา่หรือจัดหาสิทธิแห่งทางให้แกก่องทนุหรือเนือ่งจากความบกพร่องหรอืข้อจำกดัทาง
กฎหมายบางประการท่ีเกี่ยวข้องกับสถานท่ี (sites) ใดๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธริายได้อาจมีผลกระทบทางลบต่อชื่อเสียงของกองทุน ในฐานะผู้ให้บริการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
ร่วมกัน และอาจทำให้หาผู้เช่าและบริหารจัดการสถานท่ีตัง้ร่วมกนัยากขึ้นอกีด้วย เหตกุารณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกจิ ผลการดำเนนิงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน 

นอกจากนี ้ กองทนุอาจไม่สามารถเข้าถึง วิเคราะห์ หรือยืนยนัขอ้มูลท้ังหมดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ ์ อีกทั้ง
ประเด็นอื่นๆ ได้ตลอดเวลาเกี่ยวกับสถานท่ีซึง่ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนไดเ้ข้าลงทุนหรือจะได้
เข้าลงทุนตั้งอยู ่ ในกรณีท่ีมีความบกพร่องใดๆ เกีย่วเนื่องกับสิทธิแห่งทางหรือสิทธใินการเข้าถึงสถานท่ีดังกล่าว
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เกิดขึ้น ความสามารถของผูเ้ชา่ของกองทนุท่ีจะดำเนินงานต่อไป ณ สถานท่ีดังกล่าวก็อาจได้รับผลกระทบในเชงิลบ 
ดังนั้น ความสูญเสียหรือความบกพร่องแห่งสิทธิในการเชา่หรือสิทธแิหง่ทางซึ่งมีผลกระทบตอ่สิทธิประโยชน์ของ
กองทุนเหนือทีด่ินหรือทรัพย์สินอนัเป็นท่ีตั้งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม อาจมีผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกจิ โอกาสทางธุรกจิ ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน   

5.1.11 รายงานของผู้เชี่ยวชาญทีท่ำการประเมนิทรัพย์สนิโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ซ่ึงบริษัทจัดการอาศัย

เป็นขอ้มูลนั้นมขีอบเขตที่จำกดั อีกทั้งอาจมีความไม่ถูกตอ้งและมีข้อบกพร่องอยู่  

รายงานของผูเ้ชี่ยวชาญที่ทำการประเมินทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมโดยเฉพาะ FOC (รวมถงึ
รายงานของทีป่รึกษาทางเทคนคิ และรายงานการประเมินมูลคา่) ซึ่งบริษัทจัดการอาศัยเป็นขอ้มูลน้ันมีขอบเขตที่
จำกดั อีกทั้งอาจมีความไม่ถกูตอ้งและมีข้อบกพร่องอยู่ ตัวอย่างเช่น ผู้ประเมินมูลค่ามิไดย้ืนยันการมีอยู่หรือทำการ
ตรวจสอบ FOC ทั้งหมดที่กองทุนมีอยู่หรอืจะเข้าลงทุน ทัง้นี ้ ในการตรวจสอบหรือการประเมนิทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนนั้นใช้วธิีการสุ่มตรวจ เนื่องจากข้อจำกดัของขอบเขตในการตรวจสอบ และจำนวน
รวมถงึการกระจายตวัของทรัพยสิ์นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมโดยเฉพาะ FOC ซึง่มีจำนวนมากและมีการ
กระจายตัวสูง นอกจากนี้ ความชำรุดบกพร่องและความขาดตกบกพร่องบางประเภทอาจไม่สามารถหรือยากที่จะ
ตรวจสอบพบ เนื่องจากข้อจำกดัของขอบเขตในการตรวจสอบ เทคโนโลยี หรือเทคนิคที่ใช้ รวมถงึปัจจัยประการอื่นๆ  

นอกจากนี้ คำรับรอง (Representation) การรับประกัน (Warranty) และข้อตกลงในการรับผิดชดใช ้
(Indemnity) ซึง่นิติบุคคลผู้โอนที่เกี่ยวข้องให้ไว้แกก่องทุน มีข้อจำกดัทั้งในด้านของจำนวนค่าเสียหายที่อาจเรียกร้อง
ได้ และในด้านระยะเวลาการใชสิ้ทธเิรียกร้อง กองทุนไม่สามารถรับประกันได้ว่ากองทุนจะมีสิทธิเรียกร้องคา่เสียหาย
ได้ตามที่นิติบคุคลผู้โอนท่ีเกี่ยวขอ้งได้ให้คำรับรอง การรับประกนั และข้อตกลงในการรับผิดชดใช้ไว้ สำหรับความ
เสียหายหรือความรับผิดที่กองทนุได้รับหรอืเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม โดยความชำรุดบกพร่องหรอืความขาดตกบกพร่องหรือการไม่มีอยู่ของทรัพย์สินโครงสรา้งพืน้ฐาน
โทรคมนาคมดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของทรัพย์สินของกองทุน และอาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมี
นัยสำคัญต่อผลกำไรและกระแสเงินสดของกองทนุตลอดจนความสามารถของกองทุนในการจา่ยเงนิปันผลและเงิน
จากการลดทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 

5.1.12 กองทุนอาจเผชิญความเสี่ยงดา้นอตัราดอกเบี้ย การชำระหนี้และการกู้ยืมเงนิเพือ่ชำระหนี้เดิม ในส่วนของ

หนีท้ี่มีอยูใ่นปัจจุบนั และหนี้ในอนาคต และอาจไม่สามารถจัดหาเงินทนุที่จำเป็นในอนาคตตามข้อกำหนด

ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ หรือไม่สามารถจดัหาเงนิทนุที่จำเปน็ดงักล่าวได้เลย 

ในปัจจุบัน กองทุนได้ทำการกู้ยืมเงินเพื่อการได้มาซึ่งทรัพยสิ์นโครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที ่ 2 นั้น ตามเงื่อนไขของสัญญา
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ยส่วนหนึง่ของเงินกู้จะเป็นอัตราไมค่งที ่ โดยกองทุนได้พิจารณาและควบคุมความอ่อนไหวต่อการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ให้อยู่ในระดับทีเ่หมาะสม ผ่านการเข้าทำสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย (interest 
rate swap) เพือ่เปล่ียนอัตราดอกเบี้ยซึ่งไม่คงที่บางส่วนให้เป็นอตัราคงที่ อย่างไรก็ดี ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
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อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลกำไรและกระแสเงินสดของกองทุนตลอดจนความสามารถของกองทุนในการ
จ่ายเงินปันผลและเงินจากการลดทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

กองทุนอาจจำเป็นต้องใช้เงนิทุนเพื่อการหาทรัพย์สินอื่นมาทดแทนทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
เป็นครั้งคราว นอกจากนี ้ กองทนุอาจต้องการจัดหาเงินทุนหรือกูย้ืมเงินเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นทนุสำหรับการลงทุน
เพิ่มเติม รวมถงึการใช้สิทธิของกองทุนในการซื้อและ/หรือการใช้สิทธิในการได้รับคำเสนอขาย (right to receive a 
first offer) ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  

กองทุนอาจจะไม่สามารถทำการกู้ยืมเงินใหม่เพื่อชำระหน้ีเดิม (refinancing) และจดัหาเงินทุนในรูปแบบ
การเพิม่ทุนหรอืกู้ยืมเงินไดใ้นเวลาที่จำเป็น หรือตามข้อกำหนดซึง่เป็นที่ยอมรับได้ของกองทุน แม้ว่ากองทุนสามารถ
ทำการกู้ยืมเงินเพื่อการไดม้าซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่ 1 และทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมทีล่งทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ข้อกำหนดของการกูย้ืมเงินใหมเ่พื่อชำระหน้ีเดมิ 
(refinancing) อาจเอื้อประโยชน์ให้กับกองทุนน้อยกว่าข้อกำหนดของเงินกูย้ืมเดิม กองทุนอาจอยู่ภายใต้บังคับของ
ข้อกำหนดบางอย่างซึง่จำกัดหรือมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทุนทีจ่ะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรือเขา้ทำความตกลงการจดัหาเงินทุนเพิม่เติม  และข้อกำหนดดังกล่าวอาจจำกัดความสามารถของ
กองทุนที่จะทำการลงทุนเพิ่มเตมิ หรืออาจกำหนดให้กองทุนต้องกันเงินไว้ในบัญชีเงินฝากเพื่อดำรงเงินฝากในบัญชี
หรือเพือ่เป็นประกันการชำระคืนหนี ้ นอกจากนี้ กองทนุยงัอยู่ภายใต้ข้อจำกดัการดำรงอัตราสว่นหนี้สินต่อทุนไม่เกิน
สามเทา่ (3:1)  หรืออัตราสว่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. อาจกำหนดเป็นครั้งคราว อีกทั้ง ภาระผูกพันในการชำระหนี้
ของกองทุนอาจเพิ่มขึ้นในอนาคตเนื่องจากอัตราดอกเบีย้ทีสู่งขึ้น ดังนัน้ ถา้กองทุนไม่สามารถกูย้ืมเงินใหมเ่พื่อชำระ
เงินต้นและดอกเบีย้ที่ถึงกำหนดชำระได้ หรือไม่สามารถขยายระยะเวลาการชำระเงินดงักล่าว หรือไม่สามารถทำการ
ชำระเงินดงักล่าวดว้ยเงินท่ีได้รับจากแหล่งเงินทุนอื่นๆ เช่น การออกหน่วยลงทุนใหม่ กองทุนจะไม่สามารถจ่ายเงิน
ปันผลในระดับที่คาดหมายให้แกผู้่ถือหน่วยลงทุน หรือไม่สามารถชำระหน้ีตามทีถ่ึงกำหนด การที่กองทุนไม่สามารถ
ชำระหนี้ หรือรักษาหลักประกัน หรือปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาสนิเชื่อ อาจนำไปสู่การยกเลิกสนิเชื่อหนึ่ง
หรือหลายรายการ หรือทำให้เกดิเหตุผิดนัดซึ่งเกดิจากการผิดนดัตามสัญญาอืน่ (cross default) หรือก่อให้เกิดเบีย้
ปรับ หรือทำให้หนี้ภายใต้สัญญาสินเชื่อดงักลา่วถงึกำหนดชำระเร็วขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะ
การเงิน ผลการดำเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกองทุน 

5.1.13 สิทธขิองกองทุนและผู้ถือหนว่ยลงทุนในการเรียกร้องตอ่บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์มอียู่อย่าง

จำกัด 

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจัดการ และสัญญาแตง่ตั้งผู้ดแูลผลประโยชน์ระหว่างบริษัท
จัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์น้ันได้จำกดัความรับผิดของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้วแตก่รณี) อยู่
เพยีงความรับผิดทีเ่กิดขึ้นจากการกระทำหรอืถูกกระทำ หรือการงดเว้นการกระทำโดยสุจริตของบริษัทจดัการหรือ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งมิได้เกิดขึน้จากการฉ้อโกง การจงใจผิดสญัญา การกระทำผิดหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย (breach 
of trust) หรือเกิดขึ้นในกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ใชค้วามระมดัระวงัตามสมควร นอกจากนี้ ข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ และสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์กำหนดให้บริษัทจัดการและ
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ผู้ดูแลผลประโยชนม์ีสิทธิได้รับชดใชค้่าเสียหายที่อาจเกดิขึ้นกับบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ในฐานะผู้จัดการ
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุโดยมีเหตมุาจากการดำเนินคด ี ค่าใช้จา่ย การฟ้องร้อง ค่าเสียหาย หรือ ข้อ
เรียกร้อง ซึง่มิไดเ้กิดจากการฉ้อโกง การจงใจผิดสัญญา การกระทำผิดหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย (breach of trust) 
หรือเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร ดงันัน้ สิทธิเรียกร้องที่
กองทนุและผู้ถือหน่วยลงทุนมีต่อบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์จงึอาจมีอยู่อย่างจำกัด 

5.1.14 ความเสีย่งจากการระบาดของโรคติดต่อที่แพร่กระจายไปทัว่โลกอาจนำไปสู่ภาวะความผันผวนของตลาด
ทนุทั่วโลก ซึง่อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการจัดหาประโยชน์ ฐานะทางการเงิน และผลการ
ดำเนนิงานของกองทุนรวม 

การแพรร่ะบาดของโรคตดิต่อทีเ่กิดขึ้นในระดับโลกในชว่งหลายปทีี่ผ่านมา เช่น การระบาดของโรคซาร์ส 

(SARS) การระบาดของไข้หวัดนก (H5N1) เป็นต้น จนกระทัง่ในช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา  ซึ่งมกีารระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  และในปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ ถงึแมว้่าจะมีการผลิตวคัซีนออกมาและใน

บางประเทศได้มีการฉีดวคัซีนใหก้ับประชากรบางกลุ่มไปบ้างแล้วนั้น อย่าไรก็ตามการระบาดของ COVID-19  

อาจจะส่งผลกระทบในทางลบตอ่เศรษฐกิจในดา้นตา่ง ๆ โดยอาจจะสง่ผลกระทบในการทางลบต่อเศรษฐกจิทั่วโลก 

หรืออาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการลงทุน และอาจส่งผลให้ตลาดทุนท่ัวโลกเกิดความผนัผวนอย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี ้ การระบาดของโรคดังกลา่วยังอาจทำใหเ้กิดขอ้จำกดัในการเดินทางและการใชร้ะบบขนส่งมวลชน

สาธารณะ รวมทั้งอาจทำให้ต้องมีการปิดสถานท่ีท่องเที่ยว สถานที่ทำงาน ทัง้นี ้ การเปล่ียนแปลงใด ๆ ของตลาดทุน

หรือเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคหรือระดบัท่ัวโลกที่มีนัยสำคัญอันเนือ่งมาจากเหตกุารณ์หรือการเปล่ียนแปลงของ

สถานการณ์การระบาดของโรคตดิต่อในเรื่องดงักลา่วนี้ อาจจะสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการจดัหา

ประโยชน์ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้ ซึง่ผลกระทบนี้อาจส่งผลเป็นวงกวา้งไม่

เพียงแต่เฉพาะในประเทศไทย เท่านั้น ทั้งนี้ผลกระทบดังกลา่วจะบรรเทาลงหลังจากมีมาตรการต่าง ๆ ที่ป้องกันและ

บรรเทาความรุนแรงของโรคระบาดในระดับท่ีประชาชนสามารถดำเนินกจิกรรมได้ตามปกติแล้ว 

5.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจโทรคมนาคมและกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม 

5.2.1 ความเสีย่งเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการกำกบัดูแลด้านกฎระเบียบ 

(ก) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับใบอนุญาตหรือข้อกำหนดอืน่ๆ ซ่ึงอาจกำหนดในอนาคต 
ซึ่งกำหนดใหก้องทนุตอ้งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม อาจสง่ผลกระทบ
ในทางลบตอ่กองทนุ 

ในอนาคต กสทช.อาจออกประกาศหรือมีแนวทางการตคีวามกฎหมายและระเบยีบใดๆ ใน
อนาคตซึ่งกำหนดให้บุคคลใดๆทีเ่ป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิโทรคมนาคม (รวมถงึกองทนุ) จะต้องถูก
กำกับดูแลโดยกสทช. หรือต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆ รวมถงึมี
หน้าทีต่้องเสียคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และคา่ธรรมเนยีม USO ทัง้นี้ ยังไม่มี
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ความชดัเจนในขณะนีว้่าความไมแ่น่นอนว่ากสทช.จะออกประกาศ หรือมีแนวทางการตีความกฎและ
ระเบียบดงักล่าวหรือไม่ เมื่อใด และกองทุนจะถูกกำหนดให้ตอ้งได้รับใบอนญุาตหรอืไม่หรือกองทุนจะมี
ความสามารถหรือคุณสมบตัิที่จะขอรบัใบอนุญาตดังกล่าวได้หรือไม่ ดังนั้นแมว้่าตามประกาศสำนักงาน 
ก.ล.ต. กองทุนไม่สามารถประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานเองได้ แต่ก็อาจมคีวามเป็นไปได้ว่ากองทุนอาจ
ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในอนาคต 

ในกรณีทีป่ระกาศหรือแนวทางการตีความกฎและระเบียบใดๆ ดงักล่าวส่งผลใหก้องทุนหรือบริษัท
จัดการจะต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในอนาคตไมว่่าด้วยสาเหตใุดๆ กองทุนไม่
สามารถรบัประกันไดว้า่กองทุนจะสามารถปฏิบัตติามหรือมีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ขอรับใบอนุญาตหรือเงื่อนไขใดๆ ที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติได้ รวมถึงกองทุนจะมีภาระต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคม และคา่ธรรมเนียม USO ในอัตราทีใ่ช้บังคับใน
ขณะนั้น โดยอัตราทีบ่ังคับใช้ในปจัจุบันประมาณร้อยละ 1.5 และร้อยละ 2.5 ของรายได้รวม ตามลำดับ 
ดังนั้น หากประกาศ หรือ แนวทางการตีความกฎและระเบยีบใดๆ ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธรุกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของกองทุน รวมทัง้ความสามารถ
ของกองทุนในการจา่ยเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน 

(ข) อุตสาหกรรมการสื่อสารในประเทศไทยเปน็ธุรกิจที่อยู่ภายใตก้ารกำกับดูแลอย่าง
เข้มงวด ซ่ึงอาจนำไปสู่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสภาพแวดลอ้มในการกำกบัดูแลด้าน
กฎระเบียบ 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศนแ์ละกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. 
เป็นหน่วยงานกำกับดูแลอิสระแต่เพียงหน่วยงานเดียวทีท่ำหนา้ทีก่ำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศ
ไทย ซึ่งนบัเป็นหนึง่ในอตุสาหกรรมที่ได้รับการกำกับดูแลอย่างมาก โดย กสทช. มีอำนาจอยา่งกว้างขวาง
ครอบคลุมทั้งกจิการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน ์ ตามอำนาจที่ให้ไว้โดย 
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถีฯ่ 2553 พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และ พ.ร.บ. โทรทศัน์  

กฎระเบียบทีก่ำกับดูแลธุรกจิโทรคมนาคมครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ อาทิ (1) ประเภทของบริการ
โทรคมนาคม และข้อกำหนดการออกใบอนุญาตสำหรับบริการโทรคมนาคมแบบตา่งๆ (2) ขอ้กำหนด
เกี่ยวกับคุณสมบตัิ และขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งสามแบบที่มีอยู่ใน
ประเทศไทย (3) มาตรการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม (4) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม (5) การครอบงำกจิการโดยคนตา่งด้าว (6) การคงสิทธิเลขหมาย (7) กฎระเบียบวา่ด้วยการ
ป้องกันการผูกขาดและการแข่งขนัทีไ่ม่เปน็ธรรม สำหรับกิจการกระจายเสียงและโทรคมนาคม (8) 
กฎระเบยีบวา่ดว้ยการเชื่อมต่อโครงข่าย (9) ขั้นตอนการรับและการพิจารณาการร้องเรยีนจากผู้ใช้บริการ 
(10) มาตรฐานสัญญาบรกิารโทรคมนาคม (11) การกำหนดเพดานอัตราค่าบริการและการเรียกเก็บ
ค่าบริการล่วงหน้า (12) กฎระเบยีบวา่ดว้ยการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค 
(13) การใช้บริการขา้มโครงข่ายภายในประเทศ (14) การใช้โครงสร้างพืน้ฐานร่วมกัน และ (15) การขายส่ง
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บริการและบริการขายตอ่บริการ ในส่วนของการจัดสรรคลืน่ความถี่ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืน่ความถี่ฯ 
2553 กำหนดให ้ กสทช. ใชว้ิธีการ “ประมูล” เป็นแนวทางในการจัดสรรคลืน่ความถี่โทรคมนาคมให้กับผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคม เว้นแตใ่นกรณีเป็นคลืน่ความถี ่ ที่มีเพียงพอต่อการใช้งานหรือนําไปใชใ้น
กิจการบางประเภทท่ีไม่มีวตัถุประสงค์เพื่อแสวงหากําไรซึ่งอาจใชว้ิธีการอื่นได้ 

พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืน่ความถีฯ่ 2553 ให้อำนาจแก่ กสทช. ท่ีจะดำเนินการตา่งๆ เช่น  

• จัดทําแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถี่ ตารางกาํหนดคล่ืนความถี่แห่งชาติ แผนแม่บท กจิการ
กระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน ์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถีว่ิทยุและแผนเลข
หมาย โทรคมนาคม ใหส้อดคล้องกับแผนระดับชาตวิ่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลและดาํเนินการให้
เป็นไปตามแผนดงักล่าว  

• กำหนดโครงสร้างสำหรับการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการท่ีผู้ให้บรกิาร
โทรคมนาคม และผู้ใหบ้ริการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนจ์ะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ และ
โครงสร้างสำหรับการคำนวณอตัราค่าเชื่อมต่อโครงขา่ย 

• ออกใบอนุญาตและกำกับดูแลการใชค้ลื่นความถี่วิทยใุนกจิการโทรคมนาคม และกิจการกระจาย
เสียงและกจิการโทรทัศน์ 

• กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู้
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย รวมทั้งข้อกำหนด เงื่อนไข และ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต อีกทัง้กำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกิจการกระจาย
เสียงและกจิการโทรทัศน์ในประเทศไทย 

• กำหนดมาตรฐานและขอ้มูลจำเพาะทางเทคนคิในการประกอบกจิการโทรคมนาคม และกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์ รวมทั้งหลักเกณฑ์และขัน้ตอนการเชื่อมต่อโครงข่ายและการ
เข้าถงึโครงขา่ย 

• วางแผนการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม กำหนดเลขหมายโทรคมนาคมใหแ้ก่ผู้ให้บริการ และ
กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนสำหรับการคงสิทธิเลขหมาย 

• ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

• กำหนดมาตรการป้องกันพฤตกิรรมที่ต่อต้านการแขง่ขันหรอืพฤตกิรรมการแขง่ขันท่ีไม่เป็นธรรม
เรียกคืนคล่ืนความถี่ที่ไม่ไดใ้ช้ประโยชน์  หรือใช้ประโยชน์ไมคุ่ม้ค่าหรือนาํมาใช้ประโยชน์ ให้
คุ้มคา่ยิ่งขึน้ประสานงานเกีย่วกับการบริหารคล่ืนความถี่ทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ  
รวมทั้งสนับสนุนกิจการของรัฐเพือ่ให้มีดาวเทียมหรือ ให้ได้มาซึ่งสิทธใินการเข้าใชว้งโคจร
ดาวเทียม 
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• กำหนดหนา้ที่ในการจดัให้มีบรกิารโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างทั่วถึง รวมถึงข้อกำหนดในการ
ให้บริการในพื้นทีห่่างไกล และ 

• กำหนดหลักเกณฑ์และขัน้ตอนการคุ้มครองสิทธิของผูใ้ช้บริการโทรคมนาคม และผู้ใช้บริการ
กระจายเสียงและบริการโทรทัศน ์

โดยเหตุที่มคีวามไม่แน่นอนเกี่ยวกับการออกกฎระเบียบใหม่ซึง่กำกับดูแลและควบคุมธุรกจิ
โทรคมนาคมคมหรืออาจมคีวามเปล่ียนแปลงในแนวทางการตคีวามหรอืนโยบายของ กสทช.  ทีอ่าจ
นำมาใชใ้นธุรกจิดังกล่าวในอนาคต กองทุนไม่อาจรับรองได้วา่ความไม่แน่นอนดงักล่าวจะไม่สง่ผลกระทบ
ในทางลบต่อสภาพแวดล้อมในการกำกบัดูแลดา้นกฎระเบียบและโอกาสทางธุรกิจของกองทุนหรือกลุม่ทรู 

(ค) ใบอนญุาตที่จำเป็นในการประกอบการจดัหาผลประโยชนจ์ากทรัพย์สนิโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมมีความหลากหลาย และอาจเป็นการยากที่จะได้รับใบอนญุาต
ดังกล่าว และหากแม้ได้รับแลว้ ก็อาจถูกแก้ไข จำกดั หรือยกเลิก หรืออาจตอ่อายุไม่ได ้

การตัง้เสาโทรคมนาคมและการวาง FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจงัหวดั ต้อง
ได้รับการอนมุัตจิากหน่วยงานของรัฐหลายแหง่ ซึ่งรวมถงึ กสทช. หน่วยงานด้านสาธารณูปโภค และ
หน่วยงานท้องถิ่น (สำหรับใบอนุญาตก่อสร้าง) ในกรณขีองเสาโทรคมนาคม ใบอนุญาตเหล่านีอ้าจถูก
ทบทวน ตีความ แก้ไข จำกัด หรือยกเลิกโดยหนว่ยงานทีเ่กี่ยวขอ้งได้ ซึ่งผลของการดำเนินการเหล่านั้นทำ
ให้กองทุนอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรพัย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมได้ตามที่กองทนุ
คาดการณ์ไว้ นอกจากนี ้หลักเกณฑใ์นการให้อนุญาตให้ตั้งเสาและวาง FOC มคีวามแตกตา่งกันอย่างมาก
ระหว่างหน่วยงานของรัฐส่วนกลางและหน่วยงานปกครองท้องถิ่น แม้ว่าจะอยู่ภายใต้บงัคับของกฎหมาย
เดียวกัน ดงันั้น หน่วยงานส่วนกลางหรือหน่วยงานปกครองท้องถิน่แต่ละแห่งจงึมักออกนโยบายที่เฉพาะกิจ
และซ้ำซ้อนกัน อันประกอบด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไข ค่าธรรมเนียมรายปี ฐานอัตราค่าบริการ ภาษี
ท้องถิ่น คา่ธรรมเนยีมอื่นๆ และมาตรฐานดา้นส่ิงแวดล้อมทีแ่ตกต่างกัน ความไม่แน่นอนซึง่ส่วนใหญ่เกดิ
จากการขาดการวางนโยบายในระดับภูมิภาคที่สอดคล้องกัน อาจส่งผลใหก้องทุนเข้าไปมีสว่นพัวพันกับข้อ
พิพาทเป็นจำนวนมาก 

ทั้งนี้ การจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอาจจะต้องมีการยื่นขอ
ใบรับรอง ใบอนุญาต และการอนุมัติจากหนว่ยงานต่างๆ ซึง่อาจมีผลกระทบในทางลบต่อโอกาสทางธุรกจิ 
ธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงนิของกองทุน เมื่อกองทุนมีความจำเป็นหรือถูกกำหนดให้ต้อง
ได้รบัหรือเมื่อครบกำหนดการต่ออายุใบรับรอง ใบอนุญาต และการอนุมัติดงักลา่ว กองทุนไม่อาจรับรองได้
ว่าหน่วยงานของรฐัที่เกีย่วข้องจะออกใบรับรอง ใบอนุญาต หรือให้การอนุมตัิเหล่านีแ้ก่กองทนุ หรือ
หน่วยงานของรฐัที่เกีย่วข้องจะออกใบอนุญาต ใบรับรอง หรือการใหก้ารอนุมตัิภายในเวลาอันเหมาะสม
หรือตามที่คาดหมาย นอกจากนี้ ใบรับรอง ใบอนุญาต และการอนมุัติเหล่านี้อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ซึ่ง
กองทนุไม่อาจรับรองได้วา่กองทนุจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจนำไปสู่การ
ยกเลิก การเพกิถอน หรือการระงบัซึ่งใบรับรอง ใบอนุญาต หรือการอนุมัติที่เกี่ยวข้องนั้นๆ การท่ีไม่สามารถ
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ทำการต่ออายใุบรับรอง ใบอนุญาต หรือการอนุมัติทีเ่กี่ยวขอ้งนั้นๆ หรือดำรงไวซ้ึ่งคุณสมบัติในการมี
ใบอนุญาต หรือยื่นขอใบรับรอง ใบอนุญาต หรือการอนมุัติทีจ่ำเปน็ อาจส่งผลให้การดำเนนิงานของกองทุน
ต้องหยุดชะงัก และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจของกองทุน กองทุนไม่อาจรับรอง
ได้ว่าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะไมด่ำเนินการหรือกำหนดเงื่อนไขใดๆ ทีเ่กี่ยวกับใบอนุญาตดังกล่าว ซึ่งอาจมี
ผลกระทบในเชงิลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนนิงานของกองทนุ นอกจากนี้ หากกองทุนไม่สามารถขอรับ
อนุมัติและขอรับใบอนุญาตบางอย่างได ้ กองทุนอาจมีความจำเปน็ท่ีจะต้องหาสถานท่ีตั้งอื่น ซึ่งทำให้ต้อง
ใช้ความพยายามและคา่ใช้จา่ยอย่างสูงในกรณีทีไ่มม่ีสถานท่ี (site) อืน่ท่ีเหมาะสม 

อนึง่ เสาซึ่งตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีทีม่ีกฎหมายกำหนดและมีความสงู 10 เมตรขึ้นไปจากระดับฐาน และมี
น้ำหนักเกิน 40 กิโลกรัมขึ้นไปน้ัน จะต้องมีใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานท้องถิ่น ถงึแมก้องทุนต้อง
พึง่พานิติบคุคลผู้โอนและผู้ใช้ทรัพย์สินของกองทุนในการจัดหาใบรับรองหรือการอนุมัตเิหล่านี ้ แต่ในกรณีที่
มีการเปล่ียนแปลงหน้าทีค่วามรบัผิดชอบน้ี กองทุนอาจจะต้องเป็นผู้ทำการจดัหาหรือต่ออายใุบรับรองหรือ
การอนุมัติสำหรับเสาโทรคนาคมหรือทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอื่นๆ ที่กองทุนอาจจะได้มาใน
อนาคต หรือเสาโทรคมนาคมทีก่องทุนอาจจะต้องทำการยา้ย ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มต้นทุนการดำเนนิงานของ
กองทุน 

นอกจากนี้ ผลกระทบทางดา้นสุขอนามัยและทัศนยีภาพของการติดตัง้เสาโทรคมนาคมจำนวน
มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขตนครหลวงและเขตเมืองของประเทศไทย ตลอดจนความกังวลที่สูงขึ้น
เกี่ยวกับผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีต่อรา่งกายมนุษย์ ซึง่อาจทำให้หนว่ยงานของรัฐระดบัท้องถิ่น
เกิดความกงัวลขึ้นได้ ดงันัน้ หน่วยงานของรฐัที่เกีย่วข้อง อาจมีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกดับางอย่าง
สำหรับการตัง้เสาโทรคมนาคม ซึ่งจะเป็นการจำกัดความขีดสามารถของกองทุนในการขยายกิจการอย่างมี
นัยสำคัญ หรือเป็นการบังคับใหก้องทุนต้องย้ายสถานทีต่ั้งของเสาเดมิ ซึง่แมก้องทุนจะสามารถทำได้ แตก่็
ด้วยค่าใช้จา่ยที่สูงมาก 

5.2.2 การลดลงของอุปสงค์ของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมในประเทศไทย อาจมีผลกระทบในทาง

ลบอย่างมีนัยสำคัญตอ่ผลการดำเนนิงานของกองทุน 

ธุรกิจของกองทุนประกอบด้วยการถือกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการเช่าหรอืสิทธใินการได้รับประโยชนจ์ากรายได้ที่
เกิดจากเสาโทรคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานท่ีเกีย่วข้อง รวมทั้ง FOC และระบบบรอดแบนดใ์นเขตพื้นทีต่่างจงัหวดั 
และการใหเ้ชา่เสาและ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัด ให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลือ่นท่ีและผู้
ให้บริการโทรคมนาคมประเภทอืน่ๆ เป็นหลัก นอกจากนี้ กองทุนได้สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากการท่ี 
BFKT และ AWC ใหเ้ช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA ปัจจัยที่มีผลกระทบในทางลบต่ออุปสงค์ของ
เสาโทรคมนาคม การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Active และ Passive FOC และระบบบรอดแบนดใ์น
เขตพื้นทีต่า่งจังหวัดในประเทศไทยโดยทั่วไป และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ พื้นทีบ่นเสา พืน้ท่ีรองรับของ FOC และสิทธิ
ของกองทุนในการรับประโยชน์จากรายได้ทีเ่กดิจากการใหเ้ชา่ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA อาจมี
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ผลกระทบในทางลบต่อโอกาสทางธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของกองทนุ ปัจจัยดงักล่าวอาจรวมถึง
ปัจจัยดงัต่อไปนี ้

• อุปสงค์สำหรับการใหบ้ริการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีและบริการบรอดแบนด์ของผู้บริโภคลดลง 
เนื่องจากสภาพเศรษฐกจิโดยทั่วไปไม่ดีนัก หรือปัจจัยอื่นๆ 

• การไม่สามารถจัดหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม 

• ฐานะการเงนิของผูใ้หบ้ริการโทรคมนาคมเคลือ่นที่โดยทัว่ไปเสื่อมถอยลงเนื่องจากอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่ลดลง การหลอมรวมส่ือ (media convergence) หรือปัจจัยอื่นๆ หรือการเขา้ถงึ
เงินทุนของผู้ให้บริการเหล่านั้นเอง 

• การควบหรือรวมกิจการระหวา่งกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที ่ เป็นผลให้รายจา่ยลงทุนลดลง และ
ความต้องการเสาใหม่ หรืออปุสงค์ของพื้นที่เพิม่เตมิในสถานท่ีตัง้เดิมลดลง 

• ความสามารถและความเต็มใจของผู้ให้บรกิารโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีในการคงรายจา่ยลงทุนไว้ 
หรือเพิ่มรายจ่ายลงทุน 

• อุปสงค์ของผู้ใช้บริการในบริการขอ้มูลเคลือ่นท่ีหรือการส่งข้อมูลผ่านบรอดแบนด์ทีข่าดการเติบโต 

• การลดลงของอัตราการเติบโตโดยรวมของกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ี หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ภาคโทรคมนาคมเคลือ่นท่ี 

• การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีใหมท่ี่ทำให้ประสิทธิภาพของโครงขา่ยโทรคมนาคมดียิง่ขึ้น ซึ่งรวมถงึ
เทคโนโลยีใหม่ทีเ่พิม่ประสิทธภิาพด้านความจใุห้กับคลืน่ (spectral capacity) และการส่งเสริม
ให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานประเภท Active ร่วมกัน 

• การเปล่ียนแปลงในเชิงลบเกี่ยวกบัการออกใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่ และการเปล่ียนแปลงใน
กฎระเบียบเกีย่วกับกิจการโทรคมนาคม 

• โครงสร้างพื้นฐานท่ีขาดเสถยีรภาพ รวมถึงการท่ีไฟฟา้ดับเป็นประจำ ซึ่งอาจกระทบต่อการ
ดำเนินงาน 

• การเพิม่ขึ้นของการใช้โครงขา่ยรว่มกัน ความตกลงเกีย่วกับการใช้งานข้ามโครงข่าย หรือความตก
ลงเกี่ยวกับการขายต่อระหว่างผู้ใหบ้ริการโทรคมนาคมเคลื่อนที ่

• ความล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงในการติดตัง้ระบบ 4G หรือเทคโนโลยีโทรคมนาคมอื่นๆ 
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• ความล่าชา้ของการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีอนุญาตให้ผู้ให้บรกิารโครงสร้างพื้นฐานเสาสามารถ
ใช้เสาเพื่อการสร้างรายได้อื่นๆ 

• การเปล่ียนแปลงกลยุทธข์องผู้ใหบ้ริการโทรคมนาคมเคลือ่นท่ี เกี่ยวกับการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิใ์น
เสาหรือการเปน็ผู้ร่วมใชเ้สา 

• อัตราการเชา่ ดำเนินการและบริหารจัดการหรืออัตราการต่ออายุการเช่า ดำเนินการและบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ทีต่่ำอุปสงคข์องทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมลดลงเนื่องจากการติดตั้ง network-rollout โดยผู้ให้บริการโทรคมนาคม
เคล่ือนท่ีหรือผู้ให้บรกิารอินเทอร์เน็ต 

• อุปสงค์ของผู้ใหบ้ริการโทรคมนาคมเคลื่อนทีใ่น FOC และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive อื่นๆ ขาดการเติบโต 

• การเปล่ียนแปลงในเชิงลบเกี่ยวกบักฎระเบียบของรฐัวา่ดว้ย ภาษีอากร ผังเมือง ส่ิงแวดล้อม 
สุขอนามัย และอืน่ๆ 

• การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงทางเลือกอื่นแทนการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ี เช่น บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีผ่านดาวเทยีม 

• การสูญเสยีผูบ้ริหารหลักและบุคลากรที่มีคุณสมบตัิอื่นๆ ของผูจ้ดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมและ
ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก และ 

• ปัญหาแรงงานและความไม่สงบอันเนือ่งมาจากแรงงาน 

แผนธรุกิจและกลยุทธ์ของกองทนุบางส่วนตัง้อยู่บนสมมุติฐานท่ีวา่ ฐานผู้ใช้บริการสำหรับบริการ
โทรคมนาคมเคลื่อนท่ีในประเทศไทยจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลือ่นท่ีในประเทศไทย
จะใช้รูปแบบของการใช้เสารว่มกนัอย่างกวา้งขวาง หากตลาดบริการโทรคมนาคมเคลือ่นท่ีของประเทศไทยไม่เติบโต 
หรือเติบโตในอัตราที่ชา้กว่าที่กองทุนคาดหมาย หรือพฤติกรรมของผู้ที่มีบทบาทในตลาดไม่เป็นไปตามที่กองทุน
คาดหมายในขณะนี ้ ความต้องการท่ีมีต่อทรัพยสิ์นโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุจะได้รับผลกระทบ
ในทางลบ ซึ่งก็อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดำเนนิงาน กระแสเงิน
สด และฐานะการเงินของกองทุนด้วย 

5.2.3 กองทุนต้องพึ่งพาปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื่อนที่และบรอดแบนด์ของ

ประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิง การเติบโตของกลุ่มทรแูละผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก 

การดำเนินงานและผลประกอบการของกองทุนเกี่ยวข้องโดยตรงกบัผลประกอบการของอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมในประเทศไทย ดังนั้น จึงได้รับผลกระทบจากปัจจยัต่างๆ ซึง่โดยทั่วไปแล้วมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
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นั้น อุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีความออ่นไหวต่อปัจจัยตา่งๆ อาทิ อุปสงค์ของผู้บริโภค และระดับหนีสิ้น 
ความสามารถในการชำระหนี ้ และการปฏิบัติตามภาระผูกพันอื่นๆ ของผู้ให้บริการโทรคมนาคม และสภาพเศรษฐกิจ
โดยทั่วไป นอกจากนี้ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทางนโยบายเพือ่
ตอบสนองต่อพัฒนาการของอุตสาหกรรมในช่วงไม่นานมานี้ดว้ย ซึ่งรวมถึงการเปิดเสรีอตุสาหกรรมและการออก
ใบอนุญาตให้ธุรกจิบริการประเภทใหม่โดยหนว่ยงานท่ีมีอำนาจกำกับดูแล ประกอบกับการแข่งขนัท่ีสูงขึ้น อัตราการ
เติบโตของ ARPU ที่ลดลงและคา่ใชจ้่ายในการลงทุนที่สูง 

ปัจจัยแวดล้อมทีม่ีผลต่ออุตสาหกรรมในทางลบและความพยายามในการลดต้นทุนที่สูงขึ้นของผู้เชา่และ
บริหารจัดการดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เชา่และบริหารจดัการหลักที่เช่าเสาโทรคมนาคมและ FOC และระบบบ
รอดแบนด์ในเขตพื้นที่ตา่งจังหวัดของกองทุน อาจทำให้กองทุนต้องลดคา่เช่าลงในจำนวนทีเ่กินกว่าทีร่ะบไุวใ้นแผน
ธุรกิจของกองทุน และการทีผู้่เชา่และบริหารจัดการมีความน่าเชือ่ถือทางการเงินลดลงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ฐานะการเงินและโอกาสการเติบโตของผู้เชา่และบริหารจดัการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดำเนินงาน
และฐานะการเงินของกองทุนได้  

กองทุนไม่อาจรับรองได้วา่จะสามารถเรียกเก็บเงินจากผู้เช่าและบริหารจัดการได้สำเรจ็ นอกจากนี้ ปัจจยั
แวดล้อมที่มตี่ออุตสาหกรรมในทางลบและแรงกดดันทางต้นทนุในลักษณะเดียวกันอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ที่
กองทุนคาดวา่จะได้รับซึ่งเกิดจากการให้เชา่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA ในกรณีทีอุ่ปสงค์ของ
บริการโทรคมนาคมในประเทศไทยลดลงหรอือยู่ในภาวะชะงกังัน หรือมีพัฒนาการใดๆ ที่ทำใหก้ารจดัหาโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมเกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกจิน้อยลง หรือกองทุนไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิหรือรายไดท้ีผู้่เชา่ 
AWC หรือ BFKT (แล้วแต่กรณี) ต้องชำระให้แก่กองทนุ อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกจิ โอกาส
ทางธุรกจิ ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน 

กองทนุไม่อาจรับรองได้วา่จะมีการติดตัง้หรือใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมแบบใหม่อื่นๆ ในประเทศไทยอย่าง
รวดเรว็ตามที่กองทุนคาดหมาย หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านัน้จะถูกนำไปใชต้ามทีก่องทุนคาดหวัง ปัจจัยตา่งๆ 
เหล่านี้อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเติบโตของผู้ให้บริการกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม
ในประเทศไทยเช่นกองทุน 

5.2.4 การแข่งขนัทีสู่งขึน้ในการจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอาจก่อให้เกดิ

แรงกดดนัดา้นราคา ซึ่งอาจมผีลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกจิ ผลการดำเนนิงาน กระแสเงนิ

สด และฐานะการเงินของกองทุน 

การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นโครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคมในประเทศไทยเริ่มมีการแขง่ขันที่สูงขึ้น 
กองทุนต้องเผชิญกับการแข่งขันในตลาดจากทรัพย์สินโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมทีจ่ัดหาโดย 
กองทนุรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนดอิ์นเทอร์เนต็ จัสมิน (JASIF) ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีรายต่างๆ 
และ ในอนาคต อาจจัดหาโดยบรษิัทซึง่ประกอบกจิการโครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคมอิสระอีกด้วย ผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมเคลือ่นที่ซึง่มีความมั่นคงแล้วบางราย เช่น เอไอเอสและดีแทค มกีลุ่มทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมเป็นของตนเอง และอาจเสนอบริการในทำนองเดียวกนักับกองทุน หรืออาจพิจารณาโอนทรพัย์สินเหล่านี้
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ให้แก่บริษัทซึ่งประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอิสระ ผู้ให้บรกิารโทรคมนาคมเคลือ่นท่ีอาจถกูเรยีกร้อง
ให้ใช้ทรัพย์สินทีเ่ป็นโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ซึ่งรวมถงึเสาโทรคมนาคม ร่วมกับผู้ให้บรกิาร
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีอื่นๆ ตามประกาศการใช้โครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ซึ่งอาจทำใหอุ้ปสงค์ของการเชา่ 
ดำเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทุนลดลง ผู้มีหน้าทีใ่ห้บริการ
โทรคมนาคมของประเทศไทย เชน่ กสท. โทรคมนาคม และทโีอทเีองก็อาจจัดตัง้ธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
อิสระซึ่งสามารถแขง่ขันกับกองทนุได้โดยตรงขึน้มา ทั้งนี้ อยู่ภายใตก้ารกำกับดแูลและการได้รับอนุญาตจากภาครัฐ 
นอกจากนี้ กองทุนอาจต้องเผชิญกับการแขง่ขันในอนาคตจากบริษัทซึ่งประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานอิสระ
รวมทั้งผู้ให้บรกิารโทรคมนาคม ตลอดจนการแข่งขันจากผู้ประกอบการส่งจา่ยไฟฟ้า ซึ่งอาจจะอนุญาตให้ผู้ใหบ้ริการ
โทรคมนาคมรายอื่นๆ เช่า ดำเนนิการและบริหารจดัการโครงสร้างพื้นฐานท่ีตนมีอยู่ได ้กองทุนไมอ่าจรับรองไดว้่าผู้ให้
บริการโทรคมนาคมหรือผู้ประกอบการส่งจา่ยไฟฟ้าในประเทศไทยจะไม่เปดิให้บริการร่วมใช้โครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมทีต่นมีอยูเ่ดิมและที่สร้างใหมเ่พิม่มากขึน้ ซึ่งอาจส่งกระทบในทางลบต่อธุรกจิ โอกาสทางธุรกจิ ผลการ
ดำเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน 

คู่แข่งบางรายของกลุม่ทรูและของผู้เชา่และบริหารจดัการหลักอาจมีความสามารถในการจัดหาเงนิทุน
มากกวา่กลุ่มทรู และผู้เชา่และบริหารจัดการหลัก หรืออาจดำเนินการร่วมกันในทางที่ทำให้กองทุนเสียเปรียบ 
นอกจากนี ้ ผู้ประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมอิสระภายในประเทศอาจเริ่มประกอบกิจการในตลาดโทรคมนาคม ซึง่
อาจนำไปสู่การควบรวมกจิการท่ีทำให้เกิดคูแ่ข่งที่แขง็แกรง่มากขึน้ เนื่องจากกองทุนดำเนินการอยู่เพยีงแค่ตลาด
ภายในประเทศ และมีผู้เช่าและบริหารจัดการเพียงจำนวนจำกัด หากกองทุนสูญเสยีผูเ้ช่าและบรหิารจัดการรายใดไป
เนือ่งจากแรงกดดันดังกล่าวหรือด้วยเหตุผลอืน่ หรือลูกค้าเลือกที่จะใช้บริการของผู้ให้บริการทรัพย์สินโครงสรา้ง
พื้นฐานโทรคมนาคมรายอื่นๆ ในการขยายโครงข่าย กองทุนอาจจะไม่สามารถจัดหาผู้เชา่และบริหารจัดการรายใหม่
มาเช่า ดำเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนได ้ และอาจไม่ได้รับ
ประโยชนจ์ากแผนการเปิดให้บรกิารของผู้ท่ีอาจเป็นผู้เชา่และบริหารจัดการเหล่านั้น ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อ
ธุรกิจ โอกาสทางธุรกจิ ผลการดำเนนิงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน การแข่งขนัท่ีเพิม่มากขึ้นอาจ
ทำให้การรักษาไวซ้ึ่งสิทธิในทีด่ินสำหรับเสาโทรคมนาคมของกองทนุใช้ต้นทุนสูงขึ้น กองทุนไม่อาจรับรองได้ว่ากองทุน
จะประสบความสำเร็จในการแขง่ขันในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันกันอย่างสูงขึ้นน้ี 

5.2.5 เทคโนโลยีใหม่อาจทำใหธุ้รกจิของกองทนุเปน็ทีต่้องการนอ้ยลงสำหรับลกูค้าปัจจุบนัและ/หรือผูท้ี่อาจเข้า

มาเป็นลกูค้า และส่งผลให้มีรายได้ลดลง 

พัฒนาการและการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ซึ่งออกแบบมาเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพของโครงขา่ยต่างๆ อาจลดการใช้
และความจำเป็นของบริการรับส่งสัญญาณแบบไร้สายซึ่งต้องพึ่งพาเสาโทรคมนาคม รวมไปถึง FOC ซึ่งนา่จะส่งผล
ให้ความต้องการเสาโทรคมนาคมและ FOC ของกองทุนลดลง ตวัอย่างของเทคโนโลยีเหล่านี้ ไดแ้ก่ เทคโนโลยีที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านความจุ (spectral capacity) นอกจากนี้ การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ อาจลดความจำเป็นของ
บริการแพร่สัญญาณซึง่ต้องพึ่งพาเสาโทรคมนาคม บริการรับส่งสัญญาณ และ FOC ตวัอยา่งเช่น การเติบโตของการ
ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีผ่านทางดาวเทียมถ่ายทอดสัญญาณโดยตรง หรือพฒันาการและการทำเป็นธุรกิจของ
เทคโนโลยีใหม่ ที่ถกูออกแบบมาเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงประสิทธิภาพของโครงขา่ยเทคโนโลยีระบบเซลลูล่า และการ
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ริเริ่มธุรกจิให้บริการเทคโนโลยีดังกล่าวในเชงิพาณิชย์อาจส่งผลใหอุ้ปสงค์ของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมของกองทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี ้ พัฒนาการและการใชเ้ทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งรวมถงึ
เทคโนโลยีในทำนองเดยีวกันจนถึงระดับท่ีมีนยัสำคัญ อาจเป็นการลดอุปสงค์ของบริการของกองทุนและอาจทำให้อปุ
สงค์ของบริการของกองทุนหายไป ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกจิ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดำเนินงาน และฐานะการเงินของกองทุน 

เพื่อตอบสนองความกา้วหน้าทางด้านเทคโนโลยีและมาตรฐานอตุสาหกรรมใหม่อยา่งมีประสิทธิผล กองทุน
อาจจะต้องใช้รายจ่ายลงทุนจำนวนมากเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีที่เกีย่วข้องหรือเทคโนโลยีที่มีความสามารถดังกล่าว 
ความสามารถของกองทุนในการสนับสนุนรายจ่ายลงทุนเหล่านีใ้นอนาคตจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุน
ในอนาคตซึง่ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกจิ ระดับอัตราดอกเบี้ย และปัจจัยทางการเงิน ธุรกิจและอืน่ๆ โดยปัจจัยหลาย
ประการเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคมุของกองทุน อีกทัง้ยงัขึน้อยู่กับความสามารถของกองทนุในการจัดหาแหล่ง
เงนิทุนภายนอกเพิ่มเตมิ กองทุนไม่อาจรับรองได้วา่จะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมดังกล่าวบนเงื่อนไขที่
ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์ หรืออาจไม่สามารถจดัหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมไดเ้ลย แมว้่ากองทุนมเีงนิทุนเพยีงพอสำหรับ
รายจา่ยลงทุนเหล่านี้ได้ แตก่็อาจไม่ประสบความสำเร็จในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดไดอ้ย่างทันทว่งทีและ
คุ้มคา่กับต้นทนุ หรืออาจจะไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการดังกล่าวนัน้เลย กรณดีงักลา่วนี้อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อคุณภาพของบริการ ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดำเนนิงาน และโอกาสทางธุกิจของกองทุน 

5.2.6 หากผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ควบรวมกิจการเข้าด้วยกันในระดับที่มีนัยสำคัญรายได้และ

ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของกองทุนอาจได้รับผลกระทบในทางลบ 

ในอดีตมีการควบรวมกจิการในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีในประเทศไทย และอาจยังคงมกีารควบ
รวมกจิการในลักษณะเดยีวกันในอนาคต ซึ่งอาจสง่ผลให้มีการรวมโครงขา่ยโทรคมนาคมเคลื่อนที่และลดรายจา่ย
ลงทนุ เนื่องจากอาจมีความทับซอ้นกันในส่วนพ้ืนท่ีให้บรกิารของโครงข่ายและแผนการขยายการบรกิาร การควบรวม
กิจการท่ีมีนัยสำคัญระหวา่งผู้เช่าและบริหารจัดการของกองทุนและผู้ที่อาจเช่าและบริหารจัดการสถานทีต่ัง้ร่วมกัน 
อาจส่งผลให้รายจา่ยลงทุนโดยรวมลดลง เนื่องจากโครงข่ายเดิมของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีหลาย
ราย รวมทั้งแผนการขยายบริการมีความคาบเกี่ยวกัน เมื่อมีการควบรวมกิจการดงักลา่ว อาจเหน็ได้ว่าบางส่วนของ
โครงข่ายทีค่วบรวมเขา้ดว้ยกันของผู้เชา่และบริหารจดัการหรือผู้ที่อาจเช่าและบริหารจัดการสถานที่ตั้งร่วมกันทับซ้อน
กัน และผู้เชา่และบริหารจัดการเหล่านีอ้าจจะพยายามขจดัความซ้ำซ้อนน้ันๆ ทัง้นี้ ผลการดำเนินงานในอนาคตของ
กองทุนอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากรายไดจ้ากการเช่าและการดำเนินการและบริหารจัดการหรอืสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายไดจ้ำนวนมากทีก่องทุนได้รับภายใต้สัญญาเชา่ ดำเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไข
และแทนที ่หรือสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธริายได้ (ตามลำดับ) ถูกตดัออกจากรายได้ที่ได้รบัอยา่งต่อเนือ่งตาม
สัญญา กองทุนไม่อาจรับรองไดว้่าจะไม่มีการควบรวมกิจการระหว่างผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีของไทยใน
อนาคต ซึง่อาจเป็นการลดรายได้ทีก่องทุนควรได้รับจากผู้เช่าและบริหารจัดการ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ธุรกิจและฐานะการเงินของกองทนุ 
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5.2.7 ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิคดอีาจมีผลกระทบทางลบตอ่โอกาสทางธุรกจิ ผลการดำเนนิงาน และฐานะ

ทางการเงนิของกองทุน 

ค่าใช้จา่ยทีเ่กี่ยวข้องกับการดำเนนิคดีเกีย่วกับธุรกิจโครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนหรอืผู้เช่าและบริหารจัดการหลักต้องรับผิดชอบ รวมถึงค่าเสียหายที่ศาลส่ังใหก้องทุน
หรือผู้เช่าและบริหารจัดการหลักชำระในคดีตา่งๆ อาจมีจำนวนสูง ภาระในการชำระคา่ใช้จ่ายดงักล่าวอาจมี
ผลกระทบต่อค่าเช่าและรายได้ทีก่องทุนคาดวา่จะได้รับ และหากค่าใช้จา่ยดงักล่าวเป็นจำนวนที่มนีัยสำคัญ ก็อาจมี
ผลกระทบในทางลบต่อโอกาสทางธุรกิจ ธุรกจิ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทนุ 

5.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมของกลุ่มทรู  

5.3.1 กลุ่มทรมูีการแข่งขนักับรัฐวิสาหกิจผู้เคยให้สทิธดิำเนนิการ ซึ่งได้นำไปสู่ข้อพิพาทกับรัฐวิสาหกิจผู้เคยให้

สิทธดิำเนินการเหล่านัน้และยงัอาจนำไปสู่ขอ้พพิาทในภายหน้ากับรัฐวิสาหกิจผู้เคยให้สทิธิดำเนนิการ 

กลุ่มทรูเคยอาศยัสิทธิในการประกอบกิจการบางส่วนจากสัญญาที่ทำกบัทีโอทใีนการให้บริการ
โทรคมนาคมแบบประจำทีแ่ละบริการท่ีเกีย่วข้อง ขณะเดียวกันทโีอทแีละ กสท. โทรคมนาคม กเ็ป็นคู่แข่งรายใหญ่
สองรายของกลุ่มทรูอีกด้วย โดยทีที่โอทเีปน็ผู้ให้บริการตา่งๆ อาทิ บริการโทรคมนาคมแบบประจำทีภ่ายในประเทศ 
บริการโทรศัพท์สาธารณะ บริการข้อมูล บริการบรอดแบนด์ และบริการมัลติมเีดยี รวมถึงบริการวงจรเช่า และ
อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ระหวา่งประเทศ และบริการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีในประเทศไทย ส่วน กสท. โทรคมนาคม เปน็
ผู้ให้บริการตา่งๆ อาทิ บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ บริการข้อมลู และบริการส่ือสารเคลื่อนที่ในประเทศไทย 

การแข่งขันกับทีโอท ี และ กสท. โทรคมนาคมซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจผูเ้คยให้สิทธิในการประกอบกจิการกับกลุ่ม
ทรู ทำให้เกิดหรอือาจทำใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีสำคัญจนนำไปสู่ข้อพิพาทระหวา่งกัน โดยข้อพิพาท
เหล่านี้อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของกลุ่มทรใูนหลายดา้น นอกจากนี้ ข้อพิพาททีม่ีกบัทีโอทแีละ กสท. 
โทรคมนาคม สร้างความไม่แน่นอนอันอาจเป็นอปุสรรคอยา่งมีนยัสำคัญต่อการวางแผนและดำเนินกลยทุธ์ทางธุรกิจ
ของกลุ่มทรู และการพยายามระงับข้อพิพาทเหล่านี้จะเป็นการเบี่ยงเบนการบรหิารและทรัพยากรอื่นๆ ไปอย่างมี
นัยสำคัญ กลุม่ทรูมีขอ้พิพาทท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณากับทีโอท ีและ กสท. โทรคมนาคม ในหลายเรื่อง  

กองทุนไม่อาจรับรองได้วา่ข้อพิพาทท่ีเกดิขึ้นน้ีหรือทีอ่าจมีขึ้นในภายหน้าจะไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ของกลุ่มทรูกับทีโอทแีละ กสท. โทรคมนาคม อีกทัง้ไม่อาจรับรองได้วา่ข้อพพิาทเหล่านี้จะได้รับคำชี้ขาดในทางทีเ่ปน็
คุณแก่กลุ่มทรู และหากกลุ่มทรูไม่ประสบความสำเรจ็ดงักล่าว ธุรกจิ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและโอกาสทาง
ธุรกิจของกลุม่ทรูก็อาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ถึงแมว้่ากลุ่มทรูจะได้รบัคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการหรือคำ
พิพากษาจากศาลที่เป็นท่ีสุดซึ่งเป็นคุณแก่กลุ่มทรู แต่กลุ่มทรูกอ็าจไม่ประสบความสำเร็จในการบังคับตามสิทธิเพือ่
เรยีกรอ้งค่าเสียหายหรือทางแก้ไขเยียวยาอื่นๆ ที่มีให้แก่ตนได้อยา่งเต็มที่หรือครบถว้น หรืออาจไมส่ามารถบงัคับตาม
สิทธิดงักลา่วได้เลย หรือภายในเวลาที่เหมาะสม  
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5.3.2 การที่ กสท. โทรคมนาคมปฏิเสธการชำระเงินตามสัญญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA หรือการใช้สทิธิ

บางประการที่ กสท. โทรคมนาคมมีอยู่ อาจส่งผลกระทบตอ่กิจการของกองทนุ 

 การท่ี กสท. โทรคมนาคม ปฏิเสธการชำระเงินให้แก่ BFKT ตามสัญญาเชา่เครือ่งและอุปกรณ ์HSPA อาจ
ทำให ้BFKT และ AWC ไม่สามารถนำส่งรายได้ทีเ่กิดจากการใหเ้ช่าหรือให้ใช้ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และ
การใหเ้ชา่หนึง่พืน้ท่ีต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเตมิ ครั้งที ่ 1 และ เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ให้แกก่องทนุได้ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้กับ 
BFKT และ AWC ตามลำดับ นอกจากนี้ การท่ี กสท. โทรคมนาคม ปฏิเสธการชำระเงนิหรือการรับชำระคา่เชื่อมต่อ
โครงขา่ยกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลือ่นที่รายอืน่ ๆ อาจทำให ้ กสท. โทรคมนาคม ต้องเสียดอกเบีย้ผดินัด
สะสม และ กสท. โทรคมนาคม อาจเรยีกร้องให้เรยีลมูฟต้องชำระเงินคืน การปฏิเสธไม่ชำระเงินตามสัญญาใด ๆ ที ่
กสท. โทรคมนาคม และ BFKT หรือเรียลมูฟเป็นคู่สัญญา หรือการท่ี กสท. โทรคมนาคม พยายามเรียกร้องใหเ้รียลมู
ฟต้องชำระเงินคืนย่อมมีผลกระทบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงิน
ของกองทุน 

นอกจากนี ้กสท. โทรคมนาคม ยังมีสิทธใินการซื้อเสาโทรคมนาคมของ BFKT จำนวน 667 เสา และระบบ 
FOC ของ BFKT ซึ่ง BFKT ได้ขายสิทธใินรายได้ทีเ่กดิจากทรัพย์สินดังกล่าวตามสัญญาเชา่เครื่องและอุปกรณ์ HSPA 
ใหก้ับกองทุน ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายไดซ้ึ่งกองทุนเข้าทำกับ BFKT โดยการใช้สิทธิซื้อดังกลา่ว 
กสท. โทรคมนาคม จะต้องชำระราคาซื้อสำหรับต้นทุนทีแ่ทจ้ริงของเสาและ FOC และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณ
พร้อมดว้ยดอกเบีย้ตามอัตราเฉล่ียดอกเบีย้ขั้นตำ่ของสี่ธนาคารใหญ่ของไทยสำหรับกรณีทีใ่ช้สิทธิซือ้ในระหวา่งหก
เดือนแรกนับจากวันท่ีเช่าเสาโทรคมนาคม และ FOC และอปุกรณ์ระบบส่ือสัญญาณ และจะบวกดว้ยอัตราร้อยละ
หน่ึงต่อเดือน สำหรับกรณีการใช้สิทธซิื้อภายหลังชว่งระยะเวลาหกเดือนดงักลา่ว อย่างไรก็ตาม การท่ี กสท. 
โทรคมนาคม เป็นรฐัวิสาหกิจทำใหก้ารใช้สิทธิซื้อดังกลา่วอาจต้องได้รับการพิจารณาและความเห็นชอบจาก
หน่วยงานอิสระ หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งคณะรัฐมนตรีก่อน 

หาก กสท. โทรคมนาคม ใช้สทิธิในการซื้อเพื่อซื้อเสาโทรคมนาคมและ FOC และอุปกรณ์ส่ือสัญญาณซึง่
เปน็กรรมสิทธิ์ของและใชด้ำเนินงานอยู่โดย BFKT BFKT มีหน้าทีภ่ายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ใน
การจดัหาทรัพย์สินอื่นมาทดแทนก่อนท่ีสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA จะหมดอายุลง หาก BFKT ไม่สามารถ
จัดหาทรัพย์สินอืน่ทดแทนได้ BFKT จะชำระมูลคา่สุดทา้ย (terminal value) ให้แกก่องทุน ซึง่อาจจะไมใ่ช่มูลคา่
สะทอ้นถึงมูลคา่ทางเศรษฐศาสตร์ (economic value) ของทรพัย์สินดังกล่าวในกรณทีีก่องทุนมีกรรมสทิธิใ์น
ทรัพย์สินตลอดอายกุารใช้งาน 

5.3.3 กลุ่มทรูมคีวามเสี่ยงจากกรณทีี่กสทช.มีมติใหน้ำส่งเงนิรายได้ในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการบนคลืน่ความถ่ี

ย่าน 1800 MHz  และมีความเสี่ยงกรณคีดขี้อพพิาทกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการ

ให้บริการอนิเทอร์เนต็ความเร็วสูง (ADSL)  

ตามที่บริษัททรู  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด (มหาชน) (“ทรู”) ได้แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับ (ก) มติของ
คณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้บริษัท ทรู มูฟ 
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จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของทรูต้องนำส่งเงินรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่บนคล่ืนความถี่ย่าน 1800 
MHz ในช่วงคุ้มครอง ผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่วันที่เข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว ตามประกาศ
คณะกรรมการ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็ นการชั่วคราวคราวในกรณีส้ินสุดการอนุญาตสัมปทาน
หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ พ.ศ. 2556 จ านวน 3,381.95 ล้านบาท และ (ข) คำชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการให้ทรูชำระเงินค่าผิดสัญญาให้แก่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) อันเนื่องมาจากกรณี
พิพาทที่ทีโอทียื่นต่ออนุญาโตตุลาการ ว่าทรูละเมิดข้อตกลงในสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการ
โทรศัพท์  โดยให้บริการหรือยินยอมให้ผู้อื่นนำอุปกรณ์ในระบบไปให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) และ
เรียกค่าเสียหายจากการขาดรายได้จากการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) โดยทรูได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าทรู
ไม่เห็นด้วยกับทั้งมติของ กสทช. และคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเพื่อ
โต้แย้งกรณีดังกล่าว  โดยเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2561 ทรูได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำชี้
ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลา่วแล้ว ทั้งนีจ้ะต้องรอศาลปกครองตัดสนิชี้ขาดซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 3 - 5 ปี  

กองทุนไม่อาจรับรองได้ว่าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนี้หรือทีอ่าจมีขึ้นในภายหน้าจะไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ของกลุ่มทรูกับทีโอท ี อีกทั้งไม่อาจรับรองได้ว่าข้อพิพาทเหล่านี้จะได้รับคำชี้ขาดในทางที่เป็นคุณแก่กลุ่มทรู และหาก
กลุ่มทรูไม่ประสบความสำเร็จดังกล่าว ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มทรูก็อาจ
ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ  

5.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

5.4.1 ราคาซื้อขายหนว่ยลงทุนอาจผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ และผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายหนว่ยลงทนุได้ใน

ราคาเทา่กับหรือมากกว่าราคาเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้นี้อาจมกีารซื้อขายกันในราคาที่ตำ่กวา่
ราคาเสนอขายหนว่ยลงทุนในการเสนอขายอยา่งมีนัยสำคัญ ทั้งนี ้ ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึน้อยูก่ับหลายปจัจัย 
ซึ่งรวมถึงปจัจยัดังต่อไปน้ี 

• มุมมองต่อศกัยภาพในการดำเนนิงานและการลงทุนของกองทุน รวมถงึอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ในประเทศไทย 

• ความแตกต่างระหวา่งฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนที่เกิดขึ้นจริงกับที่มีการ
คาดการณ์โดยผู้ลงทุนและนกัวเิคราะห ์

• การออกบทวิเคราะหใ์หม ่ หรือการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับคำแนะนำหรือประมาณการของ
นักวิเคราะห ์

• การเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกจิ การเมือง หรือสภาวะตลาดโดยทั่วไป 

• ราคาตลาดของทรัพยสิ์นของกองทุน 
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• ความน่าสนใจของหน่วยลงทุนเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์ประเภททุนอื่นๆ รวมถงึ 
หน่วยลงทุนอื่นที่ไม่อยูใ่นธุรกิจโทรคมนาคม 

• ความสมดุลระหวา่งอุปสงค์และอุปทานของหน่วยลงทุน 

• การขายหรือความประสงค์ที่จะขายหนว่ยลงทุนจำนวนมากโดยผู้ถือหน่วยลงทุน 

• ขนาดและสภาพคล่องในอนาคตของตลาดธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทยหรือกิจการโครงสรา้ง
พื้นฐานอื่น 

• พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงด้านกฎหมายและระเบยีบวิธีบงัคับ รวมถึงระบบภาษี ทัง้ในกรณี
ทัว่ไปและโดยเฉพาะในกรณีท่ีเกีย่วกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย และการ
ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 

• ความผันผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

• คดีความและการสอบสวนโดยหนว่ยงานราชการ 

• ความผันผวนของตลาด ซึง่รวมถงึความอ่อนแอของตลาดทุน และอตัราดอกเบี้ยทีเ่พิ่มสูงขึ้น และ 

• การท่ีกองทุนไม่สามารถดำเนินงานตามกลยุทธก์ารลงทุนและการขยายธุรกิจ 

จากปจัจัยทัง้หลายข้างต้นประกอบกบัปัจจัยอื่นๆ อาจทำให้ราคาตลาดและอุปสงค์ของหน่วยลงทุนมีความ
ผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ หรืออาจทำให้มกีารซื้อขายหนว่ยลงทุนในตลาดรองในราคาทีสู่งกวา่หรือต่ำกวา่มูลคา่
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ในกรณทีีก่องทุนมกีารกันสำรองกำไรบางส่วนเป็นเงินทุนเพื่อวตัถุประสงค์ในการลงทุน
เพิม่เติม เพื่อสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวยีน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อืน่ๆ ถึงแม้จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมี
มากกวา่มูลคา่ทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนในกรณีที่ไม่มีการกันเงินกำไรไว้เป็นเงนิทุนสำรอง ก็อาจไม่ได้ทำให้ราคา
ตลาดของหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย การท่ีกองทุนไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามความคาดหวงัของตลาด
ในด้านรายไดใ้นอนาคตและเงินปนัผลอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทนุ ซึง่อาจจำกัด
หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนอย่างทันทว่งที และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพ
คล่องของหน่วยลงทุนของกองทนุ นอกจากนี้ ในอดตี เมื่อราคาตลาดของหุ้นมคีวามผันผวน ผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการ
ฟ้องร้องบรษิัทหรือนิติบคุคลผู้ออกหลักทรัพย์ในคดีหลักทรัพย์แบบกลุ่ม (Class action) หากผู้ถอืหน่วยลงทุนรายใด
ดำเนินการฟ้องร้องกองทุน อาจทำใหก้องทุนตอ้งมคี่าใชจ้่ายจำนวนมากในการแกต้่างคดี หรอืหากกองทุนแพ้คด ี
กองทนุอาจต้องจา่ยเงินคา่เสียหายในจำนวนมาก และการฟ้องรอ้งคดดีังกล่าวอาจเบี่ยงเบนเวลาและความสนใจของ
บริษัทจัดการจากธุรกจิของกองทนุ 
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ยิ่งไปกวา่นั้น การที่หนว่ยลงทุนไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีมีการคุ้มครองเงนิต้น ทำให้บริษัทจัดการไม่
สามารถรับรองได้วา่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนทัง้จำนวน และในกรณทีี่มกีารยกเลิกกองทุนหรือมกีาร
ชำระบัญชกีองทนุ กม็ีความเป็นไปได้ที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทนุของตนในหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด 

นอกจากนี้ ตามกฎหมายภาษีของประเทศไทยในปัจจุบนั กองทุนรวม ซึง่รวมถึงกองทุน ไมม่ีภาระภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล หากมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายภาษี หรือกฎหมายหรือกฎระเบยีบอื่นๆ ซึง่ทำให้กองทุน และ/หรือ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระภาษเีงินได้ ภาระภาษีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคญัต่อธุรกิจ ฐานะ
การเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน รวมทัง้การลงทุนในกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน และอาจ
ทำใหผู้้ถือหนว่ยลงทุนได้รับเงินจากกองทนุน้อยลง และ/หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีภาระภาษเีพิม่ขึน้ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อราคาของหน่วยลงทุน 

5.4.2 กองทุนอาจต้องมกีารเลกิกองทุนหากเกดิเหตกุารณ์ซึ่งทำให้ต้องเลกิกองทุนตามที่กฎหมายกำหนด  

หลังจากวันจดทะเบยีนกองทุน หากปรากฎเหตุการณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งดังต่อไปน้ี อาจทำให้บรษิัทจัดการ
ต้องเลิกกองทุน 

• จำนวนผู้ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย เว้นแต่จะไดร้ับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. 

• เมื่อมกีารจำหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนและบริษัทจัดการนำเงินไปลดเงินทุนจด
ทะเบยีนของกองทุน จนทำใหก้องทุนมีเงินทุนจดทะเบียนตำ่กว่า 2,000 ล้านบาทเมื่อคำนวณจากมูลค่าที่
ตราไว้ (par value) ของหนว่ยลงทุน 

• เมื่อเมื่อมีการจำหน่ายทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพื้นฐานของกองทนุ และบริษัทจัดการไมส่ามารถ
ดำเนินการเพื่อให้ทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุลงทนุมีมูลค่ารวมกันตามทีก่ำหนด (ไม่น้อย
กว่า 1,500 ล้านบาท และไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของมูลคา่ทรัพย์สินรวมของกองทุน) ภายในหนึง่ปีนับแต่
วันท่ีจำหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

• กองทุนไม่สามารถแต่งตัง้บริษัทจดัการรายใหม่ได้ภายใน 90 วันนบัจากวันท่ีได้รับแจ้งการลาออกจากการ
ปฏิบัติหนา้ที่โดยบริษัทจดัการ 

• เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมมีติใหเ้ลิกกองทุน 

• เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. มีคำส่ังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 แหง่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ 

หากมกีารเลิกกองทุน ซึ่งขึ้นอยูก่ับเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องเลิกกองทุน และข้อกำหนดเกีย่วกับการจำหน่าย
ทรัพย์สินของกองทุน กองทุนไม่สามารถรับรองได้วา่ผู้ถือหนว่ยลงทุนจะได้รบัเงินที่ลงทุนไปท้ังหมดหรือบางส่วนคนื 
เนื่องจากกองทุนต้องดำเนินการชำระบญัชี ซึ่งค่าใชจ้่ายต่างๆ รวมถงึค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทั้งหลายในการ
จัดตัง้และจัดการกองทุนจะถูกหกัออกก่อนท่ีจะชำระคืนเงินให้แกผู้่ถือหน่วยลงทุน 
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5.4.3 การขายหน่วยลงทนุในอนาคต และการมหีน่วยลงทนุเพื่อการขายเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบ

ในทางลบตอ่ราคาซื้อขายของหนว่ยลงทุน 

ทรู ถือหน่วยลงทุนจำนวนประมาณร้อยละ 28.902 ของจำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2562 ภายใตสั้ญญารักษาสัดสว่นการถือหน่วยลงทุน ทรูและกองทุนได้ตกลงร่วมกันวา่ กลุม่ทรูจะถือหน่วยลงทุนไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 18 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในการเสนอขายครั้งแรกเป็นระยะเวลาหา้ปี นับจาก
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน ทั้งนี ้ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ นอกจากนี้ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสญัญารักษาสัดส่วน
การถือหนว่ยลงทุนและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารกัษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทนุครัง้ที ่ 2 ทรตูกลงวา่ กลุ่มทรูจะ
ถือหน่วยลงทุนและรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนไวต้ลอดเวลา (1) นับแต่ วันจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุน จนถงึ
วันท่ีครบสามปีนับจากวันจดทะเบียนเพิ่มทนุของกองทุนครัง้แรก สำหรับหน่วยลงทุนที่ออกใหมภ่ายใตก้ารเสนอขาย
สำหรับการเพิม่ทุนครั้งแรก ในส่วนท่ีไม่เกินกว่าร้อยละ 18 ของจำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดที่ออกใหม่ภายใต้การเสนอ
ขายสำหรับการเพิม่ทุนครั้งแรก และ (2) นับแต่วันจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทนุ จนถึงวันทีค่รบหน่ึงปีนับจากวันจด
ทะเบียนเพิม่ทุนของกองทุนครัง้แรก สำหรับหน่วยลงทนุที่ออกใหมภ่ายใตก้ารเสนอขายสำหรับการเพิ่มทนุครั้งแรก ใน
ส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 18 ของจำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดที่ออกใหม่ภายใตก้ารเสนอขายครั้งนี้ และภายใต้สัญญา
แก้ไขเพิม่เติมสญัญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ครัง้ที ่ 3 ทรูตกลงวา่ กลุ่มทรูจะถือหน่วยลงทุนและรกัษา
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนไวต้ลอดเวลา (1) นับแต่วันจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทนุครัง้ที่ 2 จนถึงวันท่ีครบสามปีนับ
จากวันจดทะเบยีนเพิ่มทุนของกองทุนครั้งที่ 2 สำหรับหน่วยลงทุนทีอ่อกใหม่ภายใต้การเสนอขายสำหรับการเพิ่มทุน
ครั้งที ่2 ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 18 ของจำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดที่ออกใหม่ภายใตก้ารเสนอขายสำหรับการเพิ่มทุน
ครั้งที ่2 และ (2) นับแต่วันจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนครั้งที ่2 จนถึงวันท่ีครบหนึ่งปีนบัจากวันจดทะเบยีนเพิ่มทนุ
ของกองทุนครั้งที่ 2 สำหรับหน่วยลงทุนทีอ่อกใหม่ภายใต้การเสนอขายสำหรับการเพิม่ทุนครั้งที ่ 2 ในส่วนท่ีเกินกวา่
ร้อยละ 18 ของจำนวนหน่วยลงทนุท้ังหมดที่ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายสำหรับการเพิม่ทุนครั้งที่ 2 

หลังจากครบกำหนดการรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนดังกลา่ว การขายหน่วยลงทุนอย่างมนีัยสำคัญ
โดยทรู หรือโดยผู้ลงทุนสถาบันรายเดยีวหรือหลายราย หรือความเขา้ใจที่วา่อาจมีการขายหน่วยลงทุนอยา่งมี
นัยสำคัญเกิดขึ้น อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาซื้อขายของหน่วยลงทุน กองทุนไม่สามารถคาดการณ์ได้ถงึ
ผลกระทบ (หากม)ี ของการขาย หรือการมีหน่วยลงทุนเพื่อการขายในอนาคต ทีจ่ะมตี่อราคาตลาดของหน่วยลงทนุ 
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง การขายหน่วยลงทุนเปน็จำนวนมากในตลาดหลักทรพัย์ภายหลังครบกำหนดการรักษาสัดสว่น
การถือหน่วยลงทุน หรือความเขา้ใจทีว่่าการขายหนว่ยลงทุนในลักษณะดงักลา่วอาจเกิดขึ้น อาจส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทนุในตลาดหลักทรพัย์ได้ นอกจากนี้ การขายหนว่ยลงทุนในลักษณะดังกลา่วอาจทำ
ใหก้ารเพิ่มทุนของกองทุนโดยการออกหนว่ยลงทุนเพิม่เติม ณ เวลา และในราคาทีก่องทนุเห็นสมควร ทำได้ยากขึ้น 

5.4.4 หนังสือสนับสนนุ (Letter of Support) ของ TUC ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายและมิได้เป็นการค้ำประกันโดย 

TUC และ TUC ไมมี่หน้าทีต่ามกฎหมายที่จะต้องใหก้ารสนับสนนุแก่ BFKT ตามรายละเอียดที่ระบุใน

หนังสือสนับสนนุ (Letter of Support) ดังกล่าว  

หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ที ่TUC จะให้กับ BFKT นัน้มิได้มีผลผูกพันตามกฎหมายและการให้
หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ดังกลา่วมิได้เป็นการคำ้ประกัน โดย TUC อีกทัง้มิได้เปน็การสนับสนุนด้าน
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เครดิตเพื่อสนับสนุนภาระผูกพันของ BFKT ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่กองทุนทำกับ BFKT แต่
อย่างใด ดังนั้น กองทุนจงึไม่สามารถรับรองไดว้่า TUC จะให้ความสนับสนุนแก่ BFKT ตามรายละเอียดทีร่ะบใุน
หนังสือสนับสนนุ (Letter of Support) นอกจากนี ้ หนังสือสนับสนนุ (Letter of Support) ไม่ได้ก่อใหเ้กิดหน้าที่แก ่
TUC ในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ BFKT ไม่วา่เพื่อสนับสนุนการชำระหนี้ของ BFKT โดยทั่วไปหรือเพือ่การ
ชำระหน้ีภายใต้สัญญาโอนขายทรพัย์สินและสิทธิรายได้ที่ทำกับ BFKT นอกจากนี้ กองทุน บริษทัจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ BFKT ต่างไม่มีสิทธิที่จะดำเนินการใดๆ เพื่อให้ TUC ดำเนินการตา่งๆ ตามที่ระบุในหนังสือสนับสนนุ 
(Letter of Support)  

5.4.5 กองทุนไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลในหนว่ยลงทุนหรือสามารถรักษาระดบัการจ่ายเงินปัน

ผลได ้

รายได้ที่กองทุนได้รับขึน้อยู่กับหลายปัจจยั ซึ่งรวมถงึรายไดท้ี่ได้รับและค่าใช้จา่ยในการดำเนนิงานและ
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ทีเ่กิดขึ้นจากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ในกรณีที่ทรพัย์สิน
โครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สินอื่นๆ ทีก่องทุนอาจได้มาหรือถือครองเป็นครั้งคราวไม่สามารถสรา้ง
รายได้ที่เพียงพอ จะมีผลให้รายได้ กระแสเงินสด และความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปันผลได้รับผลกระทบ
ในทางลบ กองทุนจึงไม่สามารถรับรองได้ว่ากองทุนจะมีความสามารถจ่ายเงินปันผลหรือรกัษาระดบัของอัตราการ
จ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลทีก่ำหนดไว้ได้ อีกทั้งไม่สามารถรบัรองไดว้่าระดบัของเงินปันผลจะ
เพิม่ขึน้ในภายหลังหรือจะคงที ่ หรือรายได้ของกองทุนจะเพิ่มสงูขึน้ หรือการลงทุนในอนาคต (หากมี) จะทำให้รายได้
ของกองทนุซึ่งนำมาจา่ยเป็นเงินปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเพิม่ขึ้น 

5.4.6 ผู้ถือหนว่ยลงทนุไม่สามารถขายคืนหนว่ยลงทุนให้แก่บริษทัจัดการได ้

เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน (กองทนุปิด) ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจึงไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของตนใหแ้ก่บรษิัทจดัการได้ ดังนัน้ กองทุนจึงไม่อาจรับรองได้วา่ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนของตนได้เทา่กบัราคาที่ไดซ้ื้อมา หรือที่ราคาใดๆ หรือรบัรองว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะสามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนของตนได้ ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจทำไดเ้พียงการขายหน่วยลงทุน
ของตนผ่านทางตลาดหลักทรัพย ์หรือการทำรายการนอกตลาดหลักทรัพย์ 

5.4.7 บริษัทจดัการอาจถูกถอดถอนได้ดว้ยมตขิองที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทนุดว้ยคะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ 50 

ของจำนวนหนว่ยลงทุนที่จำหน่ายได้แลว้ทั้งหมด หรือโดยสำนักงาน ก.ล.ต.  

ตามข้อกำหนดของเอกสารโครงการจดัการกองทุน บริษัทจดัการอาจถกูถอดถอนด้วยมตขิองที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ร้อยละ 50 ของจำนวนหนว่ยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี ้ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายสามารถออกเสียงในการลงมติถอดถอนบริษัทจดัการได้ อย่างไรก็ตาม การท่ีทรูซึ่งเป็นผู้ถอืหน่วยลงทุน
จำนวนประมาณร้อยละ 28.902 ของจำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2562  ส่งผลใหก้ลุ่มทรมูี
อิทธิพลอย่างมากในการลงมติถอดถอนบริษัทจดัการ นอกจากนี ้ สำนกังาน ก.ล.ต. อาจถอดถอนบริษัทจัดการได้ใน
กรณีดังต่อไปนี ้ (1) บริษัทจดัการไม่จัดการให้เปน็ไปตามโครงการจัดการกองทุน โดยทีส่ำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่าการ
กระทำดงักล่าวอาจทำให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการไม่ดำเนินการ
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แก้ไขใหถู้กต้องตามคำส่ังของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ (2) บริษัทจัดการขาดคุณสมบัตกิารเป็นบริษัทจัดการกองทุน
รวม 

5.4.8 ราคาตลาดของหน่วยลงทนุอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหนว่ยลงทุนที่ออกใหม่ต่ำกวา่มูลค่าหน่วย

ลงทนุกอ่นการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 

ภายหลังการเสนอขายครัง้นี ้ กองทุนอาจออกหน่วยลงทุนเพิ่มเตมิ โดยมีราคาเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออก
ใหม่ที่ตำ่กว่าราคาตลาดของหน่วยลงทนุก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึง่ราคาเสนอขายที่ตำ่ลงนั้นอาจ
ส่งผลให้ราคาตลาดของหนว่ยลงทนุลดลง 

5.4.9 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจดทะเบียนและซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย ์

หน่วยลงทุนของกองทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์ บริษัทจัดการจะดำเนินการจด
ทะเบยีนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทันทีหลังจากการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนโดยการเสนอขายหน่วยลงทุนได้รับการอนุมตัิของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เพิม่เงินทุนจดทะเบยีนของกองทุน แม้
จะเป็นทีค่าดหมายว่าสำนักงาน กลต. จะอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทนุ ประมาณภายใน 7 วันทำการ
หลังจากกองทุนได้รับชำระคา่หน่วยลงทุน การอนุมัตดิังกล่าวอาจล่าช้าออกไปด้วยปจัจยัที่กองทุนไม่สามารถควบคุม
ได้ ทั้งนี้ตามกฎหมายไทย สถานะของผูล้งทุนในหนว่ยลงทุนระหว่างระยะเวลาหลังจากผู้ลงทนุได้ชำระเงินซื้อหน่วย
ลงทุนจนถึงเวลาที่การเพิ่มทนุของกองทุนได้รับการอนุมัตจิากสำนักงาน กลต. มีความไม่แน่นอน โดยในระหว่าง
ช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจยังไม่มีสถานะเป็นผู้ถอืหน่วยลงทุน แต่เป็นเพยีงเจา้หน้ีไมม่ีประกันของกองทุนเท่านั้น 

นอกจากนี้ แมว้่ากองทุนคาดว่าจะได้รบัความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์ให้จดทะเบยีนหน่วยลงทุนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาไม่นานหลังจากกองทุนได้รับชำระคา่หน่วยลงทุน ตลาด
หลักทรัพย์มีอำนาจพิจารณาคำขอจดทะเบยีนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไมเ่กินเจ็ดวันหลังจากบรษิัท
จัดการยื่นคำขอจดทะเบียนอย่างถูกต้องครบถว้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แล้ว ดังนัน้ หน่วยลงทุนของกองทนุอาจยัง
ไม่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เว้นแต่หนว่ยลงทุนของกองทุนจะถกูรับ
ให้เป็นหลักทรพัย์จดทะเบยีนแล้ว หน่วยลงทุนท่ีเสนอขายในครั้งนีจ้ะยังไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยการทำรายการนอกตลาดหลักทรัพยเ์ท่านั้น 

5.4.10 ผู้ถือหนว่ยลงทนุที่เปน็บุคคลธรรมดาอาจไมไ่ด้รับสทิธิประโยชนท์างภาษสีำหรับเงนิปนัผลที่ได้จากกองทนุ

เมื่อได้มกีารยื่นเสียภาษี เวน้แต่จะได้มีการปฏบิตัิตามหลกัเกณฑท์ีก่ำหนดและผู้ถือหนว่ยลงทุนดังกล่าวได้

ให้ข้อมลูส่วนบุคคลบางอย่าง 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรวา่ดว้ยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 544) ลงวันท่ี 9  ตุลาคม พ.ศ. 2555 

และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ลงวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 กำหนดให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

จะต้องปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขบางประการ อีกทั้งจะต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลบางอยา่งต่อกรมสรรพากร

เพือ่ให้บุคคลธรรมดาทีเ่ป็นผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับยกเว้นภาษเีงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินปันผลที่ได้จากกองทุนรวม

โครงสรา้งพื้นฐานเป็นระยะเวลา 10 ปีภาษีนบัแต่ปภีาษีทีม่ีการจดทะเบียนจดัตั้งกองทนุรวมโครงสร้างพื้นฐานดงักล่าว กองทุน
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และบริษัทจัดการจะปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ดงักลา่วขา้งต้นเท่าทีก่องทุนและบริษัทจดัการจะสามารถทำได ้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือ

หน่วยลงทุนท่ีเป็นบคุคลธรรมดาจะต้องให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวเองตามที่กล่าวถงึข้างต้นเพือ่ทีก่องทุน

และบริษัทจัดการจะปฏิบัตติามตามหลักเกณฑ์ดงักลา่ว ทั้งนี้ หากกองทุนหรือบริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ดังกลา่วขา้งต้นได้หรือไม่ได้รับขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหนว่ยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาอาจต้องเสีย

ภาษีเงินได้เตม็จำนวนสำหรับเงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทนุเมื่อมีการยื่นเสียภาษเีงินได้ และประโยชน์ทางภาษี

ที่คาดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับจากการลงทุนในหนว่ยลงทุนอาจได้รับผลกระทบในทางลบ  ซึ่งในกรณี

ดังกล่าว หากผู้ถือหน่วยลงทุนทีเ่ป็นบคุคลธรรมดาไม่ได้ยื่นเสียภาษีเงินได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นอาจมีความรับผิดทัง้ทาง

แพ่งและทางอาญา 

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ในรอบปีบัญชีทีผ่่านมา กองทุนฯ  ไม่มีคดีความ ข้อพิพาทในชั้นอนุญาโตตุลาการ หรือข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดทีม่ี
นัยสำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกบัธุรกิจของกองทุนฯ  ทีบ่ริษัทจัดการเชื่อว่าจะส่งผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรงต่อธุรกจิ 
สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินการ และแนวโน้มการดำเนินการในอนาคต 

หมายเหตุ: ทรูและบริษัทในเครอือาจเป็นคู่ความในขอ้พิพาทและคดีพิพาท ทัง้นี้ ข้อพิพาทสำคัญทางกฎหมายทั้งในชั้นศาล
และอนุญาโตตุลาการไม่สามารถคาดการณ์ผลได้ จึงไมอ่าจรบัรองได้ว่าทรูและบริษัทในเครือจะชนะคดีหรือข้อพิพาทใดข้อ
พิพาทหน่ึงเป็นการเฉพาะ และกลุ่มทรูก็ไม่อาจคาดการณ์ผลแห่งคดีหรือข้อพิพาท รวมถึงผลกระทบทางดา้นการเงินของคดี
และขอ้พิพาทต่าง ๆ เหล่านีไ้ด้ หากผลแห่งคดีหรอืข้อพิพาทออกมาในเชงิลบก็ยอ่มจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผล
การดำเนนิงาน และโอกาสทางธรุกิจของกลุ่มทรู ซึ่งอาจกระทบตอ่ความสามารถของทรูหรือของบริษัทในเครือแล้วแตก่รณี ที่
จะชำระเงินให้แกก่องทุนตามสัญญาเชา่ ดำเนินการและบริหารจดัการหลัก อนึง่ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิม่เติมไดจ้าก
รายงานประจำปี 2564 ของทรู 

 

7. ข้อมูลสำคัญอืน่ 

ไม่มี 
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ 
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8. ข้อมูลหน่วยลงทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน 

8.1 ข้อมูลหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

I. ข้อมูลหน่วยลงทุน 

จำนวนเงินทุนโครงการ    106,316,537,450.00 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน   หน่วยละ 10.00 บาท 

จำนวนหน่วยลงทุน    10,631,653,745  หน่วย 

ประเภทหน่วยลงทุน    ระบุชื่อผูถ้ือ 

ราคาเสนอขายวันแรก    หน่วยละ 10.00 บาท 

ราคาเสนอขายในการลงทุนเพิม่เติมครั้งที่ 3  หน่วยละ 13.90 บาท 

ราคาเสนอขายในการลงทนุเพิม่เติมครัง้ที่ 4  หน่วยละ 15.90 บาท 

จำนวนเงินทุนจดทะเบยีนปัจจุบนั   106,316,537,450.00  บาท 

มูลค่าต่อหน่วย ณ ปัจจุบนั (ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2565) หน่วยละ 16.2355 บาท  

II. ข้อมูลราคาหลักทรัพย ์

ราคาปิด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565   หน่วยละ     13.20  บาท 

ราคาสูงสุดของปี 2565     หน่วยละ    14.50 บาท 

ราคาต่ำสุดของป ี2565     หน่วยละ    13.00  บาท  

มูลค่าตามราคาตลาด ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565  140,337,829,434 บาท 

มูลค่าการซื้อขายเฉล่ียปี 2565    170.37  ล้านบาทต่อวัน 

NAV ของกองทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565   16.2355  บาท/หน่วย 
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8.2 ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน 

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2566  ประเภทการปิดสมุดทะเบยีน: XM  

(1) กลุ่มผูถ้ือหน่วยทีถ่ือหน่วยสงูสุด 10 รายแรก 

 
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น )หุน้(  % หุ้น 
1.  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2,185,561,907 20.557 
2.  สำนักงานประกันสังคม 261,823,625 2.463 
3.  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 226,126,300 2.127 
4.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINESS LIMITED 224,334,175 2.110 
5.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 200,263,300 1.884 
6.  บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 125,000,000 1.176 

7.  
ก อ ง ทุ น เปิ ด  ที เ อ็ ม บี  อี ส ท์ ส ป ริ ง  พ ร็ อ พ เพ อ ร์ ตี้  แ อ น ด์   
อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 

119,046,493 1.120 

8.  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จำกดั (มหาชน) 114,264,194 1.075 
9.  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 106,916,060 1.006 
10.  นายยงยุทธ จรัญวาศน์ 106,599,999 1.003 

 

 (2) ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกัน) 

 
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ จำนวนหุ้น )นหุ้(  % หุ้น 
1.  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด )าชนมห(  2,185,561,907 20.557 

 

 (3) กลุ่มผู้ถือหน่วยรายใหญข่องกองทุนทีโ่ดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการ
จัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทจัดการอยา่งมีนัยสำคัญ 

 
ลำดบั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น )นหุ้(  % หุ้น 
1.  บริษทั ทรู คอรป์อเรช่ัน จำกัด (มหาชน)  2,185,561,907 20.557 
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8.3 การจ่ายผลตอบแทนของกองทุนรวม (Total Payout Summary) 

(1) นโยบายที่จะจ่ายผลตอบแทนของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละสองครัง้ในกรณีทีก่องทุนมีกำไรเพยีงพอ เพื่อปฏิบัติ
ตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณทีี่กองทุนมีกำไรสุทธิในปีนัน้ ๆ และไม่มียอดขาดทุนสะสม กองทุน
จะจ่ายเงินปันผลเมื่อรวมแลว้ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 90 (หรืออัตราอื่นตามทีก่ฎหมายหลักทรพัย์อนญุาตเปน็ครั้งคราว) ของกำไร
สุทธิที่ปรบัปรุงแล้วของปีน้ัน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะคำนวณกำไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว โดยหักรายการดังต่อไปนี้
ออกจากกำไรสุทธขิองกองทุน 

ก. กำไรท่ียังไมเ่กิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทนุ 
รวมทัง้การปรับปรุงดว้ยรายการอื่นตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะ
เงินสดของกองทุน 

ข. เงินสำรองที่กันไวใ้นจำนวนท่ีเพยีงพอเพือ่ซ่อมแซมบำรงุรกัษาหรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพื้นฐานของ
กองทุน ซึ่งรวมถงึทรัพย์สินโครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคม ตามแผนท่ีกำหนดไว้อย่างชดัเจนในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน หรือท่ีบริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า หรือตามที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนมีมตอินมุัต ิ

ค. เงินสำรองที่กันไว้เพื่อการจ่ายชำระหน้ีเงินกู้ยมืหรือภาระผูกพันของกองทุนตามนโยบายการกูย้ืมเงนิที่
กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน หรือทีบ่ริษัทจัดการได้แจง้ให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า 

ง. เงินสำรองที่กันไว้เพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนดิที่ให้สิทธิในการได้รับประโยชนต์อบแทน
หรือการคืนเงินทุนในลำดับแรก (หากม)ี 

ในกรณีท่ีกองทุนมีคา่ใช้จา่ยที่ไมใ่ช่เงินสด เช่น คา่ใช้จา่ยทยอยตดัจ่ายหรือผลขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้ (unrealized loss) เป็นต้น 
กองทุนจะกันสำรองตามรายการตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้นได้ในจำนวนไมเ่กินกว่าผลลัพธ์ของจำนวนเงินท่ีมีภาระตามขอ้ (ข) 
และ (ค) ขา้งต้น ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หกัด้วยค่าใชจ้่ายทีไ่ม่ใช่เงินสด 

ในกรณทีี่กองทนุมีกำไรสะสม กองทุนอาจจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมได้ อย่างไรกต็าม บริษัทจัดการ
จะไม่จา่ยเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นการจา่ยจากกำไรสุทธิท่ีปรับปรุงข้างต้น หรือจากกำไรสะสมในกรณีทีก่องทุนยงัมยีอดขาดทุน
สะสมอยู่ 
ทั้งนี้ กองทุนรวมได้มีการพิจารณาปรับปรุงรายการสำหรับคำนวณกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามแนวปฏิบัติของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ /1 สำหรับการคำนวณกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วสำหรับผลการดำเนินงานปี 
2566 กองทุนรวมมีนโยบายหักเงินสำรองเงินเพื่อการชำระหนี้เงินกู้ยืม จำนวน 1,091 ล้านบาท โดยยอดดังกล่าวจะใช้
ประกอบการคำนวณกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วสำหรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน /1 ทั้งนี้ ในปี 2566 กองทุนรวมมี
การสำรองเงินเพื่อจ่ายชำระหนี้กู้ยืมดังกล่าว จำนวน 1,091 ล้านบาท  

หมายเหต ุ /1ข้อ 100ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที ่ ทน. 38/2562เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (ฉบับประมวล) 
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 (2) ประวัติการจ่ายเงนิปนัผลย้อนหลัง 

หมายเหตุ: * เงินปันผลที่ประกาศจ่ายครั้งแรกได้รวมเงินปันผลที่มาจากผลประกอบการของไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 (จำนวน 90 วัน) และของปี 
2556 เร่ิมจากวันที่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันสิ้นปีจำนวน 9 วัน ดังนั้น ถ้าคิดจำนวนเงินปันผลที่ไม่รวมจำนวนวันของปี 2556 จะได้เงินปันผลชองไตร
มาสที่ 1 เท่ากับ 0.2403 บาทต่อหน่วย 
 /1 จากผลประกอบการระหวา่งวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2561 
 /2. จากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561 
 /3. จากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 
 /4. จากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 

ในปี 2564 ทางกองทุนรวมมีรายการ กำไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว ที ่12,888.04 ล้านบาทหรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลที่  
ร้อยละ86 ของกำไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว 
ทั้งนี้เมื่อพจิารณารายการปรับปรุงตามความจำเป็นในการดำรงเงนิสดของกองทุนรวม จำนวน 3 รายการ  
รวม 1,233.14 ล้านบาทได้แก่  

1. กำไรท่ียังไมเ่กิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมินค่ากิจการโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน -762.73 ล้านบาท  
2. ผลต่างของรายไดค้่าเช่าที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนและรายได้ค่าเชา่ได้รับจริงตามสัญญา จำนวน -427.30 ล้านบาท 
3. รายการอื่นๆที่ไม่สอดคล้องกับสถานะเงินสด จำนวน  -43.10 ล้านบาท  

ส่งผลให้กำไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้วรวมรายการปรับปรุงตามความจำเป็นในการดำรงเงินสดของกองทุนรวม อยู่ที่  11,654.91 
ล้านบาท  หรือคิดเป็นการจา่ยเงนิปันผลที ่ร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้รวมรายการปรบัปรุงตามความจำเป็นในการ
ดำรงเงินสดของกองทุนรวม 

 ประกาศจ่าย
จากผล

ประกอบการ
ไตรมาสที่ 1 

ประกาศจ่าย
จากผล

ประกอบการ
ไตรมาสท่ี 2 

ประกาศจ่าย
จากผล

ประกอบการ
ไตรมาสที่ 3 

ประกาศจ่าย
จากผล

ประกอบการ
ไตรมาสที่ 4 

(1) เงินปันผล
ต่อหน่วย 

(บาท) 

(2) อัตราการ
จ่ายเงินปนัผล
เทียบกับราคา
เสนอขายครั้ง
แรก (10 บาท

ต่อหน่วย) 

2557 0.2643* 0.1938 0.2603 0.2200 0.9384 9.38% 

2558 0.2350 0.2365 0.2370 0.2375 0.9460 9.46% 

2559 0.2380 0.2390 0.2390 0.2400 0.9560 9.56% 

2560 0.2420 0.2460 0.2420 0.2450 0.9750 9.75% 

2561 0.3375/1 0.1580/2 0.2600 0.2600 1.0155 10.16% 

2562 0.2600 0.3469/3 0.1656/4 0.2610 1.0335 10.34% 

2563 0.2610 0.2610 0.2610 0.2610 1.0440 10.44% 

2564 0.2610 0.2610 0.2610 0.2610 1.0440 10.44% 

2565 0.2600 0.2600 0.2600 0.2535 1.0335 10.34% 

รวม - - - - 8.9859 - 
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9 โครงสร้างการจัดการ 

9.1 บริษัทจัดการ  

I. ชื่อ ทีอ่ยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร เว็บไซตข์องบริษทัจดัการ  

ชื่อ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

ทีอ่ยู่  ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงจตุจกัร เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 

เลขทะเบียนบริษัท 0105535048398 

โทรศัพท์  0-2949-1500 

โทรสาร  0-2949-1501 

เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ http://www.scbam.com 

  

II. โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อผู้ถือหุน้ รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้จัดการกองทนุ 

อนึง่ โครงสร้างการถือหุน้ของบริษัทซึ่งมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ร้อย
ละ 100) ไม่ส่งผลต่ออำนาจในการควบคุมของบริษัทแต่อยา่งไร เนื่องจากบรษิัทมีคณะกรรมการบริษัททำ
หน้าที่ควบคุมการบริหาร โดยมอีำนาจเป็ดเสร็จเดด็ขาดในการบริหารงาน และไม่มีการแทรกแซงของผู้ถือ
หุ้น  

http://www.scbam.com/
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โครงสร้างองค์กร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) 
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จากโครงสร้างบริหารภายในบริษทัข้างต้น การดำเนินงานของกลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานมี
ความเป็นอสิระและถกูแยกออกมาจากกลุ่มงานอืน่ โดยกลุ่มการลงทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานมีขั้นตอน 
และระเบียบในการปฏิบัติงานที่ชดัเจน  รวมถงึอยู่ภายใตก้ารกำกบัดูแลและตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
กลุม่กำกับและควบคุม (Compliance) และตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึง่มีความเป็นอิสระจากฝา่ยบริหารของบริษัท 
และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อป้องกนัการทุจริตหรือความบกพร่องในหนา้ที่ของผู้ปฏิบัติงาน 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
1) นางกิตติยา โตธนะเกษม  ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
2) นางสาลินี วังตาล   กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3) ดร.ยรรยง ไทยเจริญ  กรรมการ  
4) นายชลิตติ เนื่องจำนงค์  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
5) นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
6) นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

รายชือ่คณะผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

1) นายณรงคศ์ักดิ์ ปลอดมีชัย  ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
2) นางปิน่สุดา ภู่วิภาดาวรรธน์  Chief Operations Officer สายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบัติการ 
3) นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส Chief Investment Officer สายการลงทนุ 
4) นายอาชวิณ อัศวโภคิน  Chief Marketing Officer สายการตลาดและช่องทางการขาย 
5) นางสาวพณิแกว้ ทรายแกว้  Executive Director กลุม่ธุรกิจลูกค้าบคุคลและสถาบัน 
6) นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม  Executive Director กลุม่การลงทุนอสังหาริมทรพัย์และโครงสรา้งพื้นฐาน 
7) นายยุทธพล วิทยพาณิชกร  Executive Director กลุม่จัดสรรสินทรัพย์ และกองทุนต่างประเทศ 
8) นางสาวคุณากร จิรานกุรสกุล Executive Director กลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9) นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์ Executive Director กลุม่ทรัพยากรบุคคล 
10) นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน ์ Executive Director กลุม่บัญชีและปฏิบัติการกองทุน 
11) ดร.พูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร  Executive Director กลุม่จัดการลงทุน Machine Learning  
12) นางสาวศุภรัตน์ อารยี์วงศ์  Executive Director กลุม่กลยุทธก์ารตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทนุ 
13) นางสาวอรอุมา ชีพเป็นสุข  Executive Director กลุม่กลยุทธแ์ละวางแผน  
14) นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ ์  Executive Director กลุม่จัดการลงทุนตราสารทุน 
15) นางสาวอรวี อดุมพาณชิย ์  Executive Director กลุม่ธุรกิจกองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
16) นายวโรฤทธิ์ จีระชน  Executive Director กลุม่วิเคราะห์การลงทุน 
17) นายปราโมทย์ เล้าสมบูรณ์  Executive Director กลุม่บริหารความเส่ียง 
18) นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร  Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี ้
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รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2565 

1)  นายณรงค์ศักดิ์  ปลอดมีชัย 

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
1)   นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม 
2)   นายเภรี  อิชยพฤกษ์ 
3)   นางสาวพีรญา วรรณคีรี 
4)   นายนวบูลย์  ทององอาจ 
5)   นางสาวสิรยา ศรีเกษมวงศ์ 
6)   นายกษิดิ์เดช ศิริวิโรจน์สกุล 

 
รายชื่อผูจ้ัดการกองทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

1.  นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร* 

2.  นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกจิชัย* 

3.  นางธุวดารา อิศรางกูร ณ อยธุยา 

4.  นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย 

5.  นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร 

6.  นางสาวทชัภรณ์ โอภาสขจรเดช* 

7.  นางสาวกัลยดา ณ พัทลุง 

8.  นางสาวกมลรัตน์ ตัง้ธนะวฒัน์* 

9.  นายพีรวิชญ์ ล้ิมเดชาพันธ ์

10.นายชานน อารยสมบรูณ์ 

11. นายอดิภัทร์  กัมมารพัฒน ์

12. นายวรุณ บุญรำลึกถนอม 

หมายเหตุ: *ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้บริหารของบริษัทจดัการและกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจัดการได้ที่ website ของบริษัท
จัดการท่ี http://www.scbam.com 

III. หนา้ที่และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการและผู้จัดการกองทนุ  

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของบริษัทจดัการและผู้จัดการกองทุน คือจะต้องบริหารและจัดการกองทุน 
รวมทั้งทรัพย์สินและหน้ีสินของกองทุน ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสัตยสุ์จริตเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทนุให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทุน ข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับริษัทจัดการ มติผู้ถอืหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรพัย์ 

http://www.scbam.com/
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และข้อตกลงตา่ง ๆ ซึง่กองทุนหรือบริษัทจัดการ (เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการกองทนุ) หรือทั้ง
กองทนุและบริษัทจัดการเป็นหรอืจะเขา้เป็นคู่สัญญา  

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องดำเนินการดังตอ่ไปน้ี 

1) การบริหารและจัดการกองทุน 

ในการบริหารและจัดการกองทุน บริษัทจัดการและผู้จัดการกองทนุ ต้องดำเนินการดังต่อไปนี ้

ก) จัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนกังาน ก.ล.ต. ข้อผูกพนั
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทัจัดการ มติผู้ถือหน่วยลงทนุ หนังสือชี้ชวน กฏหมายหลักทรัพย ์และ
ข้อตกลงตา่ง ๆ ซึ่งกองทนุเข้าเปน็คู่สัญญาอยา่งเคร่งครัด รวมถงึปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 125 
แห่ง พ.ร.บ. หลักทรพัย์ 

ข) จัดใหม้ีข้อผูกพันระหวา่งผู้ถือหนว่ยลงทุนกับบรษิัทจัดการ สัญญาแตง่ตั้งผู้ดแูลผลประโยชน์ และ
หนังสือชี้ชวน ที่มีสาระไม่ต่างจากข้อผูกพันระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ สัญญาแต่งตัง้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวนฉบับร่างทีย่ื่นต่อสำนกังาน ก.ล.ต. 

ค) จัดใหก้องทุนมีลักษณะไมต่่างไปจากสาระสำคัญที่แสดงไว้ล่าสุดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดอายขุอง
กองทุน และในกรณีทีม่กีารเปล่ียนแปลงลักษณะของกองทนุฯ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้กองทุน
มีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่กำหนดไวใ้นประกาศ ทน. 38/2562 

ง) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามข้อกำหนด เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ที่ระบไุว้ในโครงการจัดการกองทนุ และดำเนินการให้การแก้ไขเพิม่เติมโครงการจัดการกองทุน หรือ
แก้ไขวิธีการจัดการเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 129 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ 

จ) จัดส่ง แจกจ่าย และเปิดเผยหนังสือชีช้วน และโครงการจดัการกองทุน และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบรษิัทจัดการ (ซึ่งถือเป็นส่วนหนึง่ของหนังสือชีช้วน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปน้ี 

1) บริษัทจัดการจะต้องเปิดเผยร่างหนังสือชี้ชวนท่ียื่นต่อสำนกังาน ก.ล.ต. ต่อผู้ลงทุน ด้วย
วิธีการท่ีผู้ลงทุนสามารถเขา้ถึงได ้ ก่อนวันเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุน โดยรา่งหนังสือชีช้วน
ดังกลา่วต้องมีข้อมูลท่ีครบถ้วน ถกูต้อง เพียงพอ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจคลาดเคลือ่น 

2) บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือชี้ชวนท่ีมีสาระสำคัญไม่ตา่งจากฉบับร่างให้แก่สำนักงาน 
ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่าหน่ึงวันทำการก่อนการเริ่มจดัส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทนุ 
และจัดส่งหนังสือชี้ชวนดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลหนงัสือชี้ชวนและรายงานกองทุน 
(Mutual Fund Report and Prospectus System ("MRAP")) และ 

3) บริษัทจัดการจะจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทุนที่สนใจจะลงทุนในหนว่ยลงทุน 
โดยให้มีระยะเวลาที่พอสมควรแก่การท่ีผู้ลงทุนจะศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการ
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ตัดสนิใจลงทุนในหน่วยลงทุน ทั้งนี ้ เมื่อรวมกับระยะเวลาการเปดิเผยรา่งหนังสือชีช้วนตาม 
(1) ต้องไม่น้อยกวา่ 14 วัน 

ฉ) ในการเผยแพรข่้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้องให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและไม่
มีลักษณะที่ทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด และการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑเ์กี่ยวกับการโฆษณา
เพือ่สนับสนุนการขายหน่วยลงทนุตามที่สำนกังาน ก.ล.ต. กำหนด 

ช) ในกรณีที่บรษิัทจัดการประสงคจ์ะตั้งบริษัทจัดจำหน่ายหน่วยลงทนุเป็นผู้ทำหน้าที่ในการจัดจำหน่าย
หน่วยลงทุน บริษัทจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนดงักล่าวต้องไม่มีความสัมพันธก์ับผู้ที่จะจำหน่าย จ่าย โอน 
ให้เชา่ หรือให้สิทธใินทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพื้นฐานทีก่องทุนจะลงทุนในลักษณะของการเป็นกลุ่ม
บุคคลเดยีวกัน 

ซ) ประชาสัมพันธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกวา้งขวางเพื่อให้มีการกระจายข้อมูลเกีย่วกับการเสนอขาย
หน่วยลงทุนต่อประชาชนอยา่งแพร่หลาย 

ฌ) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสรา้งพื้นฐานและในการควบคมุการจัดการดังกล่าว บริษัทจดัการ
ต้องดำเนินการและควบคุมดูแลให้การจัดการเป็นไปตามสาระสำคัญทีไ่ด้ระบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทุน และบริษัทจัดการต้องจัดใหม้ีข้อกำหนดในเอกสารสัญญาที่เขา้ทำหรือจะเขา้ทำเกี่ยวกบัการ
จัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่ใหผู้้เชา่ ผู้รับสิทธิ หรือผู้รับจ้างทีน่ำทรัพย์สินกจิการ
โครงสร้างพื้นฐานของกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อบริษัท
จัดการโดยไม่ชกัชา้ เมื่อมเีหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยสิ์น
กิจการโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ญ) ได้มาเพิม่เตมิและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน
โครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย ์

ฎ) ในการจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทจัดการต้องทำให้มั่นใจได้ว่า
กองทุนจะไม่ประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเอง แตจ่ะจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกจิการ
โครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวโดยการให้เชา่ ให้สิทธิ หรือให้ผู้อืน่ดำเนินการเทา่นั้น และบริษัทจัดการต้อง
ดำเนินการให้การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสรา้งพื้นฐานเป็นไปตามข้อกำหนดใน
โครงการจัดการกองทุน และตามกฎหมายหลักทรัพย ์

ฏ) ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต. หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. ทีเ่กี่ยวข้อง ในกรณีท่ีปรากฏ
ข้อเท็จจรงิแก่บรษิัทจัดการว่ามีบคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง รวมกันเกินหน่ึงในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนฯ  

ฐ) ดำเนินการท่ีจำเป็นเพื่อควบคุมดแูลและให้มั่นใจได้วา่การถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนตา่งด้าว ณ ขณะ
ใดขณะหน่ึง ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ไม่เกินสัดส่วนที่บังคับใช ้
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ฑ) เพิ่มหรือลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนและตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนดไว้ในประกาศ ทน. 38/2562 ตลอดจนหลักเกณฑ์อืน่ ๆ ที่ประกาศใช้
บังคับโดย ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. หรอื ตลาดหลักทรัพย์ 

ฒ) จ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แกผู้่ถือหน่วยลงทุนใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนดไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนและขอ้ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทนุกับบริษัทจัดการ รวมทั้งเป็นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย ์

ณ) จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนจะได้มา และการประเมินค่า
ทรัพย์สินดังกล่าวในครั้งถัด ๆ มาให้เป็นไปตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง
กองทุนและนิติบุคคลผู้โอนหรือบุคคลอืน่ ๆ รวมทั้งการประเมินค่าทรัพยสิ์นดังกล่าวในครั้งถดั ๆ มาอัน
เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน และ
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ 

ด) ดำเนินการเลิกกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย ์

ต) จัดให้มีและคงไว้ซึ่งระบบงานที่เหมาะสมสำหรับการบริหารและจัดการกองทุนฯ อย่างน้อยในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

1) การคัดเลือกและแต่งตั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนฯ ให้มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกับการบริหารและจัดการกองทุนและดำเนินการให้มั่นใจได้ว่า
บุคลากรท่ีแต่งตั้งดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมเพือ่บริหารและจัดการกองทุนฯ 

2) การวเิคราะห์และศึกษาความเปน็ไปได้ที่สมบูรณ์ของการจดัตัง้กองทุนฯ ทั้งการตรวจสอบ
และสอบทาน (การทำ due diligence) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ะลงทนุ 
ตลอดจนการเปดิเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจดัตัง้กองทุนและทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน และ 

3) การกำกับดูแลบริหารและจัดการความเส่ียงที่เกีย่วกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทนุฯ และเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ถ) บริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการกองทุนฯ ด้วยตนเอง และไม่มอบหมายอำนาจให้บุคคลอื่นใด เว้น
แต่บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้อื่นบรหิารจัดการกองทุนฯ เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับการลงทุนและ
การจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอืน่ท่ีมิใช่ทรัพย์สนิกจิการโครงสร้างพื้นฐานและการปฏิบัติการดา้น
งานสนับสนุน ท้ังนี้การมอบหมายดังกล่าว (หากมี) ต้องเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย ์

ท) ตรวจสอบการบริหารจดัการทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ซึ่งรวมถงึเสาโทรคมนาคมและ
โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรศัพท์เคลือ่นท่ี โครงสร้างใยแกว้นำแสง 
(fiber optic cable) และระบบบรอดแบรนด์ในเขตพื้นที่ตา่งจังหวดั ที่จะโอนไปให้กองทุนตามสัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายไดท้ี่จะเขา้ทำระหว่างกองทุนฯ และนิตบิุคคลผู้โอน รวมทั้งต้องกำหนด
อัตราคา่เช่า ค่าสิทธิ หรือค่าตอบแทนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดในเงือ่นไขตามสัญญาจัดหาผลประโยชน์ 
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เพื่อประโยชน์ทีด่ีที่สุดของกองทุนฯ และมีลักษณะเดียวกับทีว่ิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทัว่ไป
ในสถานการณ์เดียวกัน 

ธ) ในส่วนของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทุนฯ ลงทุนในรูปของสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้ในอนาคตหรอืสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้อันรวมถงึ (แต่ไม่จำกัดเพยีง) รายไดใ้นอนาคตที่
กองทุนฯ ซื้อจาก BFKT และ AWC  

1) บริษัทบริษัทจัดการจะต้องดำเนินการให้ BFKT และ AWC และผู้ประกอบกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานที่เป็นคู่ สัญญารายอื่นใด จัดให้มีกลไกให้บริษัทจัดการหรือผู้ที่บริษัทจัดการ
มอบหมายสามารถเข้าตรวจสอบหรือสอบยันของส่วนแบ่งรายได้ที่กองทุนฯ ได้รับตาม
ข้อตกลง ตลอดจนจัดส่งรายงานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อบริษัทจัดการเพื่อใช้ในการติดตาม
และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าว และ 

2) บริษัทจัดการต้องดำเนินการติดตามและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของส่วนแบ่ง
รายได้ที่กองทุนฯ ได้รับอย่างสม่ำเสมอ และหากพบความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่อาจทำ
ให้กองทุนฯ ไม่ได้รับส่วนแบ่งรายได้ที่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลง บริษัทจัดการต้อง
ดำเนินการหรือมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการให้ BFKT และ AWC และผู้ประกอบ
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน (แล้วแต่กรณี) ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว 

น) ดำเนินการอืน่ ๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามและบรรลุวตัถุประสงคข์องกองทุนฯ และรักษาผลประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ เป็นต้น แตท่ัง้นี ้
การดำเนนิการดงักล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรอื กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2) การลงทนุ 

บริษัทจัดการและผู้จัดการกองทนุ ต้องดำเนินการดังต่อไปนี ้

ก) เข้าทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานในนามของกองทุนฯ ภายในหกเดือน
นับแต่วันจดทะเบยีนกองทุนฯ โดยคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกวา่ 1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ 

ข) ดำรงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนฯ ณ วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี
ประจำปี โดยให้มีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ (เว้นแต่
รอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของอายุกองทุนฯ หรือตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบ 

ค) ดำรงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 
1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ภายใน
ระยะเวลาหน่ึงปีหลังจากการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
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ง) ดำเนินการให้กองทุนฯ ไม่ลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เว้นแต่
ทรัพย์สินอื่นที่ ก.ล.ต. อนุญาตให้กองทุนฯ สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และดำเนินการให้การลงทุนของ
กองทุนฯ ในทรัพย์สินอื่นดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุน 

 

การเรียกเก็บและชำระเงนิในนามของกองทนุฯ 

ดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกเก็บและชำระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย และ/หรือเงินตอบแทนอื่นใดจาก
กองทนุฯ ให้เป็นไปตามทีก่ำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนฯ 

3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการกองทุนฯ 

บริษัทจัดการ ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 

ก) จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ ทน. 
28/2562 และแต่งตั้งบุคคลเข้าแทนที่กรรมการในคณะกรรมการทีป่รึกษาการลงทุน โดยแต่งตั้งบุคคล
ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และเป็นไปตามข้อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนฯ 

ข) จัดให้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกตามพ.ร.บ. 
หลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนฯ ท่ีใช้บังคับกับบริษัท
จัดการ และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะต้องรายงานการแต่งตั้งและการส้ินสุดการแต่งตั้ง
ผู้จัดการกองทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้ง
เปิดเผยรายชื่อผู้จัดการกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานหรือเอกสารที่
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ท้ังนี้ 
ในกรณีทีม่ีการเปล่ียนแปลงข้อมูล ให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายใน 14 วันนับแต่
วันที่มีการเปล่ียนแปลง 

ค) แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์และเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์โดยการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ 
(โดยอำนาจของมตผู้ิถือหน่วยลงทนุ) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนดและเป็นไปตาม
ข้อเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนฯ 

ง) แต่งตั้งนายทะเบียน และเปล่ียนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตั้งนายทะเบียนรายใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการแต่งตั้งนายทะเบียนดังกล่าว 
ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับ
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน 



รายงานประจำปีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิัล 

 

   135 

 

จ) แต่งตั้งนิติบุคคลที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเป็นผู้ประเมินค่าซึ่งจะประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ 

ฉ) แต่งตั้งที่ปรึกษา (หากมี) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาของบริษัทจัดการ และ/หรือของกองทุนฯ หรือ
บุคคลอื่น ๆ เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกองทุนฯ อาทิ ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่
ปรึกษากฎหมาย 

ช) แต่งตั้งผู้สอบบญัชีของกองทุนฯ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 
และเปล่ียนตัวผู้สอบบัญชีใหม่ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

ซ) แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของกองทุนฯ โดยความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่เก็บรวบรวม
และแบ่งทรัพย์สินของกองทุนฯ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่กำหนดไว้ใน
กฎหมายหลักทรัพย์ และดำเนินการอย่างอื่นเท่าที่จำเป็นเพื่อให้การชำระบัญชีเสร็จส้ินเมื่อมีการเลิก
กองทุนฯ 

ฌ) จัดให้มีผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุน
หรือให้คำแนะนำกับผู้ลงทนุรายย่อย 

4) หน้าที่ความรับผิดชอบอืน่ ๆ 

บริษัทจัดการ ต้องดำเนนิการดังต่อไปนี ้

ก) จัดให้มีการยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอันได้แก่เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน เป็น
กองทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันส้ินสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน ตาม
มาตรา 124 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

ข) จัดให้มีการยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 
วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนฯ หรือนับแต่วันส้ินสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่ม
เงินทุนของกองทุนฯ  

ค) ดูแลให้ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการและโครงการจัดการกองทุนฯ เป็นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำส่ังที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ตลอดเวลา โดยในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการหรือ
โครงการจัดการกองทุนฯ ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศ กฎ 
และ/หรือ คำส่ังนั้น ให้บริษัทจัดการดำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ และ/หรือ โครงการจัดการกองทุนฯ โดยไม่ชักช้า 

ง) เรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหนว่ยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุนฯ และกฎหมายหลักทรัพย์ 
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จ) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือ
หน่วยลงทุนอยา่งเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชนใ์นเรื่องที่ขอมติ 
และผลกระทบท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติในเรื่องดังกลา่ว เป็นต้น 

ฉ) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่บริษัทจัดการต้องให้ความเห็นตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงความ
สมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และในเรื่องที่จะต้องได้รับมติ
อนุมัติจากผูถ้ือหน่วยลงทุน เป็นต้น 

ช) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้ออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะจัดให้มีการออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบันโดยมี
ข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใชเ้ป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและ
ใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ 

ซ) ดำเนินการกำกับดูแลและทำให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรของบริษัทจัดการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. 

ฌ) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้
บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนในส่วนท่ีเกี่ยวกับกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ญ) จัดทำบัญชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ และนำ
ทรัพย์สินของกองทุนฯ และผลประโยชน์ที่ได้จากการนำทรัพย์สินของกองทุนฯ ไปลงทุนไปฝากไว้กับ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ฎ) จัดทำและจัดเก็บบัญชีและบันทึกแสดงการลงทุนของกองทุนฯ ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ 

ฏ) จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ 

ฐ) จัดทำรายงานการลงทุนของกองทุนฯให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ 

ฑ) คำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรพัย์ 

ฒ) จัดทำงบการเงินของกองทุนฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และนำส่งงบการเงิน
ดังกลา่วต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ 

ณ) จัดทำรายงานประจำปีของกองทุนฯ โดยมีข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ทุกรอบ
ระยะเวลาส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนฯ และส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ภายในส่ีเดือนนับแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนฯ 
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ด) รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้าเมื่อปรากฏเหตุการณ์หรือการ
เปล่ียนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุน
หรือมีไว้อย่างมีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ทีก่ำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้อง 

ต) จัดทำ จัดให้มีการทำ จัดส่ง รายงาน และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายหลักทรพัย์ 

ถ) ติดตาม ดำเนินการ และส่ังการต่อบุคคลต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามสัญญาต่าง ๆ อาทิ ผู้
ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จัดการกองทุน ที่ปรึกษา และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามสัญญาแต่งตั้งที่เกี่ยวข้อง 
และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าวภายใต้สัญญาที่
เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงดำเนินการตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง 
และ/หรือ ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ 

ท) ปฏิบัติหน้าที่อืน่ ๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนดว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

9.2 ผู้บริหารทรัพย์สิน 

I. ชื่อ ทีอ่ยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร เว็บไซดข์องผู้บริหารทรัพย์สิน 

ชื่อ  บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด 

ทีอ่ยู่  เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

เลขทะเบียนบริษัท 0105556107920 

โทรศัพท ์ 0-2699-2582 

โทรสาร  0-2699-4321 

II. หน้าที่และความรับผิดชอบ ของบริษัทจดัการและผู้บริหารทรัพย์สิน 

ก) ติดต่อ เจรจา ประสานงาน ยื่นข้อเสนอ ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ดำเนินการใดๆ ที่
เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้มีการดำเนินการด้านธุรการสำหรับทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมของกองทุนฯ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาบรกิารหลัก ระหว่างกองทุนฯ และ บริษัท เทเล
คอม แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม  
รวมถึงตามข้อตกลงเพิ่มเติม  ฉบับลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 และข้อตกลงเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ระหว่าง
ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมและกองทุน)  ซึ่งอาจมีการแก้ไข และ/หรือ เปล่ียนแปลง  อันรวมถึง
แต่ไม่จำกัดเพียง การจัดการ ติดต่อ เจรจา ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ลงนามในเอกสารที่
เกี่ยวข้อง และ/หรือ ดำเนินการ (ก) เพื่อให้มีการเข้าใช้ และ/หรือ เข้าชม สถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เป็น
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ (ข) เพื่อให้มีการเข้าทำสัญญา หรือ ต่ออายุสัญญาเช่า
หรือให้ใช้สถานท่ีตั้งทรัพย์สินท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ระหว่างกองทุนฯ กับ
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เจ้าของหรือผู้ให้เช่าหรือผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่ และจัดการเพื่อให้มีการจดทะเบียนสัญญาดังกล่าว
กับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง (หากจำเป็น)  (ค) ท่ีเกี่ยวกบัการชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหรือให้ใช้สถาน
ที่ตั้งทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ให้แก่เจ้าของหรือผู้ให้เช่าหรือผู้
ยินยอมให้ใช้สถานท่ี (ง) ที่เกี่ยวกับการประกันภัย (จ) เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิแห่งทางสำหรับทรัพย์สินที่
เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสำหรับ
สิทธิแห่งทางดังกล่าว (ฉ) ท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บ ติดตาม และ/หรือ ทวงถามค่าเช่าเป็นรายเดือนจาก
บุคคลที่เช่าทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมจากกองทุนฯ (ทั้งตามสัญญาเช่า 
ดำเนินการและบริหารจัดการหลักและสัญญาเช่าอื่น ๆ ระหว่างgกองทุนฯ กับผู้เช่า) และ (ช) ที่
เกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าเช่าทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ เป็นรายเดือน 

ข) ติดต่อ เจรจา ประสานงาน ยื่นข้อเสนอ ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ดำเนินการใดๆ ที่
เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้มีการดำเนินการทางด้านการตลาดสำหรับทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุฯ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาบริการหลัก อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
การทำการตลาด ติดต่อ เจรจา ประสานงาน ยื่นข้อเสนอ และ/หรือ ลงนามในเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเพือ่
นำพื้นที่  (slots) บนเสาโทรคมนาคม หรือความจุของระบบ (capacity) ของทรัพย์ สินที่ เป็น
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ท่ียังไม่มีการใช้งาน ออกใหเ้ช่า ดำเนินการ และบริหาร
จัดการแก่ผู้เช่ารายใหม่ และดำเนินการให้มีการเข้าทำสัญญาเช่า ดำเนินการ และบริหารจัดการ 
ระหว่างผู้เชา่ดังกล่าวกับกองทนุฯ 

ค) ติดต่อ ประสานงาน ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล และ/หรือ ดำเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องและจำเปน็เพื่อให้
บุคคลที่กองทุนฯ ทำสัญญาแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ดำเนินการบริหารจัดการ จัดหาผลประโยชน์ 
หรือให้บริการแก่กองทุนฯ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ 
ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้สัญญาแต่งตั้งหรือมอบหมายดังกล่าว 

ง) บอกกล่าว ติดตามทวงถาม ร้องทุกข์ กล่าวโทษ เจรจา เรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ แจ้งความ
ดำเนินคดีกับคู่สัญญาของกองทุนฯ ที่กระทำละเมิด หรือปฏิบัติผิดข้อสัญญาหรือข้อตกลง หรือ
บุคคลอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเช่า ดำเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมของกองทุนฯ  ตลอดจนให้ถ้อยคำ ลงนาม ส่งมอบ รับมอบ และ/หรือ รับรองเอกสาร
ต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้อง เพื่อสำเร็จผลตามวัตถปุระสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ (ก) ข้อ (ข) และ 
ข้อ (ค) ข้างต้น 

จ) ติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องสิทธิแห่งทาง ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการขออนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเช่า ดำเนินการและบริหาร
จัดการทรัพย์สินโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ  

ฉ) แต่งตั้งตัวแทนช่วงคนหนึ่งคนใดหรือหลายคน รวมทั้งการแต่งตั้ง การเปล่ียนแปลง การยกเลิกเพิก
ถอนการแต่งตั้ง เพื่อให้บรรลุซึ่งประโยชน์ และวัตถุประสงค์อันได้กล่าวมาแล้วข้างต้นทุกประการ 
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9.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

I.    ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษทั หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร เว็บไซดข์องผู้บริหารทรัพย์สิน  

ชื่อ  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

ที่อยู ่ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19  

เลขที ่1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  

แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศัพท์  0-2470-3201 

โทรสาร  0-2470-1996-7 

 

II.    หนา้ที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมถึงสถานทีจ่ัดเก็บรักษาทรัพยส์นิ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธ ิหน้าที่ และความรับผิดชอบหลัก ๆ ดงัตอ่ไปน้ี 

ก) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอตัราทีก่ำหนดไวใ้นสัญญาแตง่ตัง้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 

ข) ลงนามในข้อผูกพันระหวา่งผู้ถือหน่วยลงทุนกับบรษิัทจัดการในนามผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค) รับรองการได้รับเงินคา่จองซื้อหน่วยลงทุน และให้การสนับสนุนการจัดตั้งและการจดทะเบียนจดัตั้งกองทนุฯ 
กับสำนักงาน ก.ล.ต. 

ง) กำกับดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบตัหิน้าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการจัดการกองทุนฯ ตลอดจนข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับริษัทจัดการโดยเคร่งครดั  

จ) จัดทำรายงานโดยละเอียดเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีทีบ่ริษัทจัดการกระทำการ หรืองดเว้นกระทำ
การ จนก่อให้เกดิความเสียหายแก่กองทุนฯ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ทัง้นี้ ภายในห้าวัน
นับตั้งแตว่ันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดังกลา่ว 

ฉ) รับฝากทรพัย์สินของกองทุนฯ โดยแยกไว้ตา่งหากจากทรัพย์สินของผูดู้แลผลประโยชน์ หรือทรัพย์สินของ
บุคคลอืน่ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้รับฝากไว้ 

ช) ควบคมุและดูแลใหก้ารเบกิจา่ย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินอื่นใดของกองทุนฯ 
เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนฯ รวมถึงสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ สัญญาเชา่ 
ดำเนินการและบริหารจัดการหลัก และสัญญาบริการหลัก 

ซ) จัดทำบัญชีแสดงการรับจา่ยทรัพย์สินของกองทุนฯ 



รายงานประจำปีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิัล 

 

   140 

 

ฌ) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำส่ังจาก
สำนกังาน ก.ล.ต. โดยค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีดังกลา่ว ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนฯ ได้ 

ญ) ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการกองทุนฯ ของบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและด้วยความระมัดระวัง โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อ
ประโยชน์ท่ีดีที่สุดของกองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

ฎ) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนที่มี
มูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการ
ได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าว โดยให้เปน็ไปตามโครงการจัดการกองทุนฯและกฎหมายหลักทรัพย์ ท้ังนี ้โดย
คำนึงถึงความเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ (ถ้ามี) 

ฏ) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสรา้งพื้นฐานท่ีมีมูลค่าของสัญญามากกว่า 100 
ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการเข้าทำสัญญาหรือ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯ และกฎหมาย
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุน
ฯ) 

ฐ) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการ
เปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนฯ อย่างมีนัยสำคัญ หรือเมื่อเห็นว่า
จำเป็นต้องประเมินค่าใหม่เพื่อกองทุนฯ 

ฑ) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยด้วย 

ฒ) ดำเนินการให้มีการรับหรือชำระเงินจากบัญชีของกองทุนฯ ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการร้องขออย่าง
สมเหตุสมผล ท้ังนี้ โดยต้องเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯ และ/หรือ ข้อกำหนดของเอกสารธุรกรรมที่
เกี่ยวข้อง (ตามแต่กรณี) 

ณ) ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับประโยชน์ของกองทุนฯ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำ
หน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการ
คัดค้าน 

ด) ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ดำเนินการขอมติ ให้
ผู้ดูแลผลประโยชนม์ีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 
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ต) มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนฯ และสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และ 

ถ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรพัย์ และสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 

9.4 คณะกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนฯ ประกอบดว้ยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ได้แก ่
1) นายณรงค์ศักดิ์   ปลอดมีชัย ประธานกรรมการ 
2) นางทิพาพรรณ  ภัทรวิกรม กรรมการ 
3) นายเภรี  อิชยพฤกษ์  กรรมการ 
4) นางสาวพีรญา วรรณคีรี  กรรมการ 
5) นายนวบูลย์  ทององอาจ กรรมการ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการลงทุน  

ก) พิจารณา ตัดสินใจ ลงทนุ ซื้อ เช่า เชา่ชว่ง ให้เช่า จำหนา่ย โอน หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ 
โครงการโครงสรา้งพื้นฐาน ตามที่ผู้จัดการกองทุนฯ ได้นำเสนอตอ่คณะกรรมการลงทุน ทั้งนี ้การลงทุนดังกลา่ว 
ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของกองทุนฯ 

ข) พิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทนุ และ/หรอื การลดทนุของกองทุนฯ ตาม
กรอบท่ีระบุไว้ในโครงการจดัการกองทุนฯ 

ค) พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องงบประมาณทีเ่กี่ยวเนือ่งกับการจัดการทรัพย์สินท่ีกองทุนฯ ตามที่ผู้ดูแล
ทรัพย์สินนำเสนอแก่กองทุนฯ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามทีก่ำหนดในโครงการจดัการกองทุนฯ 

ง) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนมุัติกลยุทธ์การลงทนุในโครงการโครงสร้างพืน้ฐาน กลยุทธก์ารบริหารความ
เส่ียงในการลงทุน แผนการบรหิารสภาพคล่อง และอื่นๆ ตามที่ผู้จัดการกองทุนฯ นำเสนอ รวมทั้งพจิารณา
กำหนดเงื่อนไขและข้อจำกดัในการลงทนุให้ผูจ้ดัการกองทุนฯ นำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามนโยบายการ
ลงทนุที่ได้รับอนมุัติ และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

จ) กำกับดูแลให้กลยุทธก์ารลงทุนตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทนุของกองทุนฯ ตามกรอบที่ระบุ
ไว้ในโครงการจดัการกองทุนฯ หรือสัญญาการบริหารจัดการกองทุนฯ รวมทั้งกำกับดูแลใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม
กรอบท่ีระบุไว้ในโครงการจดัการกองทุนฯ รวมทัง้กำกับดูแลให้การลงทนุ ให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายกำหนด 

ฉ) กำกับดูแลและพิจารณาผลการดำเนินงานของผู้บรหิารอสังหาริมทรัพย์ และการทำหน้าทีข่องผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าทีต่ามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนฯ 
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ช) พิจารณาอนุมัติการเขา้ทำสัญญาที่เกีย่วข้องกับการจดัการกองทนุฯ ท่ีมีมูลค่ารวมของสัญญาไม่ตำ่กว่า 10 ล้าน
บาท ทั้งนี ้ สัญญาทีจ่ะใหค้ณะกรรมการพิจารณา ต้องผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทาง
กฎหมายหรอืหน่วยงานกำกับแล้ว 

ซ) กำกับดูแลให้การลงทุนเป็นไปตามนโยบายและหลักปฏิบตัใินการบริหารจัดการกองทุนฯ ที่ได้รับอนมุัติจาก
คณะกรรมการบริษัทโดยเครง่ครดั 

ฌ) ดำเนินการเรื่องอื่นใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ต้องไมข่ดัแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนด
ของกองทุนฯ 

ญ) พิจารณาเรือ่งอื่นใดทีเ่กี่ยวข้องกบัการตัดสินใจลงทุนนอกเหนือจากที่กำหนดไวใ้นนโยบายและหลักปฏิบัติใน
การบรหิารจดัการกองทุนฯ และอนุมัติสั่งการตามที่จำเป็นและเห็นสมควร และไม่ขัดหรอืแย้งกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ฎ) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีเป็นผู้แทนกลุ่มงาน ทดแทนกรรมการท่านเดมิในกรณีทีก่รรมการท่านเดมิมิได้
ปฏิบัติงานในกลุ่มงานน้ันๆ แล้ว 

9.5 ชี่อ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลดังต่อไปนี ้

1) ผู้สอบบัญช ี
ชื่อ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
ทีอ่ยู่ อาคารบางกอกซติี้ทาวเวอร ์ชั้นที ่15 เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวง

ทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-844-1000 
หมายเลขโทรสาร 02-679-5585 

2) นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 
ชื่อ  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกดั 
ที่อยู่  เลขที ่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวง

คลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์  02-229-2800 
โทรสาร  02-359-1259 

3) บริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ 
ชื่อ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกดั 
ทีอ่ยู่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 3 ถนนเจริญกรุง ตรอกวดัม่วงแค แขวง

บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-634-3335 

4) ที่ปรึกษากองทุน 
ชื่อที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลิงค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 

https://www.google.co.th/maps/search/72+%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1+%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81+%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99+3+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87+%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84+%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3+%7C+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%A1+%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%8A%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://www.google.co.th/maps/search/72+%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1+%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81+%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99+3+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87+%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84+%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3+%7C+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%A1+%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%8A%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
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ที่อยู ่ ชั้น 20 ตึกแคปิตอล ออลซีซั่น เพลส เลขที่ 87/1 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2305-8000 
หมายเลขโทรสาร 0-2305-8010 
ชื่อที่ปรึกษากฎหมาย      บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด  
ที่อยู ่ 990 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

10500 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2636-2000 

9.6 ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทยีบปรับ 

I. ขอ้มูลประวตัิการถูกลงโทษและการเปรยีบเทียบปรับ ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุน  
การจัดการกองทุนรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมเมื่อ 4 ธันวาคม 2556  บริษัทจัดการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุนไม่ถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ 

อย่างไรกด็ี ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิม่เตมิได้ที่เว็บไซท์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ดงันี ้

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/Enforce/Recent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/Enforce/Recent


รายงานประจำปีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิัล 

 

   144 

 

10. การกำกับดูแลกิจการ 

10.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

บริษัทจัดการ ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ ์กฎ คำส่ัง หรือหนังสือเวียนตามทีไ่ด้แก้ไขหรือออก
โดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกบัตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อยา่งเครง่ครัด และมีการจัดตัง้
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุ และคณะกรรมการลงทุน เพื่อพิจารณาในรายละเอยีดทีเ่กีย่วข้องกับการลงทุน 
และมีผู้ดูแลผลประโยชน์คอยสอบทานการทำงานของบริษัทจัดการอีกดว้ย 

โดยทางบริษัทจัดการ ได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลทางดา้นต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ นโยบายในการปฏิบัติงานด้านธรุกจิจดัการลงทุน จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิจัดการลงทุน เป็น
ต้น 

10.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

I. คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน กฎหมาย
หลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบคุคลต่อไปนีเ้ป็นกรรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 

1) นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์   Group Chief Corporate Officer,  

Charoen Pokphand Gruop 

2) นางยุภา ลีวงศ์เจริญ   Co-Chief Finance Officer, 

TRUE Corporation Public Company Limited 

3) นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย  Chief Executive Officer, SCB Asset Management 

4) นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม  Executive Director, SCB Asset Management 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 

ก) ให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่บริษทัจัดการเกีย่วกับการลงทุนของกองทุนฯ ในทรัพย์สินกจิการโครงสร้าง
พืน้ฐาน รวมถงึการบริหารจดัการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทุนฯ ลงทุน เมื่อได้รบัการ
ร้องขอโดยบริษัทจัดการ 

ข) แจ้งแก่บริษัทจดัการใหท้ราบถึงการท่ีกรรมการรายใดมีสว่นได้เสีย (ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม) ใน
เรื่องที่ต้องให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ ทั้งนี้ กรรมการผู้ทีม่ีส่วนได้เสียในเรือ่งที่พิจารณา (ไม่วา่โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม) จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมเพือ่พิจารณาในเรือ่งดังกล่าว 
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II. คณะกรรมการลงทนุของกองทุนฯ ประกอบดว้ยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ได้แก ่

1) นายณรงค์ศักดิ์  ปลอดมีชัย   ประธานกรรมการ 

2) นางทิพาพรรณ  ภัทรวิกรม   กรรมการ 

3) นางสาวพีรญา  วรรณคีร ี   กรรมการ 

4) นายเภรี  อิชยพฤกษ ์    กรรมการ 

5) นายนวบูลย์ ทององอาจ    กรรมการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการลงทุนสามารถดูได้จากหัวข้อ 8.4 ของรายงานประจำปี  

10.3 การดูแลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

ทางบริษัทจัดการ ได้มกีารออกขอ้ปฏิบตัิเรือ่งการซื้อขายหลักทรัพยข์องพนักงาน (Staff Dealing Policy) และมีการ
กำชับให้พนักงานทุกคนในองค์กร รวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และผู้จัดการกองทุน รวมถึงผู้เกี่ยวขอ้งอื่นท่ีมีโอกาสใช้
ข้อมูลภายใน ปฏิบัติตามอยา่งเครง่ครัด และมกีารกำหนดบทลงโทษอยา่งรุนแรง และเป็นลายลักษณ์อักษร หากมี
การละเมดิข้อปฏิบัตินี ้

พนักงานจะต้องดูแลไม่ใหก้ารลงทุนของบริษัทฯ พนักงาน และกองทุนประเภทต่างๆ ภายใต้การบรหิารของบริษัทฯ ม ี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อยา่งมเีจตนาที่จะก่อใหเ้กดิความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างกัน และจะต้อง
ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจรติและยุติธรรม เพื่อใหก้ารจดัการกองทุนภายใตก้ารบริหาร เป็นไปตาม วัตถปุระสงค์
ของกองทุนและรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของลูกค้า โดยผลประโยชน์ของลูกคา้ต้องมาก่อนผลประโยชน์ ของบรษิัทฯ 
หรือผลประโยชน์ส่วนตัวกรรมการ หรือพนักงานของบรษิัทฯ 

บริษัทจัดการอนุญาตให้พนกังานลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศ
ต่าง ๆ ที่สำนกังาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกำหนด รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคบัของบริษัทจดัการ 
และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกลา่วให้บริษัทจดัการทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถกำกับดูแลการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของพนักงานได ้

10.4 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบรหิารจดัการกองทุนรวม 

กลุ่มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน จะเข้าทำการตรวจสอบและสอบทาน (การทำ due diligence) วิเคราะห์และศึกษา
ความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื้อทรัพย์สินเข้ากองทุนฯ ตลอดจนตัดสินใจลงทุนหรือจำหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยมีขั้นตอนตามขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นกระบวนการ  ท้ังยังมีคณะกรรมการ
การลงทุนช่วยกล่ันกรองการพิจารณาเพื่อหลีกเล่ียงการขัดแข้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาดังต่อไปนี้   

เกณฑใ์นการพิจารณา  

1) ประสบการณ์ สถานะการเงิน ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงที่ผ่านมาของเจา้ของสินทรัพย์ เพือ่พิจาณาถึง
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ความสามารถปฏิบัติหน้าทีเ่มื่อเป็นคู่สัญญาในการเขา้ธุรกรรมการลงทุนและการบริหารงานของกองทุนฯ  

2) ทำเลและศักยภาพของสินทรัพย์ สภาพท่ีตั้ง ทางเขา้ออก  

3) โอกาสในการจัดหารายได ้

4) ผลการดำเนินงานท่ีผ่านมาของสินทรัพย์ทีจ่ะเขา้ลงทุน 

5) ความเป็นไปได้ทางการตลาด  และสภาวะการแขง่ขันของสินทรัพย์ที่กองทุนฯ จะเขา้ลงทุน 

10.5 การคัดเลือกผู้บริหารทรัพย์สิน  

ผู้จัดการกองทุนคดัเลือกบคุคากรอืน่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนฯ บริษัทจดัการใหค้วามสำคัญกับการ
คัดเลือกบคุลากรผู้มารับหน้าทีผู้่บริหารทรัพย์สิน โดยจะจัดให้มกีารพิจารณาถงึความเหมาะสม ความพร้อมในการ
ดำเนินงานของผู้บริหารสินทรพัย ์ บริษัทจัดการจะพจิารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสินทรัพย์ และเสนอต่อ
คณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณารายทีเ่หมาะสมก่อนดำเนินการแตง่ตัง้ 

เกณฑใ์นการพิจาณาผู้บริหารทรพัย์สิน มีดังต่อไปน้ี 

1) ประสบการณ์  ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือในการปฏิบัตงิาน 

2) ความคุ้นเคยกับทรัพย์สิน หรือทีต่ั้งของทรัพย์สิน 

3) ความสัมพันธ์อันดกีับผู้เชา่และผู้ใช้บริการทรัพย์สิน 

4) ความสมัพันธ์อันดกีับเจา้ของทีด่นิ 

5) ความสัมพันธอ์ันดตี่อหน่วยงานภาครัฐ 

6) ระบบการปฏิบตัิงาน และการควบคุมภายใน 

7) อัตราคา่ตอบแทน 

8) เกณฑ์อื่นๆ ที่กรรมการการลงทุนและหรือผู้เชี่ยวชาญอาจเสนอเพิม่เติม 

10.6 การตดิตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทรัพย์สิน 

การให้บริการของผูบ้ริหารทรัพยสิ์น จะมีการประเมินผลโดยการใช้ดชันีประเมินผลงาน ตามทีก่ำหนดไวใ้นสัญญา
บริการหลัก ดัชนวีัดผลประกอบดว้ยดัชนีตา่ง ๆ รวมถึงการควบคุมการใช้จา่ยและรายได้ตามงบประมาณที่
คาดการณ์ และการต่ออายุสัญญาเชา่สถานท่ีตั้งทรัพย์สิน หากการให้บรกิารไม่เปน็ไปตามดชันวีัดผลที่กำหนดไว้จะมี
การลดคา่บริการ โดยจะพิจารณาและปรับปรุงดัชนวีัดผลเป็นรายปีโดยตกลงรว่มกันตามขอ้กำหนดและเงื่อนไขของ
สัญญาบริการหลัก 

ผู้จัดการกองทุนอาจจะมอบอำนาจในการบริหารจัดการใหแ้ก่ผู้บรหิารทรัพย์สิน โดยจะกำกับดูแลการบริหารของ
ผู้บริหารทรัพย์สินตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่เป็นท่ียอมรับ พร้อมทัง้ติดตาม ควบคุมผลประกอบการเป็นไป
ตามงบประมาณประจำปขีองสินทรัพย์ที่จัดทำรว่มกนัทุกปี เพือ่ดำรงซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก  
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นอกจากผลประกอบการของทรพัย์สินทีผู้่จัดการกองทุนพึงดูแลแล้ว ผู้บริหารสินทรัพย์จะต้องดูแลให้ทรพัย์สินของ
กองทนุฯ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมจัดหาผลประโยชน์  และดำเนินการใหม้ีการจัดทำประกันภัยทีพ่อเพียงและเป็นไป
ตามทีเ่ปดิเผยในโครงการจดัการกองทุนฯ 

10.7 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ  

ผู้ดูแลผลประโยชนท์ี่ได้รับแต่งตั้งจากบรษิัทจัดการ ซึง่ได้แก่ ธนาคาร กสกิรไทย จำกัด (มหาชน) มีหน้าทีโ่ดยตรงใน
การควบคุม และดูและดูแลใหก้ารเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินต่างๆ ของกองทุนฯ 
เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนฯ รวมถงึสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ สัญญาเชา่ 
ดำเนนิการและบริหารจัดการหลัก และสัญญาบริการหลัก และจดัทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพยสิ์นของกองทุนฯ 

ลักษณะการเขา้ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินมี 2 แนวทาง ดังนี ้

• Desktop Audit - กองทุนฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์สามารถเขา้ตรวจสอบการทำงาน และความมีอยู่ของ
ทรัพย์สินท่ีกองทุนฯ เขา้ลงทนุ ผ่าน Network Operation Control (NOC) และระบบอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่
สำนักงานของทร ู

• Fieldwork Audit - ผู้จัดการทรพัย์สินโทรคมนาคมจะอำนวยความสะดวกให้กับกองทุนฯ และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ หรือผู้เชี่ยวชาญทางเทคนคิที่กองทุนฯ จะแตง่ตั้ง ในการสำรวจและตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน
ที่กองทุนฯ เขา้ลงทุน 

ความถี่และกำหนดการของการตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน ดังนี ้

ประเภทการตวจสอบ ความถ่ีของการเขา้ตรวจสอบ 

Desktop Audit รายไตรมาส 

Fieldwork Audit ปีละ 2 ครั้ง 

10.8 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ 

ค่าธรรมเนยีมการจดัการเป็นคา่ธรรมเนียมทีจ่่ายให้แก่บริษัทจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมการจัดการคำนวณในอตัรา
ก้าวหน้าดงันี้  
ส่วนของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว อัตราร้อยละของมูลคา่สินทรัพย์สุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว 
0- 30,000 ล้านบาท  ร้อยละ 0.11 

ส่วนที่มากกวา่ 30,000 ล้านบาท ถึง 50,000 ล้านบาท ร้อยละ 0.075 

ส่วนที่เกิน 50,000 ล้านบาท  ร้อยละ 0.005 

หมายเหตุ: มลูค่าสนิทรัพย์สุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว คือ มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทนุรวมหักด้วยหน้ีสินท่ีไม่มภีาระดอกเบี้ย 
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อัตราดงักล่าวยงัไม่ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม โดยในปี 2565 ทางกองทุนฯ ได้ชำระคา่ธรรมเนียมการจดัการเปน็จำนวน 
125.26 ล้านบาท 

10.9 การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วย 

บริษัทจัดการ ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คำส่ัง หรือหนังสือเวียนตามที่ได้แก้ไขหรือออก
โดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการการเปิดเผยข้อมูล/
สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วย ไว้อย่างเคร่งครัด  และนอกจากนั้น ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้รับรองความถูกต้องของข้อมูล
และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้อง ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ต่อผู้ถือหน่วย อาทิเช่น 

1) การคำนวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน เป็นรายไตรมาส
ภายใน 45 วันนับแต่วันส้ินไตรมาส บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลข้างต้นในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย
หน่ึงฉบับและปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ทีท่ำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสำนักงานใหญ่ของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยต้องมีการเปิดเผยชื่อ ประเภท และที่ตั้งทรัพย์สินของกองทุนฯ 

2) บริษัทจัดการจะต้องจัดเตรียมและเปิดเผยการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ รวมทั้งงบการเงิน 
(ทั้งรายไตรมาสและรายปี) รายงานประจำปี เหตุการณ์สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน ฐานะ
ทางการเงิน หรือผลประกอบการของกองทุนฯ และเหตุการณ์อื่นใดตามที่ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) กำหนด 

10.10 การจัดประชุมผู้ถือหน่วย 

บริษัทจัดการ ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ ์กฎ คำส่ัง หรือหนังสือเวียนตามทีไ่ด้แก้ไขหรือออก
โดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกบัตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เรือ่งการจัดประชุมผู้ถือหน่วย ไว้
อย่างเครง่ครัด และนอกจากนัน้ ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้รับรองความถูกต้องและรับรองวา่ ได้กระทำตามกฎหมาย
หลักทรพัย์ ก่อนการเปดิเผยและจัดประชมุต่างๆ กับผู้ถือหน่วย  

โดยปกตใินการขอมตจิากผู้ถือหน่วยลงทุนบรษิัทจัดการจะต้องจดัหาข้อมูลให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งเพยีงพอต่อการ
พิจารณาลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งต้องประกอบดว้ยความเหน็ของบรษิัทจดัการและผู้ดูแลผลประโยชน์ในเรื่องที่
ต้องลงมติดงักล่าว ตลอดจนผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้กับผู้ถือหนว่ยลงทุน ซึ่งเป็นผลมาจากการลงมติในเรื่องดงักล่าว 

บริษัทจัดการอาจขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดยการเรียกประชมุผู้
ถือหนว่ยลงทุนก็ได ้

บริษัทจัดการจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไมช่ักช้านบัจากวันท่ีมีผู้ถือหนว่ยลงทุนซึง่ถือหน่วยลงทุนรวมกัน
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนฯ เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้บรษิัท
จัดการเรียกประชุมผู้ถือหนว่ยลงทุน 
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หากบริษัทจัดการไม่เรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทนุเขา้ชื่อกันทำหนังสือขอภายในระยะเวลาที่
กำหนดขา้งต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของกองทุนฯ อาจเรียกประชุมเองก็ได้  

หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกประชมุผูถ้ือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามทีก่ำหนดไวใ้นข้อผูกพันระหวา่งผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่มชีื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถ้อืหน่วยลงทุนและมี
สิทธไิด้รับผลตอบแทนการลงทุน บริษัทจัดการจะต้องแจง้วันปิดสมุดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย ์ และนายทะเบียน 
ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 14 วัน หรือกำหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือนายทะเบยีนกำหนดก่อนวัน
ปิดสมุดทะเบยีนนัน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนจากเดิมทีเ่คยแจ้งไว้ บริษทัจัดการจะต้องแจง้
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน หรือกำหนดระยะเวลาใด 
ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนกำหนดก่อนวันปิดสมดุทะเบียนตามทีเ่คยแจ้งไว้นั้น  

บริษัทจัดการจะต้องจัดสง่หนังสือขอมติ หรือหนังสือนดัประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏ
อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบยีน 

ใหสั้นนิษฐานไว้ก่อนว่าสมดุทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทนุเป็นบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ดังนั้น การจ่ายหรือการ
แจกจา่ยทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมชีื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบยีนผู้ถือหนว่ยลงทุนดงักลา่ว และสิทธิในการ
ได้รับหรือข้อจำกัดสิทธใิด ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมชีื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ใหถ้ือ
ว่าเป็นการท่ีบริษัทจัดการกระทำไปโดยชอบ 

ก) การขอมติโดยส่งหนังสอื 

ในการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของ
จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิออกเสียงไมว่่าจะเป็นการขอมตใินเรื่องใด เว้นแต่เป็นกรณีการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุฯ หรอืแก้ไขวิธีการจัดการ 

ข) การขอมติโดยเรียกประชุม 

I. องค์ประชมุ 

(ก) การการขอมติโดยการเรียกประชมุผู้ถอืหน่วยลงทุน องค์ประชมุต้องประกอบดว้ยผู้ถือหน่วยลงทนุไม่
น้อยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจำนวนผู้ถือหนว่ยลงทุนท้ังหมด โดยมีหนว่ยลงทุนนับ
รวมกันไม่น้อยกวา่หนึง่ในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนฯ เว้นแต่ที่
กำหนดไวใ้นข้อ (ข) ท้ายนี ้

(ข) องค์ประชมุที่กำหนดไว้ในขอ้ (ก) ข้างต้นมใิห้นำมาใช้บังคับกบัการขอมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุนฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ซึ่งจะต้องกระทำตามที่กำหนดไว ้

II. สิทธอิอกเสียง 
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(ก) ผู้ถือหนว่ยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไมว่่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในเรือ่งทีจ่ะลงมตใิด ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่งทีจ่ะลงมตินั้น 

(ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ถือหนว่ยลงทนุไม่เปน็ไปตามข้อจำกัดที่กำหนดไว้ จะต้องงดออกเสียงสำหรับหน่วย
ลงทนุส่วนทีถ่ือเกินอตัรานั้น 

III. ข้อกำหนดในการออกเสียง 

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหนึ่งหน่วยลงทุนท่ีตนถือ 

(ข) เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้ในข้อ (ค) และข้อ (ง) ท้ายนี้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจำนวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง 

(ค) เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าสาม
ในส่ี (ร้อยละ 75 หรือมากกว่า) ของจำนวนหน่วยลงทุน    ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง 

(1) การได้มาเพิ่มเติมหรือการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 
ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการได้มา
หรือจำหน่ายไปดังกล่าว หรือการตกลง การยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนฯ 
เป็นผู้ถือหุ้น 

(2) การเข้าทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยกองทุนฯ ที่มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือ
ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการเข้าทำ แก้ไข หรือ
ยกเลิกสัญญาดังกล่าว  

(3) การเขา้ทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกีย่วข้อง หรือการตกลงยนิยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพือ่ใหบ้ริษัทที่
กองทุนฯ เป็นผู้ถือหุ้น 

(4) การเพิม่เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ 

(5) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทนุฯ  

(6) การควบหรือรวมกับกองทุนอื่น 

(ง) มติเกีย่วกับการแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการจัดการกองทุนหรือแกไ้ขวิธกีารจดัการกองทุนให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดในหัวข้อ 7.1.4.1 “วธิีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน”  ตามหนงัสือชี้ชวนเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนฯ 
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10.11 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ทางกองทุนฯ ได้ชำระคา่ธรรมเนียมสอบบัญชี ให้กับบริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาส์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จำกดั ตัง้แตว่ันที ่ 
1 มกราคม 2565 จนถงึ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินรวม 1,975,000 บาท 

11. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ในปี 2565 ทางกองทุนฯ ไม่มีการตั้งงบประมาณสำหรับการทำกิจกรรมที่แสดงถงึความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ในการให้บริการเป็นผู้จัดการกองทุน ทางบริษัทจะบริหารจัดการ ตลอดจนควบคุมและตดิตามความเส่ียงที่สำคัญ 
โดยมีวตัถุประสงคด์ังนี ้

(1) เพือ่ให้มกีารระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเส่ียงที่สำคัญในการทำหน้าที่ผู้จดัการกองทนุได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเขา้ใจถึงความเส่ียง การป้องกันความเส่ียง รวมทั้งตระหนักในหน้าทีค่วามรับผิดชอบในการ
บริหารความเส่ียงในการดำเนินงานในทุกกิจกรรม 

บริษัทใชก้รอบการกำกับดูแลแบบ "แนวป้องกัน 3 ชั้น" ในการบรหิารความเส่ียง 

(1) แนวป้องกันชั้นท่ี 1 ได้แก่ หน่วยงานธุรกจิและหน่วยงานสนับสนนุท่ีเกี่ยวข้อง จะรับผิดชอบในการบริหารความ
เส่ียงที่เกิดขึ้นในการให้บริการเปน็ผู้จัดการกองทุน 

(2) แนวป้องกันชั้นท่ี 2 ได้แก่ หน่วยงานกลาง เช่น หน่วยงานบรหิารความเส่ียง  หน่วยงานกำกับและควบคมุ จะ
ดูแลและควบคมุความเส่ียง ซึง่จะเป็นผู้ให้คำแนะนำ สนับสนุน และทดสอบวิธีการท่ีหน่วยงานธุรกจิและ
หน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ บริหารความเส่ียงดา้นการดำเนินงาน 

(3) แนวป้องกันชั้นที่ 3 ได้แก่ หน่วยงานบริหารงานตรวจสอบ จะทำการทดสอบกระบวนการและขั้นตอนทางธุรกจิ 
(รวมถึงกระบวนการบริหารความเส่ียง) เพือ่ให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบรษิัท ว่าบริษัทมีสภาพแวดล้อมใน
การควบคุมทีม่ีประสิทธิภาพเพียงพอ 
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13. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

13.1 รายการระหว่างกองทนุฯ  กับบริษัทจดัการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวโยงกนักับบริษัทจดัการ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการกองทุน ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัทจัดการ 
นอกจากนั้น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ยังเป็นผู้ให้เงินกู้ยืมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในปี 2558 
จำนวนรวมทั้งส้ิน 3,000 ล้านบาท สำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ในปี 2560 จำนวนรวมทั้งส้ิน 2,500 ล้านบาท  
และสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ในปี 2561 จำนวนรวมทัง้ส้ิน 666.50 ล้านบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 มี
ยอดเงินกู้ยืมคงเหลือประมาณ 6,000 ล้านบาท ภายใต้สัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 4 และ ฉบับที่ 5 ซึ่งทางกองทุนฯ ได้
เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวเพื่อชำระคืนหน้ีเงินกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 1 สัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 2 ที่ครบ
กำหนดชำระ และตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 3 ซึ่งเดิมจะครบกำหนดชำระในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2566  

 

13.2 รายการระหว่างกองทนุฯ  กบัผู้ดูแลผลประโยชน์ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ และในปี 2565 กองทุนฯ มีการชำระ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นจำนวน 32.86 ล้านบาท      

13.3 ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทนุฯ ใช้บริการบุคคลอืน่ (Soft Commission)  

ไม่มี      
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 
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14. ขอ้มูลทางการเงินท่ีสำคัญ 

14.1 ตารางสรุปงบการเงิน 

กองทุนฯ ได้จดทะเบยีนเมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เพือ่จดัตัง้เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานประเภท 
ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มกีารกำหนดอายุโครงการ กองทุนฯ ได้จดทะเบยีนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน และเริ่ม
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยตัง้แตว่ันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
 
งบดุล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 

  
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

บาท บาท 
สินทรัพย์ 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือ
ขาดทุน 

 

(ราคาทุน พ.ศ. 2565: 210 ล้านบาท และ พ.ศ. 2564: ไม่มี 209,934,460 - 
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐานตามมูลคา่ยุติธรรม    
(ราคาทุน พ.ศ. 2565: 180,702 ล้านบาท และ พ.ศ. 2564: 173,507 ล้านบาท) 209,027,946,975 215,927,063,400 
เงินฝากธนาคาร 4,409,447,846 4,396,638,248 
ลูกหนี ้   

  จากสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได ้ 309,691,380 310,656,630 
 จากค่าเชา่ 3,504,367,946 3,187,830,133 
  จากดอกเบีย้ 725,602 512,983 
สินทรพัยอ์ืน่ 40,370,498 63,131,431 
รวมสินทรัพย์ 217,502,484,707 223,885,832,825 
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 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

บาท บาท 
หนี้สนิ 

เจ้าหน้ีการคา้ 662,869,131 662,656,945 
ค่าใช้จา่ยคา้งจ่าย 218,433,378 109,719,224 
รายได้คา่เชา่รับล่วงหน้า 3,622,651,160 3,575,320,716 
เงินกูย้ืมระยะยาว 27,003,991,656 27,267,368,819 
หน้ีสินตามสัญญาเชา่ 11,421,830,878 12,156,894,173 
ประมาณการหน้ีสินค่ารื้อถอน 1,850,354,489 3,741,423,422 
สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย - 45,390,796 
หน้ีสินอื่น 111,291,674 110,921,876 
รวมหนีส้ิน 44,891,422,366 47,669,695,971 
สินทรัพย์สทุธ ิ 172,611,062,341 176,216,136,854 

    

สินทรัพย์สทุธ ิ

ทุนจดทะเบยีน   
 หน่วยลงทุ 10,631,653,745 หน่วยมูลคา่หน่วยละ 10 บาท 106,316,537,450 106,316,537,450 
    
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 127,116,208,438 127,116,208,438 
กำไรสะสม 45,494,853,903 49,099,928,416 
สินทรัพย์สุทธ ิ 172,611,062,341 176,216,136,854 

สินทรัพย์สทุธิ ต่อหนว่ย 16.2355 16.5746 

  จำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ำหน่ายแลว้ทั้งหมด (หน่วย) 10,631,653,745 10,631,653,745 
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งบกำไรขาดทนุสำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565  
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

บาท บาท 

รายได้จากการลงทนุ 

รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธริายได ้ 3,096,082,819 3,096,082,819 
รายได้คา่เชา่ 11,308,369,793 11,630,080,023 

รายได้ดอกเบีย้ 19,374,112 15,055,669 

รายได้อื่น 1,200,766 485,680 
รวมรายได้    14,425,027,490 14,741,704,191 
        
ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ   125,264,343 124,876,427 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์ 32,861,770 32,668,490 32,668,490 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน   3,918,368 3,723,972 

ค่าธรรมเนียมผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม 46,208,632 46,169,833 46,169,833 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ   9,834,044 14,646,516 

ค่าใช้จา่ยในการดำเนินงาน 88,102,912 86,891,141 86,891,141 

ค่าใช้จา่ยอื่น   46,908,070 42,995,953 

ต้นทนุทางการเงนิ  1,734,005,671 1,718,991,761 

ภาษีเงินได ้  3,295,240 1,352,724 

รวมค่าใชจ่้าย   2,090,399,050 2,072,316,817 

รายได้จากการลงทนุสทุธ ิ 12,334,628,440 12,669,387,374 12,669,387,374 
        

รายการกำไรสุทธิจากเงนิลงทนุ 

รายการกำไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ 45,390,796 - 

รายการ(ขาดทุน)กำไรสุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (4,917,952,556) 175,556,781 

รายการกำไรสุทธิท่ียังไมเ่กดิขึ้นจากสญัญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย - 43,100,659 

รวมรายการ(ขาดทนุ)กำไรสุทธิจากเงนิลงทนุ (4,872,561,760) 218,657,440 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนนิงาน 7,462,066,680 12,888,044,814 
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15. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 

15.1 การวิเคราะห์และคำอธิบายของบริษัทจดัการ (Management Discussion and Analysis) 

รายได้รวม 

รายได้รวมของกองทุนลดลงร้อยละ 2.15 จาก 14,741.70 ล้านบาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2564 ลดลงเป็น 14,425.03 ล้านบาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งรายได้รวมของกองทุน
ประกอบด้วย (1) รายได้จากการลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ จำนวน 3,096.08 ล้านบาท (2) 
รายได้ค่าเช่า จำนวน 11,308.37 และ (3) รายได้ดอกเบี้ยและรายได้อื่น ๆ จำนวน 20.57 ล้านบาท โดยทางกองทุนมี
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายจากสัญญาเช่าตามวิธีเส้นตรงทั้งในส่วนของรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้และรายได้ค่าเช่า อันจะเห็นได้ว่ารายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้จะเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2564 อย่างไรก็ตามในปี 2565 รายได้ค่าเช่ามีการลดลงร้อยละ 2.77 เนื่องมาจาก
ทางกองทุนมีการรับรู้รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าของอุปกรณ์ โทรคมนาคมประเภท Active ระหว่างกองทุนกับผู้เช่า
รายใหญค่รบกำหนดในปี 2564 ในขณะท่ีรายได้ดอกเบีย้จะมีการเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากอัตราผลตอบแทนในเงินฝาก
ประจำที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สำหรับรายได้อื่นๆที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 147.23 เป็นผลมาจากที่ในปี 
2565 มีการรับรายได้เงินเคลมประกันกรณีที่เสาเกิดความเสียหายจากพายุ 

ค่าใช้จ่ายรวม 

ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.87 จาก 2,072.32 ล้านบาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
เพิ่มขึ้นเป็น 2,090.40 ล้านบาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายสามารถแบ่งออก
ได้เป็น (1) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ชำระให้แก่บริษัทจัดการลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน ผู้จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคม ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญ ชีและที่ปรึกษาอื่น ๆ เป็นจำนวน 218.09 ล้านบาท 
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน 88.10 ล้านบาท (3) ต้นทุนทางการเงินจำนวนรวม 1,734.01 ล้านบาท ซึ่ง
ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายจากการเข้าทำสัญญากูเ้งนิกับสถาบันการเงิน ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ รวมถึงค่าธรรมเนยีม
ผู้ประสานงานสินเชื่อ (Facility Agent) จำนวนรวม 1,036.06 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าอัน
เนื่องมาจากการปรับปรุงวิธีการตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐาน (แนวปฏิบตัิทางบญัชี) ซึ่ง
เกี่ยวกับสัญญาเช่า จำนวน ประมาณ 697.95 ล้านบาท (4) ค่าใช้จ่ายอืน่ จำนวน 50.20 ล้านบาท  

โดยค่าใช้จ่ายหลักที่ เพิ่มขึ้นมาจากรายการต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ เพิ่มขึ้น อัน
เนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ปรับเพิ่มขึ้น ในปี 2565 ทั้งนี้ทางกองทุนมีการทำสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่ เพื่อ
ทดแทนเงินกู้ฉบับเดิมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิม่เติม ครัง้ที่ 2 และ 
ยอดเงินกู้ 12,898 ล้านบาท ซึ่งส้ินสุดลงในเดือนพฤษจิกายน 2565 และ ครั้งที่ 3 ยอดเงินกู้ 2,000 ล้านบาทซึ่งส้ินสุด
ในเดือนพฤษภาคม 2566 ซึ่งเดิมทางกองทุนมีการทำสัญญา Interest Rate Swap (IRS) เพื่อจ่ายอัตราดอกเบี้ยที่
อัตราคงที่ ในขณะทีสั่ญญาฉบับใหม่เป็นอัตราดอกเบีย้ลอยตัวและทางกองทุนไม่มีการทำสัญญา IRS เพิ่มเติม  
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ในขณะที่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเช่นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นไปตามสัญญาการให้บริการซึ่งอิงกับผลประกอบการและ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่เปล่ียนแปลงไปตามสัญญาและขอบเขตงานที่ทาง
กองทุนขอรบัคำปรึกษาเช่น ค่าผู้สอบบัญชี และค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย  

ทั้งนี้ในปี 2565 การบันทึกบัญชีตามแนวปฏิบัติทางบัญชี เรื่องสัญญาเช่า ซึ่งค่าสิทธิแห่งทาง รวมทั้งค่าเช่าที่ดิน
รวมถึงค่าประมาณการรื้อถอนจะถูกรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวนประมาณ 697.95 ล้าน
บาท และรับรูเ้ป็นขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมจากการกระทบยอด ประมาณ 644.96 ล้านบาท  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

รายได้จากการลงทุนสุทธิลดลง ร้อยละ 2.64 จาก 12,669.39 ล้านบาท สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ลดลงเป็น 12,334.63 ล้านบาท สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการที่ทาง
กองทุนมีการรับรู้รายได้ค่าเช่าลดลง อันเนื่องมาจากสัญญาเช่าของอุปกรณ์ โทรคมนาคมประเภท Active ระหว่าง
กองทุนกับผู้เช่ารายใหญ่ครบกำหนดในปี 2564 รวมถึงค่าใช้จ่ายรวมที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตรา
ดอกเบี้ยตามที่ได้กล่าวข้างต้น  

รายการ (ขาดทุน) กำไรสุทธิจากเงินลงทุน 

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนเท่ากับ -4,872.56 ล้านบาท สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
ขาดทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ซึ่งเท่ากับ 218.66 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปล่ียนแปลงของรายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากเงิน
ลงทุนในปี 2565 อยู่ที่ 4,917.95 ล้านบาท ซึ่งรายการหลักประกอบไปด้วยการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของ
ทรัพย์สินของกองทุนฯ จำนวน 4,272.98 ล้านบาท รายการขาดทุนสิทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นการใช้ตามสัญญาเช่า  
จำนวน 644.96 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2564 มีรายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน จำนวน 175.56 ล้าน
บาท อันประกอบไปด้วยการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินของกองทุนฯ จำนวน 762.74 ล้านบาท 
และรายการขาดทุนสุทธทิี่ยังไม่เกิดขึ้นจากการใช้ตามสัญญาเช่า จำนวน 587.18 ล้านบาท  

โดยการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเกิดจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากผู้ประเมินอิสระได้มีการ
ปรับสมมติฐานในด้านอัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) ซึ่งอ้างอิงกับต้นทุนทางการเงินของกองทุน 
(WACC) เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับปัจจุบัน รวมถึงมีการปรับสมมติฐานบางรายการ อย่างไรก็ตาม การลดลงของของ
รายการ (ขาดทุน) กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจะไม่สง่ผลกระทบต่อกระแสเงินสดที่นำมาพิจารณาจา่ยเงินปันผลแต่อย่าง
ใด นอกจากนั้นโดยปกติกองทุนรวมจะมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ปีละ 1 ครั้ง เว้นแต่มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อ
ทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญและการปรับเปล่ียนประมาณการรายการค่าใช้จ่ายบางรายการ สำหรับ
รายการ  
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การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานลดลงจาก 12,888.04 ล้านบาท สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 เป็น 7,462.07 ล้านบาท สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายการ
กำไรสุทธิจากเงินลงทุนและ รายการการขาดทุนสุทธจิากเงินลงทุนที่เปล่ียนแปลงไปตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  

ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยสามารถศึกษาเรื่องผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายทางบัญชีได้ตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ข้อ 2 เรื่องนโยบายการบัญชี  

การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ทางกองทุนพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง  
31 ธันวาคม 2565 (โดยเงินปันผลของไตรมาสที่ 4 ปี 2565 จะจ่ายในไตรมาส 1 ปี 2566) จำนวน 10,987.81 ล้าน
บาท หรือ 1.0335 บาทต่อหน่วย ลดลงจากปีก่อนหน้าช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีสาเหตมาจากรายได้ที่ลดลงอัน
เนื่องจากสัญญาเช่าอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active ครบกำหนดในปี 2564 และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น 
โดยทางกองทุนพจิารณาการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหลังจากการกันสำรองเงินสดเพื่อการจ่ายดอกเบี้ยและ
เงินต้นเงินกู้ยืมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีต่้องสำรองไว้เพื่อจ่ายในอนาคต  

โดยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสำหรับปี 2565 เมื่อเปรียบเทยีบกับราคา IPO (10.00 บาทตอ่หน่วย) และราคา
ตลาด ณ ส้ินปี 2565 (13.20 บาทต่อหน่วย) อยู่ที่ร้อยละ 10.34 และ ร้อยละ 7.83 ตามลำดับ  

สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินปันผล เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมนั้น บัดนี้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวของ DIF ได้สิ้นสุดลงแล้วในปี 2565 ดังนั้นนับตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไปบุคคลธรรมดา (ไม่
รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลซึ่งมิใช่นิติบุคคล) ท่ีได้รับเงินปันผลจาก DIF จะไม่ได้รับยกเว้นภาษีสำหรับ
เงินปันผลอีกต่อไป โดยเริ่มจากงวดแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2566  ที่มีกำหนดจ่ายเงินปันผลใน
วันท่ี 7 มีนาคม 2566  

ความสามารถในการชำระหนี ้

เดิมทางกองทุน ได้เข้าทำสัญญาสินเชื่อหลักทั้งหมด 3 ฉบับกับกลุ่มธนาคาร ซึ่งรวมเป็นมูลค่าเงินกู้ทั้งหมด 27,998 
ล้านบาท ปัจจุบันมีการทำสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่เพื่อทดแทนเงินกู้ฉบับเดิมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครั้งที ่2 ยอดเงินกู้ 12,898 ล้านบาท ซึ่งส้ินสุดลงในเดือนพฤษจิกายน 
2565 และ ครั้งที่ 3 ยอดเงินกู้ 2,000 ล้านบาทซึ่งส้ินสุดในเดือนพฤษภาคม 2566 (รายละเอียดตาม ข้อ 2.6 การกู้ยืม
เงิน) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มียอดเงินกู้คงเหลือที่ 27,252.999 ล้านบาทซึ่งทางกองทุนมีข้อปฏิบัติทาง
การเงินดังนี ้



รายงานประจำปีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิัล 

 

   160 

 

i. กองทนุต้องดำรงอัตราส่วนทางการเงิน ระหว่างหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้ ต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และ
ค่าเส่ือมราคา (debt to EBITDA) ไม่เกินกวา่ 4 เทา่ ซึ่งต้องมีการคำนวณและดำรงสัดส่วนดงักล่าวทุกๆ ไตร
มาส โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 อตัราส่วนดงักลา่วอยู่ที ่2.14 เท่า 

ii. กองทุนจะต้องดำรงอตัราส่วนทางการเงนิเรื่องการชำระคืนเงินต้น (Repayment Covenant) โดยต้องดำรง
อัตราส่วนทางการเงินระหวา่ง (ก) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้ และ (ข) ผลคูณของกำไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษ ี
และค่าเส่ือมราคา กับอายเุฉล่ียของสัญญาเชา่ถว่งนำ้หนักดว้ยรายได้หลังหักค่าใช้จา่ยทีเ่กี่ยวกบัทรัพย์สนิ 
โดยอัตราส่วนทางการเงินดงักลา่ว จะต้องไมเ่กินกว่า 0.25 เท่า ทั้งนี ้ หากไม่เป็นไปตามอัตราส่วนดังกลา่ว 
กองทุนมีหนา้ที่ต้องทยอยชำระคนืเงินต้นให้กับกลุ่มผูใ้หสิ้นเชื่อ เพื่อดำรงอัตราส่วนทางการเงินดงักล่าวให้
ไม่เกินกว่า 0.25 เท่า ซึ่งต้องมีการทดสอบการดำรงอัตราดังกลา่วในทุกๆ 6 เดือน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2565 อัตราสว่นดังกล่าวอยู่ที่ 0.15 เทา่ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดำเนนิงานของกองทุนเท่ากับ 13,610.75 ล้านบาท วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ลดลง 
เมื่อเทยีบกับเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 14,091.95 ล้านบาท สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 โดยสาเหตุหลักมาจาก ในปี 2565 มีรายได้ทีล่ดลง และมีการซื้อเงินลงทุนสุทธิในหลักทรัพย์ตามนโยบาย
การบริหารสภาพคล่อง ทีม่ากกวา่ปีก่อนหน้า   

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 13,579.94 ล้านบาท สำหรับปส้ิีนสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ลดลง 
เมื่อเทียบกับเงินสุดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 13,729.51 ล้านบาท สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากใหนปี 2565 ทางกองทุนมีกำหนดการชำระเงินต้นเงินกู้ประมาณ 155 ล้านบาท ลดลง 
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งมีการคืนเงินต้น ประมาณ 390 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงสัญญาเงินกู้ 

รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure):  

เนือ่งจากทรัพย์สินท่ีกองทุนเข้าลงทุนค่อนข้างใหม่ ในปี 2565 จึงยังไม่มีรายจ่ายลงทุนแต่อย่างใด ซึ่งในอนาคตถ้าต้อง
มีรายจ่ายลงทุนทางกองทุน จะใช้แหล่งเงินทุนจากรายได้จากเงินลงทุนสุทธิที่มีอยู่ และในกรณีที่ไม่เพียงพอ ทาง
กองทุน สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้   
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อัตราสว่นทางการเงิน 

อัตราส่วนที่สำคัญ ปี 2565 ปี 2564 

รายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธถิัวเฉล่ียระหว่างปี 8.20% 8.45% 
ค่าใช้จา่ยรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถัวเฉล่ียระหวา่งปี 1.19% 1.19% 
รายได้จากการลงทุนสุทธิต่อมูลคา่สินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างป ี 7.01% 7.26% 
รายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 85.51% 85.94% 
มลูค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุน ณ 

วันส้ินรอบระยะเวลาบัญช ี
96.10% 96.45% 

ในปี 2565 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ีย อยู่ที่ 175,870.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่
ปรับปรุงแล้ว ในปี 2564 ที ่174,439.34 ล้านบาท  

เมื่อพิจารณารวมกับรายได้รวมที่ลดลงตามที่ได้กล่าวข้างต้นทำให้อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี 2565 ลดลงจากปี 2564 ที่ร้อยละ 8.45 เป็นร้อยละ 8.20 ในขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปีใกล้เคียงเดิม ที่  ร้อยละ 1.19 ส่งผลให้รายได้จากการลงทุนสุทธิ (Net 
Investment income) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปใีนปี 2565 ลดลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ 7.26 
เป็น ร้อยละ 7.01  

โดยอัตรารายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม (Net Investment Income Margin) ซึ่งไม่นับรวมรายการกำไรสุทธิ
ทีเ่กิดขึ้นจากเงินลงทุน รายการกำไรสุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน และรายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้จากสญัญา
แลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย (นับเฉพาะรายได้ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานเท่านั้น) ในปี 2565 ลดลง จากใน
ปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 85.94 เป็นร้อยละ 85.51 อันเป็นผลมาจากการที่รายได้รวมลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.15 
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.87 โดยมีสาเหตหลักตามที่กล่าวไว้ในเรื่องรายได้และค่าใช้จ่าย 
ข้างต้น   

ทัง้นีต้ามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และ
จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึง่ระบุไว้ว่า กองทุนฯ จะต้องดำรงสัดสว่นมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานของกองทุนฯ ณ วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี โดยให้มีมูลคา่รวมกันไมน่้อยกวา่ร้อยละ 75 
ของมูลคา่ทรัพย์สินรวมของกองทนุฯ โดย ณ ส้ินปี 2565 สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของ
กองทุนฯ มีมูลคา่เทา่กับร้อยละ 96.10 และ ณ ส้ินปี 2564 มมีูลคา่เท่ากับร้อยละ 96.45 
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15.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบในอนาคต (Forward Looking Statement) 

-ไม่มี-   

ตารางแสดงคา่ใช้จ่ายทัง้หมดที่บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุนเรียกเก็บจากกองทนุรวมโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม ดจิทิัล 
สำหรับรอบบัญชี ตั้งแตว่ันท่ี 1 มกราคม 2565 ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2565 

จ ำนวนเงินท่ีเก็บจริง

(ล้ำนบำท)

O ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

ร้อยละ 0.02 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม

ในส่วนท่ีไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

และร้อยละ 0.018 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม ในส่วนท่ีเกินกว่า 50,000 ล้านบาท

32.86

O ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ร้อยละ 0.023 ต่อปีของมูลค่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  ท้ังน้ีค่าธรรมเนียมต้องไม่ต่่ากว่า 3.2 ล้านบาทต่อ

ปี และสูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้านบาทต่อปี
3.92

O ค่าธรรมเนียมผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม

(1) ค่าบริการส่าหรับบริการด้านธุรการ

(1.1) 18.3 ล้านบาท ส่าหรับปี พ.ศ. 2557 ท้ังน้ีนับแต่ปี พ.ศ. 2558 จะมีการปรับอัตราค่าบริการเพ่ิมข้ึนรายปีใน

อัตราเท่ากับ CPI ท่ีประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์

(1.2) ร้อยละ 0.15 ของรายได้สุทธิรายเดือนของกองทุนรวมท่ีเกิดจากทรัพย์สินท่ีให้บริการด้านธุรการ

(2) ค่าบริการส่าหรับบริการด้านการตลาด

(2.1) ร้อยละ 2 ของรายได้รายเดือนท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีให้บริการด้านการตลาดท่ีกองทุนรวมได้รับจากผู้เช่า

รายอ่ืน

(2.2) จ่านวน 20 ล้านบาท ซ่ึงจะช่าระทุกวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 และวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ท่ี

เกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีให้บริการด้านการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงเป็นทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพ่ิมท่ีกองทุนรวมให้

ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมท่าการตลาดโดยเร่ิมในปี พ.ศ. 2558 และพ.ศ. 2559

46.21

O ค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงาน

ค่าย้ายทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตามท่ีระบุไว้ในสัญญาและข้อตกลงท่ีเกี่ยวข้อง 88.10

ค่าเช่าท่ีดินและภาษี รวมถึงค่าสิทธิแห่งทางตามท่ีระบุไว้ในสัญญาและข้อตกลงท่ีเกี่ยวข้อง

O ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ จ่ายตามจริง  ตามท่ีได้เปิดเผยไว้แล้วในหนังสือช้ีชวนข้อ 8.2.13 9.83

O ต้นทุนทางการเงิน

- ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ ตามสัญญาเงินกู้ยืมกับกลุ่มสถาบัญการเงินและสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย 961.98

- การตัดจ่าหน่ายต้นทุนการกู้ยืม ตามระยะเวลาสัญญาเงินกู้ยืมกับกลุ่มสถาบันการเงิน 73.28

- ค่าธรรมเนียมผู้แทนประสานงาน ตามสัญญา Facility agent 0.80

- อ่ืนๆ ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า และประมาณการค่าร้ือถอน 697.95

O ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ จ่ายตามจริง  ตามท่ีได้เปิดเผยไว้แล้วในหนังสือช้ีชวนข้อ 8.2.13 50.20

จ ำนวนเงินท่ีเก็บจริง

(ล้ำนบำท)

ร้อยละ 0.0011 (0 - 30,000 ล้านบาท)

ร้อยละ 0.00075 (ส่วนท่ีมากกว่า 30,000 ล้านบาท ถึง 50,000 ล้านบาท)

ร้อยละ 0.00050 (ส่วนท่ีเกิน 50,000 ล้านบาท)

หมายเหตุ: มูลค่าสินทรัพย์สุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว คือ มูลค่าสินทรัพย์ท้ังหมดของกองทุนรวมหักด้วยหน้ีสินท่ีไม่มีภาระดอกเบ้ีย

2,090.40

125.27

รวมค่ำใช้จ่ำย

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้อง ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ

ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว

O ค่าธรรมเนียมการจัดการ

 
*ด้วยปัจจุบัน กองทนุรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล(“DIF”)  มีผู้ถือหน่วยลงทุน และผูส้นใจทีจ่ะเข้าลงทุนจำนวนมาก  ซึง่บริษัทจัดการ
เล็งเห็นความจำเป็นในการให้ข้อมูลแกผู่้ถือหน่วยลงทนุ และผูส้นใจลงทนุ เพื่อให้มีความเข้าใจการจัดหาประโยชน์ของกองทุนรวมได้ถูกต้อง และ
ทั่วถึง บริษทัจดัการโดยคณะกรรมการลงทุน ได้พิจารณาตั้งงบประมาณในการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ หรือผูส้นใจลงทุน รวมถึงผู้วิเคราะห์การ
ลงทุนดังกล่าวประจำปี 2566 จำนวนไม่เกิน 3.0 ล้านบาท ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ และค่าใช้จ่ายประกาศต่างๆ  เวปไซด์ สื่อสิ่งพิมพ์ ที่จัดส่งให้แก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน) ซึ่งจะถูกจัดรวมเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ   ทั้งนีค้่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นข้อ 8.2.10 ค่าธรรมเนียมและ
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ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการโฆษณาและการตลาด  ที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม  รวมถึงบริษัทจัดการ จะได้กำหนดวิธีการใช้งบประมาณ
ดังกล่าวกบัผู้ถือดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  

ทั้งนี้ในปี 2566 ทางกองทุนมีภาระการชำระเงินต้นคืนผู้ให้กู้ประมาณ 1,091 ล้าน โดยทางกองทุนมีนโยบายหักเงินสำรองเงินเพ่ือการชำระหนี้เงิน
กู้ยมืดังกล่าว สำหรับการคำนวณกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วสำหรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดทีบ่รษิัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนเรียกเก็บจากผูถ้ือหน่วยลงทุน  

ไม่มี 
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15.3 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2565 
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16. รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย ์จำกดั ในฐานะบรษิทัจัดการ ของกองทุนรวมโครงสร้าง 

พื้นฐานโทรคมนาคม ดจิิทัล (DIF) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจำปีฉบับนี้แล้ว  ด้วยความระมัดระวัง 

โดยบริษัทจัดการ ขอรับรองว่าขอ้มูลดังกล่าวถกูต้องครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่วร

ต้องแจง้ในสาระสำคัญ”  นอกจากนี้ บริษัทจัดการรับรองว่า  

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจำปีของกองทุนรวมได้แสดงข้อมูลอย่าง

ถูกต้องครบถว้นในสาระสำคัญเกีย่วกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของกองกองทุนรวมแลว้ 

(2) บริษัทจัดการได้จดัใหม้ีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจวา่การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมใน
ส่วนท่ีเป็นสาระสำคัญถูกต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดงักลา่ว  

(3) บริษัทจัดการได้จดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดงักล่าว 
และบริษัทจัดการได้แจง้ข้อมูลการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 ตอ่ผู้สอบบัญชีของกองทนุ
รวมแล้ว ซึง่ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงทีส่ำคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบ
ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของกองกองทนุรวม  

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานวา่เอกสารท้ังหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักับท่ีบริษัทจัดการได้รับรองความถกูต้อง

แล้ว บริษัทจัดการได้มอบหมายให้นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม และนายเภรี อิชยพฤกษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารน้ีไว้

ทุกหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มลีายมือชื่อของนางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม และนายเภร ี อิชยพฤกษ์ กำกับไว้ บริษัทจัดการ

จะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมูลท่ีบริษัทจัดการได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น   

 ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

 

1. ……………………………… ……………………………………… ………………………………… 

 

2. ……………………………… ……………………………………... ………………………………… 

ในฐานะบริษัทจดัการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)   

 

นางทิพาพรรณ  ภัทรวิกรม Executive Director 

นายเภรี อิชยพฤกษ ์    Director 




