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Remark: Unitholders can download the 2021 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
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สารจากบริษัทจัดการ
วันที่ 4 เมษายน 2565
เรี ยน

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ขอนาส่งรายงานประจาปี 2565 ของกองทุนรวมโครงสร้ าง

พื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน
โดยเศรษฐกิจไทยในปี 2564 SCB Economic Intelligence Center (“EIC”) ประมาณการเศรษฐกิ จไทย
โตดีกว่าคาดที่ 1.1% จากเดิม 0.7% ตามการระบาด COVID-19 ในประเทศที่เริ่ มคลี่คลายจากจานวนผู้ได้ รับวัคซีนที่เพิ่ม
มากขึ ้น และมาตรการควบคุมโรคที่ผ่อนคลายลง ทาให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายประเภทกลับมาดาเนินการได้ อีกครัง้
รวมถึงจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึน้ หลังการเปิ ดประเทศ ส่ งผลให้ เศรษฐกิจทยอยปรับฟื ้นตัวดีขึน้
ขณะที่การส่งออกของไทยขยายตัวได้ ในระดับสูงจากทัง้ ปั จจัยฐานต่าในปี ก่อนหน้ าและการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
การค้ าโลก แม้ ในช่วงปลายปี จะมีสัญญาณชะลอตัวลงบ้ างจากการระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ในยุโรปและปั ญหา
คอขวดอุปทาน (supply bottleneck) ในส่วนของภาครัฐ ยังมีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้ าเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนการบริ โภคใน
ประเทศอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับมาตรการพยุงเศรษฐกิจ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของไทยในปี 2564 โดยรวมฟื น้ ตัวดีขึ ้นจากปี 2563 ที่หดตัว ซึง่ ไทยอยู่
ในกลุ่มประเทศ ที่มีมลู ค่า FDI ต่อ GDP ค่อนข้ างต่าในอาเซียน ในปี 2563 ประเทศส่วนมากในอาเซียนรวมทังไทยมี
้
FDI
ที่ปรับลดลง แต่ไทยเป็ นประเทศเดียวในอาเซียนที่มีมลู ค่าการลงทุน FDI สุทธิเป็ นลบ ทังนี
้ ้เหตุผลหลักมาจากการถอนการ
ลงทุนของ Tesco (หากหักดีล Tesco ออก มูลค่า FDI ของไทยจะทรงตัวจากปี ก่อนหน้ า แต่ก็ยงั ถือว่าอยู่ใน ระดับต่าที่สดุ
ในอาเซียน เมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจ)
โดยเศรษฐกิจโลกในปี 2565 EIC ประเมินว่ าจะขยายตัว 4.1% ปรับชะลอตัวจากปี 2564 ที่ 5.8% โดยการ
ฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลกยังเป้นการฟื น้ ตัวในเกณฑ์ดี จากปั จจัยสนับสนุนจากอัตราการฉีดวัคซีนสูงขึ ้นทัว่ โลก โดยเฉพาะ
ในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา (EMs) แต่ยงั ต้ องเผชิญอุปสรรคทังจากการระบาดระลอกใหม่
้
ในภูมิภาคที่สาคัญ ความเสี่ยง
จาก COVID-19 สายพันธ์ Omicron และเรื่ องการขาดแคลนอุปทานและราคาสินค้ าที่เพิ่มสูง ส่งผลให้ การฟื ้นตัวทาง
เศรษฐกิจในภาพรวมยังคงมีความเปราะบางในช่วงที่หลายประเทศกาลังเปลี่ยนผ่านจากการรับมือกับการแพร่ระบาดของ
COVID-19 (pandemic) ไปสู่การเป็ นโรคประจาถิ่น (endemic) ทังนี
้ ้ภาระหนี ้ที่เพิ่มสูงขึ ้นทัว่ โลกก็เป็ นแรงกดดันสาคัญต่อ
เศรษฐกิจในระยะข้ างหน้ า ทังหนี
้ ส้ าธารณะที่เพิ่มขึ ้นจากการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา และการกู้ยืมของภาคธุรกิจ
และครัวเรื อนเพื่อชดเชยสภาพคล่องที่ขาดแคลน ภาวะหนี ้สูงมีแนวโน้ มกดดันการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิ จ รวมถึงเพิ่มความ
เสี่ยงด้ านคุณภาพสินเชื่อต่อระบบการเงิน ซึ่ง ภาครัฐและธนาคารกลางทัว่ โลกจะยังสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่จะ
เริ่มทยอยลดลดแรงส่งลงอย่างค่อยเป็ นค่อยไปสอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เริ่มคลี่คลาย
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ทังนี
้ ้ปั ญหา supply chain disruption รุนแรงขึ ้นเป็ นผลจาก 1)การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธ์ Delta ในเอเชีย
ตะวันออกส่งผลให้ มีการล็อกดาวน์ และปิ ดโรงงาน จนเกิดขาดแคลนสิ นค้ าและวัตถุดิบ 2) การขาดแคลนแรงงาน อัน
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัส 3) ความล่าช้ าในการขนส่งและความแออัดของท่าเรื อ 4) การลงทุนใหม่ในช่วงที่ผ่าน
มาอยู่ในระดับต่า จึงทาให้ อุปทานโดยเฉพาะชิปและเซมิคอนดักเตอร์ ขาดแคลน อย่างไรก็ตาม EIC ประเมินว่าปั ญหา
supply chain disruption จะทยอยคลี่คลายลงได้ ตั ้งแต่ปี 2565 เป็ นต้ นไป
สาหรั บแนวโน้ มของเศรษฐกิจไทยปี 2565 EIC คาดเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ มฟื ้ นตัวอย่ างช้ า ๆ โดยยังมี
ความเสี่ยงหลายประการ ประมาณการล่าสุดของ EIC คาดไว้ ว่าเศรษฐกิจไทยปี 2565 มีแนวโน้ มขยายตัวที่ 3.2% เป็ น
การฟื ้น ตัว ต่ อ เนื่ อ งจากอัต ราการเติ บ โตที่ 1.1% .ในปี 2564 อย่ า งไรก็ ดี คาดว่ าการฟื ้น ตัวจะเป็ นไปอย่ างช้ า ๆ จาก
ผลกระทบของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron และผลของแผลเป็ นเศรษฐกิจ (ได้ แก่ การปิ ดกิจการที่เพิ่มขึ ้น แรงงานตก
งานเพิ่มขึ ้น รายได้ ที่ลดลง หนี ้สูง และการชะลอโครงการภาครัฐ) ที่เป็ นอุปสรรคต่อการฟื น้ ตัว โดยคาดว่าการ ระบาดของ
Omicron จะส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวและความเชื่อมัน่ ในภาพรวม ทาให้ การใช้ จ่ายในช่วง ไตรมาส1/2565 ชะลอตัว ใน
กรณีฐานคาดว่า ผลกระทบจะไม่รุนแรงเท่า Delta แต่มีความเสี่ยงเพิ่มเติมหากวัคซีนไม่สามารถยับยังการระบาดรุ
้
นแรง
ของ Omicron ได้ ในขณะที่แผลเป็ นเศรษฐกิจในประเทศ ทังตลาดแรงงานที
้
่เปราะบางและภาระหนี ้ที่อยู่ในระดับสูงยังคง
เป็ นปั ญหาสาคัญที่ยงั เป็ นอุปสรรคสาคัญสาหรับการฟื น้ ตัวของการใช้ จ่ายในประเทศต่อไป
การส่ งออกสินค้ าของไทยยังมีแนวโน้ มขยายตัวอย่ างต่ อเนื่องที่ 3.4% ตามการเติบโตของเศรษฐกิจและ
การค้ าโลก โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศกาลังพัฒนาที่มีแนวโน้ มขยายตัวเร่งขึ ้นจากปี นี ้ ตามความคืบหน้ าในการ
ฉีดวัคซีน โดยคู่ค้าประเทศกาลังพัฒนาหลักของไทยคือกลุ่มอาเซียน CLMV และอินเดีย ซึ่งมีสินค้ าส่งออกหลัก เช่น เม็ด
พลาสติก เคมีภณ
ั ฑ์ รถยนต์ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงคือ ปั ญหาการขาดแคลนชิป (เซมิคอนดักเตอร์ ) ที่จะ
กดดันการส่งออกสินค้ าประเภท อิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ ปั ญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ที่ส่งผลให้ อตั ราค่าระวาง
และระยะเวลา ในการขนส่งสินค้ าอยู่ในระดับสูง การชะลอตัวจากเศรษฐกิจจีนและเงินเฟ้ อที่อาจสูงกว่าคาด ทัง้ จาก
ปั ญ หาการขาดแคลนพลังงาน และภาวะหนีส้ ูงในภาคอสังหาฯ การระบาดของ Omicron หรื อสายพันธุ์ใหม่อื่น ๆ ใน
ประเทศที่รุนแรงจนต้ องปิ ดเมือง
ขณะที่ภาคท่ องเที่ยวจะทยอยปรับตัวดีขึน้ แต่ ยังเผชิญความเสี่ยงจากการระบาด Omicron โดยคาดการ
ว่าจะปรับตัวดีขึ ้นอย่างช้ า ๆ โดยปี 2565 คาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ าไทยราว 5.9 ล้ านคน ในขณะที่ยังมีความ
กังวลของนักท่องเที่ยวต่อไวรัสสายพันธุ์ใหม่และการปรับยกระดับความเข้ มงวดของมาตการการเดินทางเข้ าประเทศเพื่อ
ลดโอกาสการแพร่ระบาดในประเทศของหลายประเทศรวมถึงไทยด้ วย สาหรับการท่องเที่ยวในประเทศเริ่ มฟื น้ ตัว ส่งผลให้
จานวนทริ ปภายในประเทศปี 2565 คาดว่าจะอยู่ที่ราว 173 ล้ านทริ ป โดยแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นที่นิยมของคนกรุ งเทพฯ
และเมืองรองมีแนวโน้ มฟื ้นตัวได้ เร็ ว เช่น ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เป็ นต้ น โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ยังคงเลือก
ท่องเที่ยวแบบไม่ค้างคืนเป็ นหลักเนื่องจากยังมีความกังวลด้ านสุขอนามัย อีกทังจ
้ านวนผู้ประกอบการที่พกั และโรงแรมที
ได้่ รับการรับรอง SHA+ ยังมีจานวนไม่มาก และกระจุกตัวในแหล่งท่องเที่ยวที่เน้ นนักท่องเที่ยวต่างชาติ
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การบริ โภคภาคเอกชนปี 2565 มีแนวโน้ มฟื ้ นตัวอย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไป ตามรายได้ ครัวเรื อนที่ฟืน้ ช้ าและ
สถานะทางการเงินที่ยงั ซบเซา โดยในระยะสั ้นยังมีปัจจัยบวกจากการใช้ จ่ายอุปสงค์คงค้ างของกลุ่มคนรายได้ สงู ซึ่งส่วน
หนึ่งเป็ นกลุ่มคนที่ได้ รับผลกระทบจากวิกฤตไม่ รุนแรงและยัง มี เงินออมไว้ มากในช่วงที่ผ่านมา และมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ แต่โดยพืน้ ฐานการใช้ จ่ายในประเทศภาพรวมมีแนวโน้ มโตช้ าตามสภาวะรายได้ ครัวเรื อนและปั ญหาหนี ้ โดย
ปั ญหารายได้ หนี ้ และสภาพคล่อง ส่งผลให้ คนส่วนใหญ่ลดการใช้ จ่ายลงมาก และยังคงจะรัดเข็มขัดแม้ โควิดจะคลี่คลาย
สอดคล้ องกับมุมมองรายได้ ที่ส่วนใหญ่คาดว่าจะยังไม่เพิ่ม ความเชื่อมัน่ ที่ยงั ซบเซา และปั ญหาหนี ้สูงที่ใช้ เวลานานในการ
แก้ ไข นอกจากการว่างงานที่สงู ขึน้ แล้ ว คนที่มีงานทายังมีระดับการทางานที่ลดลงด้ วย สะท้ อนจากการทางานต่าระดับ
และภาวะเสมือนว่างงานที่สูงขึน้ ส่งผลให้ ชั่วโมงการทางานลดน้ อยลง โดยแรงงานที่มีรายได้ หรื อการศึกษาไม่สูงได้ รับ
ผลกระทบจากวิกฤตมากกว่า ในด้ านรายได้ จากการทางานของลูกจ้ าง มีการปรับลดลงมากจากช่วงก่อน COVID-19 อีก
ทังยั
้ งลดลงจากการที่แรงงาน บางส่วนย้ ายไปทางานที่มีรายได้ ต่าลง ทังการย้
้
ายไปสู่อุตสาหกรรมที่รายได้ น้อย และการ
ออกจากลูกจ้ างไปทางานอิสระ ซึง่ วิกฤต COVID-19 กาลังสร้ าง “3 แผลเป็ น” ในตลาดแรงงาน ได้ แก่ (1) การว่างงานนาน
(2) การเพิ่มขึ ้นของแรงงานนอก ระบบ และ (3) ปั ญหาทักษะไม่สอดคล้ อง (skill mismatch) จากงานที่เปลี่ยนไป นอกจาก
ปั ญหารายได้ ที่ลดมากและฟื น้ ช้ าแล้ ว ครัวเรื อนยังมีปัญหาภาระหนี ้สูงและการขาดสภาพคล่องอีกด้ วย เป็ นอีกปั จจัย ฉุดรัง้
การใช้ จ่ายในอนาคต
สาหรับการลงทุนภาคเอกชนในปี 2022 EIC คาดขยายตัวต่อเนื่องที่ 4.0% โดยเป็ นการเติบโตอย่างค่อยเป็ นค่อย
ไป ตามการขยายตัวของการ ส่งออกและการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงคาดว่ามูลค่าการก่อสร้ างภาครัฐในปี
2564 และ 2565 จะขยายตัวต่อเนื่องที่ 6% ต่อปี โดยมาจากความคืบหน้ าของโครงการ Mega project เป็ นหลัก
สาหรั บ หนี ส้ าธารณะ EIC คาดการณ์ ว่า ณ สิ น้ ปี 2565 มี แ นวโน้ ม อยู่ที่ ราว 65% ต่ อ GDP โดยภาครั ฐ ยัง มี
ความสามารถกู้เพิ่มเติมอีกราว 1 ล้ านล้ านบาท จึงจะชนเพดานหนี ้สาธารณะที่ 70% ต่อ GDP ในขณะที่ ราคาพลังงาน
โลกที่เพิ่มขึ ้นมีแนวโน้ มจะส่งผลกระทบมายังอัตราเงินเฟ้ อไทยอย่างจากัด เนื่องจากภาครัฐมี มาตรการชะลอการเพิ่มราคา
ส่วนผู้ประกอบการก็ไม่สามารถเพิ่มราคาได้ มากนักตามอุปสงค์ที่ยงั ซบเซา
ในส่ วนของอัตราดอกเบี ย้ EIC คาดว่า กนง. จะคงไว้ ที่ 0.5% ตลอดปี 2564-2565 โดยโอกาสลดดอกเบี ย้ มี
น้ อยลงจากการที่เศรษฐกิจไทยได้ ผ่านจุดต่าสุดไปแล้ ว ถึงแม้ ว่าธนาคารกลางหลายประเทศจะมีแนวโน้ มปรับขึน้ อัตรา
ดอกเบี ้ยนโยบาย แต่ EIC ประเมินว่า กนง. จะไม่ปรับอัตราดอกเบี ้ยขึน้ ตาม เนื่ องจากยังมีความจาเป็ นในการคงอัตรา
ดอกเบี ้ยในระดับต่าเพื่อสนับสนุนการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจ ทังนี
้ ้การขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบายครัง้ แรกน่าจะทาได้ อย่างเร็ ว
สุดในปี 2566
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ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้ มอบความไว้ วางใจบริ ษัทในการบริ หารเงินลงทุนในกองทุนฯ ของท่าน โดยบริ ษัทจะบริ หาร
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ส่วนที่ 1 การดาเนินกิจการของกองท ุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
1. สรุ ปข้ อมูลสาคัญของกองทุนรวม
ชื่อกองทุนรวม (ไทย)
ชื่อกองทุนรวม (อังกฤษ)
ชื่อย่ อหลักทรัพย์
ชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื่อผู้สอบบัญชี
วันจัดตัง้ กองทุน
อายุกองทุนรวม
ประเภทกองทุน

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
Digital Telecommunications Infrastructure Fund
DIF
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
23 ธันวาคม 2556
ไม่กาหนดอายุโครงการ
ประเภทไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

Market Cap (ล้ านบาท)
มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ (NAV)
ทุนจดทะเบียน (ล้ านบาท)
จานวนหน่ วยลงทุน (หน่ วย)
วันที่ได้ รับอนุมัติให้ จัดตัง้ กองทุน
รวม
สัดส่ วนการลงทุน

147,779.99
176,216.14
106,316.54
10,631,653,745
4 ธันวาคม 2556

ราคาปิ ด ณ วันทาการสุดท้ าย
NAV
อหน่ วย วย)
ของปีต่(บาท/หน่
Par ต่ อหน่ วย
Price/NAV
อายุเฉลี่ยคงเหลือถ่ วงนา้ หนัก

โครงสร้ างเงินทุนของกองทุน (ล้ านบาท)
สินทรัพย์ รวม
223,885.83
หนีส้ ินรวม
47,669.70
ส่ วนทุน
176,216.13

13.90
16.5746
10.00
0.84
สิทธิการเช่า 22.34 ปี

กาไรสะสม
สัดส่ วนการกู้ยืม
Credit rating

49,099.93
12.18%
N/A

โครงสร้ างรายได้ ้

ประเภททรัพย์ สิน
(ตามมูลค่ าประเมิน)

ทรัพย์สินหลักที่ลงทุน

ราคาประเมินตามวิธีหลัก
(ล้ านบาท)

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิในเสาโทรคมนาคม
66,656.92
และกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคม
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิในสายใยแก้ วนาแสง
รวมถึงกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าระยะยาว 20 และ 30 ปี ใน
118,586.59
สายใยแก้ วนาแสง
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด
14,391.69
URL https://www.scbam.com/th/fund/property-fund/fund-information/dif

ผู้ประเมิน

บริษัท เจย์ แคปปิ ตอล
แอดไวเซอรี่ จากัด

2
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นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วย
อย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
จานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90กาไรสุทธิที่
ปรับปรุงแล้ ว

2560

2561

2562

2563

2564

ตัง้ แต่ จัดตัง้

เงินปั นผล (บาทต่อหน่วย)

0.9750

1.0155

1.0335

1.0440

1.0440

7.9524

เงินลดทุน (บาทต่อหน่วย)

-

-

-

-

-

-

กองทุนไม่มีการรับประกันรายได้
สาหรับการคานวณกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วสาหรับผลการดาเนินงานตังแต่
้ ปี 2565 เป็ นต้ นไป กองทุนรวมมีนโยบายหักเงินสารองเงินเพื่อการชาระหนี ้เงินกู้ยืมเพิ่มเติม
จากหลักเกณฑ์เดิม ก่อนคานวณกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วสาหรับการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ในปี 2565 กองทุนรวมมีการสารองเงินเพื่อจ่ายชาระหนี ้
กู้ยืมดังกล่าว จานวน 155 ล้ านบาท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันกาหนดรายชื่อ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565
ชื่อ
บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
สานักงานประกันสังคม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINESS LIMITED
THE BANK OF NEW YORK MELLON
Foreign Limit
Current Foreign Holding

จานวนหน่ วย
2,485,561,907
243,896,825
226,126,300
199,739,990
169,130,400

ร้ อยละ
23.379
2.294
2.127
1.879
1.591

49.00%
7.20%

ประมาณผลตอบแทนระยะสัน้ ของกองทุนสาหรับงวด ตังแต่
้ วนั ที่

1 มกราคม 2564

ถึง

31 ธันวาคม 2564

กองทุนไม่มีการระดมทุนในงวดปั จจุบนั จึงมิได้ มีการจัดทาประมาณการผลตอบแทนระยะสันที
้ ผ่ ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี
สัดส่ วนรายได้ ท่ไี ด้ รับจากผู้เช่ า

สัดส่ วนผู้เช่ าแยกตามธุรกิจ

สัดส่ วนของสัญญาเช่ าที่จะหมดสัญญา
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
ผลการดาเนินงาน

*ในปี 2019 และ 2020 มีการปรับปรุงวิธีการบันทึกบัญชีตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี เรื่องสัญญาเช่า

ตัวเลขทางการเงินที่สาคัญ
2019*
Revenue (M. THB)
Other Income (M. THB)
Expenses (M. THB)
EBITDA (M. THB)
Net Profit (M. THB)
EPU (THB)
DPU (THB)
Capital Reduction
Debt/NAV
Loan Interest Cost (%)
Operating Cash Flow
Investing Cash Flow
Financing Cash Flow
Net Cash Flow
NAV (THB)
P/NAV (THB)
Dividend Yield (%)
Market Cap (M. THB)
Closing Price (THB/unit)

13,854.76
36.91
2,502,06
12,764.01
18,910.36
1.78
1.0335
0.16
4.93%
(4,566.22)
3,087.03
(1,479.19)
172,102.10
1.01
6.30%
174,359.12
16.40

2020*
14,689.43
17.06
2,300.60
13,531.27
13,424.03
1.26
1.0440
0.16
4.08%
17,593.10
(14,039.48)
3,553.62
174,427.12
0.79
8.09%
137,148.33
12.90

2021
14,726.16
15.54
2,072.32
13,586.51
12,888.04
1.21
1.0440
0.15
3.36%
14,091.95
(13,729.51)
362.44
176,216.14
0.84
7.51%
147,779.99
13.90

Q4/2021*
3,682.60
4.24
535.81
3,391.01
4,043.52
0.38
0.2610
0.15
3.36%
5,776.58
(3,764.05)
2,012.53
176,216.14
0.84
7.51%
147,779.99
13.90
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
การวิเคราะห์ และคาอธิบายของผู้จัดการกองทุน ถึงการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุน
รายได้ รวมของกองทุนเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 0.24 จาก 14,706.49 ล้ านบาท สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เพิ่มขึน้ เป็ น 14,741.70 ล้ านบาท สาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยทางกองทุนมีการรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่ายจากสัญญาเช่าตามวิธีเส้ นตรงทังในส่
้ วนของรายได้ จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ และรายได้ ค่าเช่า อันจะเห็นได้ ว่ารายได้ จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ จะเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2563 อย่างไรก็ตามในปี
2564 รายได้ ค่าเช่ามีการเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 0.32 เนื่องมาจากทางกองทุนมีการรับรู้รายได้ ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมที่เพิม่ ขึ ้นระหว่างกองทุนกับผู้เช่ารายอื่น
ค่ าใช้ จ่ายรวมลดลงร้ อยละ 9.92 จาก 2,300.60 ล้ านบาท สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ลดลงเป็ น 2,072.32 ล้ านบาท สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยค่าใช้ จ่ายหลักที่ลดลงมาจากรายการต้ นทุนทางการเงินที่ลดลงเนื่องจากอัตราดอกเบี ้ยที่ลดลง และทางกองทุนมีการรับรู้ส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ยที่
เปลี่ยนไปจากอัตราดอกเบี ้ยคงที่ตาม IRS ที่ทางกองทุนรับรู้ตลอดทัง้ ปี 2564 เมื่อเทียบกับที่รับรู้ เพียง 9 เดือนในปี 2563 อันเนื่องมาจากทางกองทุนมีการทาสัญญาเงินกู้
ฉบับใหม่เพื่อทดแทนเงินกู้ฉบับเดิมที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ยอดเงินกู้ 13,100 ล้ านบาท ซึง่ ครบกาหนดชาระ
คืนเงินกู้ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเดิมทางกองทุนมีการทาสัญญา Interest Rate Swap (IRS) เพื่อจ่ายอัตราดอกเบี ้ยที่อัตราคงที่ ในขณะที่สญ
ั ญาฉบับใหม่เป็ นอัตรา
ดอกเบี ้ยลอยตัวและทางกองทุนไม่มีการทาสัญญา IRS เพิ่มเติม ส่งผลให้ ค่าใช้ จ่ายดอกเบีย้ เป็ นไปตามอัตราลอยตัวซึ่งน้ อยกว่าอัต ราคงที่ที่กองทุนได้ เคยทาไว้ ทัง้ นีใ้ นปี
2564 การบันทึกบัญชีตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี เรื่ องสัญญาเช่า ซึ่งค่าสิทธิแห่งทาง รวมทัง้ ค่าเช่าที่ดินรวมถึงค่าประมาณการรื อ้ ถอนจะถูกรับรู้ เป็ นดอกเบี ้ยจ่ายของหนีส้ ิน
ตามสัญญาเช่าจานวนประมาณ 729.58 ล้ านบาท และรับรู้เป็ นขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมจากการกระทบยอด ประมาณ 587.18 ล้ านบาท
รายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุนเท่ ากับ 218.66 ล้ านบาท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เปรี ยบเทียบกับรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน สาหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเท่ากับ 1,018.14 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของรายการกาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน ซึ่งประกอบไปด้ วย
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินของกองทุนฯ จานวน 762.74 ล้ านบาท และสิทธิการใช้ ตามสัญญาเช่า จานวน 587.18 ล้ านบาท รวมถึงรายการกาไรสุทธิที่
ยังไม่เกิดขึ ้นจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ย้ จานวน 43.10 ล้ านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สนิ เกิดจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากผู้
ประเมินอิสระได้ มีการปรับสมมติฐานในด้ านอัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) ซึง่ อ้ างอิงกับต้ นทุนทางการเงินของกองทุน (WACC) ให้ สอดคล้ องกับปั จจุบนั รวมถึง
มีการปรับสมมติฐานบางรายการ ซึ่งในปี 2564 ผู้ประเมินอิสระได้ ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนไว้ ที่ประมาณ 199,635 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ ในปี 2563 ที่ผ้ ู
ประเมินอิสระได้ ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนไว้ ที่ 198,533 ล้ านบาท อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ ้นของกาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดที่
นามาพิจารณาจ่ายเงินปั นผลแต่อย่างใด นอกจากนันโดยปกติ
้
กองทุนรวมจะมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ปี ละ 1 ครัง้ เว้ นแต่มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อทรัพย์สินของกองทุน
รวมอย่างมีนยั สาคัญและการปรับเปลี่ยนประมาณการรายการค่าใช้ จ่ายบางรายการ
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงานลดลงจาก 13,424.03 ล้ านบาท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็ น 12,888.04 ล้ านบาท สาหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เปลีย่ นแปลงไปตามที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น

สรุ ปสาระสาคัญเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั ใช้ แหล่งเงินทุนจากการกู้ แบ่งเป็ น 3 วงเงิน รายละเอียดดังนี ้
ผู้ก้ ู
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
ธนาคารผู้ให้ เงินกู้
เงินกู้ร่วม (syndicated Loan)
อัตราดอกเบี ้ย
Float rate (6 months THBFIX) + 2.75% ต่อปี และ Fix rate 4.82% ต่อปี
การชาระดอกเบี ้ย ้ สอบบัญชีล่าสุดทุ:กไม่ๆ ม6ีเเดื
น
ประเภทรายงานของผู
งื่ออนไข
หลักประกันการกู้ยืมเงิน
ไม่มี
ระยะเวลาการชาระคืนเงินกู้
ชาระเงินต้ นคืนบางส่วนทุก 6 เดือน และมีกาหนดชาระเงินต้ นทังหมดภายใน
้
5 ปี
นับจากวันที่กองทุนรวมเบิกเงินมาใช้ ครัง้ แรก
อัตราส่วนในการวัด
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี ้ย ไม่ต่ากว่า 4.00 เท่า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที่ 2.10 เท่า
ความสามารถในการชาระหนี ้
อัตราส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการชาระคืนเงินต้ น ไม่เกินกว่า 0.25 เท่า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที่ 0.14 เท่า
เงินกู้ฉบับที่ 2
เงินกู้ฉบับที่ 3
เงินกู้ฉบับที่ 4*
วงเงินกู้
12,898 ล้ านบาท
2,000 ล้ านบาท
13,100 ล้ านบาท
เงินกู้คงเหลือ
12,626 ล้ านบาท
1,958 ล้ านบาท
12,824 ล้ านบาท
ครบกาหนดชาระคืนภายในปี
2022
2023
2025
*เงินกู้ฉบับที่ 4 เพื่อชาระเงินกู้ฉบับที่ 1 ซึง่ สิ ้นสุดสัญญาในปี 2020
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
ตารางค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด
อัตราเรียกเก็บที่แท้ จริง (ล้ านบาท)
ค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทุน
124.88
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
32.67
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
3.72
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน
ไม่ได้ เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
ไม่ได้ เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริมทรัพย์
46.17
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
14.65
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
86.89
ต้ นทุนทางการเงิน
- ดอกเบี ้ยจ่าย
917.12
- การตัดจาหน่ายต้ นทุนการกู้ยืม
0.80
- ค่าธรรมเนียมผู้แทนประสานงาน
71.49
- อื่น ๆ¹
729.58
ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
ไม่ได้ เรียกเก็บ
ค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่มีมลู ค่ามากกว่า 0.01% ของ NAV
ไม่ได้ เรียกเก็บ
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
44.35
1. ดอกเบี ้ยจ่ายของหนี ้สินตามสัญญาเช่า และประมาณการค่ารือ้ ถอน

% ของกาไรสุทธิ
0.97%
0.25%
0.03%
0.36%
0.11%
0.67%
7.12%
0.01%
0.55%
5.66%
0.34%

สรุ ปปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ (รายละเอียดของความเสี่ยงเพิ่มเติม ระบุไว้ ในรายงานประจาปี ข้ อ 5 ปั จจัยความเสี่ยง)
1.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทุน
1.1 ความเสี่ยงของกองทุนอันเนื่องมาจากกลุ่มทรู
1.2 กองทุนอาจไม่มีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายในรายได้ ในอนาคตซึ่งถูกขายให้ แก่กองทุน ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กบั BFKT
และ AWC และเจ้ าหนี ้รายอื่นของ BFKT และ AWC อาจโต้ แย้ งหรือเรียกร้ องรายได้ ในอนาคตตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
1.3 สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ก่อให้ เกิดความเสี่ยงทางการค้ าบางประการแก่กองทุน
1.4 กองทุนต้ องพึ่งพาผู้เช่าและบริหารจัดการหลักจานวนน้ อยรายสาหรับทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม และอาจจะไม่สามารถเรี ยก
ชาระเงินจากผู้เช่าและบริหารจัดการเหล่านี ้ หรื อ AWC หรื อ BFKT ได้ ตามกาหนดเวลา หรือไม่สามารถเรียกชาระได้ เลยในกรณีที่ผ้ เู ช่าและ
บริหารจัดการหลักเหล่านี ้ AWC หรือ BFKT ล้ มละลายหรือประสบปั ญหาทางการเงินอย่างร้ ายแรง
1.5 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการใช้ เสาร่วมกันและผู้เช่าและบริหารจัดการพื ้นที่ร่วมบนเสาโทรคมนาคมและ FOC ของกองทุน อาจไม่ได้ เป็ นไป
ในลักษณะที่กองทุนคาดหมาย
1.6 บริษัทจัดการอาจไม่สามารถดาเนินกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ อย่างประสบผลสาเร็จต่อเนื่อง และอาจตกลงแก้ ไขแปลี่ยนแปลงเอกสาร
ธุรกรรม สละสิทธิ หรือให้ ความยินยอมโดยไม่ขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุน
1.7 กองทุนอาจไม่สามารถซื ้อทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมภายใต้ เงื่อนไขที่ยอมรับได้ หรือไม่สามารถรวมทรัพย์สินเหล่านัน้
ได้ อย่างประสบผลสาเร็จ หรือกองทุนอาจจะไม่สามารถหาทรัพย์สินเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมที่เหมาะสมได้ หรือกลยุทธ์การเติบโตและแผนการ
ขยายธุรกิจของกองทุนอาจจะไม่ประสบผลสาเร็ จ
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
สรุ ปปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ (รายละเอียดของความเสี่ยงเพิ่มเติม ระบุไว้ ในรายงานประจาปี ข้ อ 5 ปั จจัยความเสี่ยง)
1.8

2.

3.

หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถบริ หารจัดการกองทุน และ/หรื อ ผู้จัดการทรัพย์ สินโทรคมนาคมไม่ดาเนินการให้ บริการที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ อง
กับการจัดหาผลประโยชน์จ ากกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน
1.9 การดาเนินงาน ให้ บริการ บารุงรักษา และซ่อมแซม FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัดมีค่าใช้ จ่ายสูงและมีความเสี่ยง
1.10 การไม่ได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของที่ดินผู้ให้ เช่าและการอนุญาตหรื ออนุมตั ิจากผู้ให้ สิทธิแห่งทาง หรื อการไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของ
กองทุนในที่ดินซึง่ เป็ นที่ตงของเสาโทรคมนาคมและ
ั้
FOC อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงิน
สด และฐานะการเงินของกองทุน
1.11 รายงานของผู้เชี่ยวชาญที่ทาการประเมินทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ซึง่ บริ ษัทจัดการอาศัยเป็ นข้ อมูลนัน้ มีข อบเขตที่จากัด อีก
ทังอาจมี
้
ความไม่ถกู ต้ องและมีข้อบกพร่องอยู่
1.12 กองทุนอาจเผชิญความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ย การชาระหนีแ้ ละการกู้ยืมเงินเพื่อชาระหนีเ้ ดิม ในส่วนของหนีท้ ี่มีอยู่ในปั จจุบนั และหนี ้ใน
อนาคต และอาจไม่สามารถจัดหาเงินทุนที่จาเป็ นในอนาคตตามข้ อกาหนดซึง่ เป็ นที่ยอมรับได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนที่จาเป็ นดังกล่าว
ได้ เลย
1.13 สิทธิของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนในการเรียกร้ องต่อบริษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอยู่อย่างจากัด
1.14 ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดต่อที่แพร่ กระจายไปทัว่ โลกอาจนาไปสู่ภาวะความผันผวนของตลาดทุนทั่วโลก ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ในทางลบอย่างร้ ายแรงต่อการจัดหาประโยชน์ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจโทรคมนาคมและกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม
2.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมในการกากับดูแลด้ านกฎระเบียบ
2.2 การลดลงของอุปสงค์ของทรัพย์สิ นโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมในประเทศไทย อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อผลการ
ดาเนินงานของกองทุน
2.3 กองทุนต้ องพึ่งพาปั จจัยต่างๆ ที่กระทบต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื่อนที่และบรอดแบนด์ ของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การเติบโตของกลุ่มทรูและผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก
2.4 การแข่งขัน ที่สูงขึน้ ในการจัด หาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินโครงสร้ า งพืน้ ฐานโทรคมนาคมอาจก่อให้ เกิด แรงกดดันด้ านราคา ซึ่งอาจมี
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน
2.5 เทคโนโลยีใหม่อาจทาให้ ธุรกิจของกองทุนเป็ นที่ต้องการน้ อยลงสาหรับลูกค้ าปั จจุบนั และ/หรือผู้ที่อาจเข้ ามาเป็ นลูกค้ า และส่งผลให้ มีรายได้
ลดลง
2.6 หากผู้ให้ บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ควบรวมกิจการเข้ าด้ วยกันในระดับที่มีนัยสาคัญ รายได้ และความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสด
ของกองทุนอาจได้ รับผลกระทบในทางลบ
2.7 ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินคดีอาจมีผลกระทบทางลบต่อโอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทุน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมของกลุ่มทรู
3.1 กลุ่มทรูมีการแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจผู้เคยให้ สิทธิดาเนินการ ซึง่ ได้ นาไปสู่ข้อพิพาทกับรัฐวิสาหกิจผู้เคยให้ สิทธิดาเนินการเหล่านันและยั
้
งอาจ
นาไปสู่ข้อพิพาทในภายหน้ ากับรัฐวิสาหกิจผู้เคยให้ สิทธิดาเนินการ
3.2 การที่ กสท. โทรคมนาคมปฏิเสธการชาระเงินตามสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA หรื อการใช้ สิทธิบางประการที่ กสท. โทรคมนาคมมี
อยู่ อาจส่งผลกระทบต่อกิจการของกองทุน
3.3 กลุ่มทรูมีความเสี่ยงจากกรณีที่กสทช.มีมติให้ นาส่งเงินรายได้ ในช่วงคุ้มครองผู้ใช้ บริการบนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และมีความเสี่ยง
กรณีคดีข้อพิพาทกับบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) เกี่ยวกับการให้ บริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง (ADSL)
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
สรุ ปปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ (รายละเอียดของความเสี่ยงเพิ่มเติม ระบุไว้ ในรายงานประจาปี ข้ อ 5 ปั จจัยความเสี่ยง)
4.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
4.1 ราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนอาจผันผวนอย่างมีนยั สาคัญ และผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้ ในราคาเท่ากับหรือมากกว่าราคาเสนอ
ขายหน่วยลงทุน
4.2 กองทุนอาจต้ องมีการเลิกกองทุนหากเกิดเหตุการณ์ซงึ่ ทาให้ ต้องเลิกกองทุนตามที่กฎหมายกาหนด
4.3 การขายหน่วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่วยลงทุนเพื่อการขายเป็ นจานวนมาก อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาซื ้อขายของหน่วย
ลงทุน
4.4 หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ของ TUC ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายและมิได้ เป็ นการค ้าประกันโดย TUC และ TUC ไม่มีหน้ าที่ตาม
กฎหมายที่จะต้ องให้ การสนับสนุนแก่ BFKT ตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ดังกล่าว
4.5 กองทุนไม่อาจรับรองได้ ว่าจะสามารถจ่ายเงินปั นผลในหน่วยลงทุนหรือสามารถรักษาระดับการจ่ายเงินปั นผลได้
4.6 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่บริษัทจัดการได้
4.7 บริษัทจัดการอาจถูกถอดถอนได้ ด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วยคะแนนเสียงมากกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
หรือโดยสานักงาน ก.ล.ต.
4.8 ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ต่ากว่ามูลค่าหน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ่มเติม
4.9 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจดทะเบียนและซื ้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
4.10 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาอาจไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สาหรับเงินปั นผลที่ได้ จากกองทุนเมื่อได้ มีการยื่นเสียภาษี เว้ นแต่จะ
ได้ มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดและผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง

บริษัทจัดการกองทุน
ที่อยู่

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ชัน้ 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า เลขที่ 18
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ที่อยู่

โทรศัพท์
URL

0-2949-1500
http://www.scbam.com

โทรศัพท์
URL

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19 1 ซอย
ราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรู ณะแขวงราษฎร์
บูรณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
0-2470-3201
www.kasikornbank.com
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2. ข้ อมูลทั่วไป
2.1 กองทุน
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)

Digital Telecommunications Infrastructure Fund

ชื่อย่อกองทุน

DIF

2.2 บริษัทจัดการ
ชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

ที่อยู่

ชัน้ 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์

0-2949-1500

โทรสาร

0-2949-1501

2.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื่อ

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ
แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์

0-2470-3201

โทรสาร

0-2470-1996-7
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3. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์
3.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และจุดเด่ นในการดาเนินงานของกองทุนรวม
3.1.1 การลงทุนในปั จจุบัน
กองทุนฯ เป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานซึ่งมีการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนเป็ นการทัว่ ไปซึ่ง
เป็ นช่องทางให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ได้ มีโอกาสลงทุนในทรั พย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ
โดยทรู ซึ่งเป็ นบริ ษัทมหาชนที่จดทะเบียนจัดตั ้งในประเทศไทย เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ และ
ถือหน่วยลงทุนจานวนประมาณร้ อยละ 23.38 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมด
้
ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
ทังนี
้ ้ ในอนาคตกองทุนฯ อาจจะลงทุน หรื อได้ มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม และ/
หรื อ ได้ มาซึง่ สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว โดยอาจจะได้ มาจากทรูและบริษัท
ย่อยของทรู (“กลุ่มทรู ”) และ/หรื อจากบุคคลอื่น นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์จะบริ หารกิจการของ
กองทุนฯ โดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้ างรายได้ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสามารถให้ อตั ราผลตอบแทนที่เหมาะสม
ต่อสภาวะการแข่งขันในตลาดทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในระยะยาว
ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้ กองทุนฯ มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานแยกตามประเภท
ของทรัพย์สินดังนี ้
(ก)

เสาโทรคมนาคม

กองทุนฯ เป็ นเจ้ าของหรื อมีสทิ ธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากกลุ่มทรัพย์สิน
(portfolio) ประเภทเสาโทรคมนาคมจานวน 16,059 เสา ประกอบด้ วย เสาทีก่ องทุนฯ เป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์จานวน 9,727 เสา (ได้ แก่ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู และเสาโทรคมนาคมของบริษัท
ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (TUC) ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ครัง้ ที่ 3 และครัง้ ที่ 4)
และเสาที่กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิจานวน 6,332 เสา (ได้ แก่ เสาโทรคมนาคม
ของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด (BFKT) เสาโทรคมนาคมของบริษัท เอเซีย ไวร์ เลส คอม
มิวนิเคชัน่ จากัด (AWC) เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2) รวมทังกรรมสิ
้
ทธิ์ในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสา
โทรคมนาคมของ AWC จานวนหนึ่ง ภายหลังจากวันครบกาหนดสัญญา HSPA
(ข)

ใยแก้ วนาแสง (FOC) และระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด

กองทุนฯ มีการลงทุนในใยแก้ วนาแสงระยะทางรวม 95,560 กิโลเมตร (หรื อ 2,872,599 คอร์
กิโลเมตร) รวมทังอุ
้ ปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณรวม 9,169 ลิงค์ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่
ต่างจังหวัดจานวน 1.2 ล้ านพอร์ ตครอบคลุม FOC 6,114 กิโลเมตร (หรื อ 198,085 คอร์ กิโลเมตร) โดย
กองทุนมีการลงทุนในกลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) ประเภท FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่
ต่างจังหวัด ทังในรู
้ ปแบบของการเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ การได้ รับสิทธิการเช่าระยะยาว และการมีสิทธิ
ในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ ทังนี
้ ้ สามารถแบ่งตามประเภทการลงทุนได้ ดงั นี ้
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(1) การถือครองกรรมสิทธิ์
(1.1)

กรรมสิทธิ์ในระบบ FOC หลักและอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้ อง และ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัดซึง่ ได้ มาจากบริษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (TICC) ซึง่ ประกอบด้ วย FOC ความยาว 7,909 กิโลเมตร (หรื อ
232,678 คอร์ กิโลเมตร) โดยรวม FOC ที่กองทุนเข้ าลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 4 และ
อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ DWDM และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณอื่น ซึง่ อยูใ่ น 69
จังหวัดทัว่ ประเทศไทย
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัดประกอบด้ วย
โครงสร้ างโทรคมนาคมประเภท Passive และโครงสร้ างโทรคมนาคมประเภท
Active หลายประการ รวมถึง อุปกรณ์สื่อสัญญาณ อุปกรณ์ IP หลัก และสายนา
สัญญาณเครื อข่ายส่งตรงถึงผู้ใช้ ปลายทาง (last mile) รวมทัง้ FOC สายทองแดง
(copper cable) และสายโคแอคเชียล (coaxial cable) ซึง่ สามารถรองรับ
ผู้ใช้ บริการบรอดแบนด์ได้ จานวนประมาณ 1.2 ล้ านพอร์ต

(1.2)

กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื ้นที่
ต่างจังหวัด ระยะทาง 10,925 กิโลเมตร (หรื อ 422,294 คอร์กโิ ลเมตร) ที่ซื ้อจาก
TUC โดยรวมเรียกเป็ น FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที2่ , ครัง้ ที่ 3 และ
ครัง้ ที่ 4

(1.3)

กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทาง 7,021 กิโลเมตร (หรื อ
369,153 คอร์ กิโลเมตร) ทีซ่ ื ้อจากบริษัท ทรูมฟู จากัด (ทรูมฟู ) โดยรวมเรี ยกเป็ น
FOC หลักของ ทรูมฟู ที่ลงทุนเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3

(1.4)

กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริการ
อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและ
ในเขตพื ้นทีต่ ่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร (หรื อประมาณ
40,823 คอร์ กิโลเมตร) และประมาณ 617 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 37,505 คอร์
กิโลเมตร) ตามลาดับ ที่ซื ้อจาก เรี ยลมูฟ โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC รองรับระบบ FTTx
ของเรี ยลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4

(2) การได้ รับสิทธิการเช่าระยะยาว
(2.1)

สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ใน FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 1 ซึง่ มีระยะทาง 7,981 กิโลเมตร (หรื อ 303,453 คอร์ กิโลเมตร) รวมทังสิ
้ ทธิ
ในการซื ้อ (call option) FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ดังกล่าว
ภายหลังจากครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว ทังนี
้ ้ โดยกองทุนจะต้ องแจ้ งความ
ประสงค์ที่จะใช้ สิทธิดงั กล่าวให้ แก่ AWC ไม่ช้ากว่า 2 ปี ก่อนครบกาหนดอายุการ
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เช่าระยะยาวตามทีก่ าหนดไว้ ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
โดยมีราคาในการใช้ สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื ้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว
เท่ากับ 500 ล้ านบาท
(2.2)

สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่าประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้
รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริการอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์
อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทาง 13,542 กิโลเมตร
(หรื อ 700,000 คอร์ กิโลเมตร) ที่เช่าจาก TICC โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC รองรับ
ระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 โดยกองทุนมีสิทธิใน
การซื ้อ FOC ดังกล่าว (call option) เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว ทังนี
้ ้
โดยกองทุนจะต้ องแจ้ งความประสงค์ที่จะใช้ สิทธิดงั กล่าวให้ แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2
ปี ก่อนครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาเช่า FOC ระยะ
ยาวที่ลงทุนเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 โดยมีราคาใช้ สิทธิ (Exercise Price) เพือ่
ซื ้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 1,500 ล้ านบาท

(3) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ
(3.1)

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากการให้ เช่า FOC (ซึง่ รวมถึง FOC
และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้ อง) ของ BFKT ซึง่ รวมเรี ยกเป็ น ระบบ FOC
ของ BFKT รวมทังกรรมสิ
้
ทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว หากกองทุนใช้ สิทธิในการซื ้อ
(call option) ภายหลังจากวันครบกาหนดสัญญา HSPA โดยระบบ FOC ของ
BFKT ประกอบด้ วย FOC ระยะทาง 47,250 กิโลเมตร และอุปกรณ์ระบบสื่อ
สัญญาณรวม 9,169 ลิงค์

ตารางดังต่อไปนี ้สรุปทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้ ซึง่
ประกอบด้ วยทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ น ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิม่ เติม
ครัง้ ที่ 1 และทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
สิทธิในการรั บรายได้
สุทธิ + สิทธิซอื ้ ก่ อน กรรมสิทธิ์
(ทรัพย์ สนิ ภายใต้ HSPA)

รูปแบบการ
ลงทุน
ทรัพย์ สิน
ผู้โอน

/

เสา
โทรคมนาคม
ใยแก้ วนาแสง
(FOC)
และ
อุปกรณ์ ระบบ
สื่อสัญญาณ

AWC

BFKT

TRUE

4,847 เสา

1,485 เสา

6,000 เสา

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

สัญญาเช่ าระยะยาว
สิทธิซอื ้ ก่ อน
TICC

TUC

True Move AWC

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

FOC 542
FOC 1,113
กม.
กม. (62,594
(117,147
คอร์
คอร์
กิโลเมตร)
กิโลเมตร)

TICC

+

รวม

รวม
12,682 เสา

FOC 7,981
กม.
(303,453
คอร์
กิโลเมตร)

FOC 670
9,169 ลิงค์ และ FOC 62,668
กม. (80,014
กม. (1,366,582 คอร์
คอร์
กิโลเมตร)
กิโลเมตร)
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รูปแบบการ
ลงทุน

สิทธิในการรั บรายได้
สุทธิ + สิทธิซอื ้ ก่ อน กรรมสิทธิ์
(ทรัพย์ สนิ ภายใต้ HSPA)

สัญญาเช่ าระยะยาว
สิทธิซอื ้ ก่ อน
1.2 ล้ าน
พอร์ ต
ครอบคลุม
FOC 6,114
กม.
(198,085
คอร์
กิโลเมตร)

ระบบบรอด
แบนด์ ในเขต
พืน้ ที่ต่างจังหวัด

2576 (1)

2576 (1)

2578

2576 (2)

(3)
2564
(Active)
2576(4)
(Passive)

รวม

1.2
ล้ านพอร์ ตครอบคลุม
FOC 6,114 กม. (198,085
คอร์ กิโลเมตร)

ปี ที่กองทุนมี
2568
สิทธิในการซือ้
ทรัพย์ สิน (Call (ภายหลังสิ ้นสุดระยะเวลา
ในการซื ้อรายได้ )
Option)
ปี ที่สิน้ สุด
ระยะเวลาใน
การเช่ ากลับ

+

2576 (เสา)
2576
2576
+ 10 ปี (5) + 10 ปี (5)
(FOC)

2576
+ 10 ปี (5)

2591

(6)

2576
+ 10 ปี (5)

(1)

ภายหลังจากที่กองทุนได้ รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA (ตามเงื่อนไขของสัญญาที่เกีย่ วข้ อง) ซึง่ ปั จจุบนั
อยู่ในระหว่างการขายรายได้ ที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินดังกล่าวจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สิน
ดังกล่าว โดยมีกาหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2576 ซึง่ คู่สญ
ั ญาที่เกีย่ วข้ องจะดาเนินการเจรจาและตกลงจานวน
ทรัพย์สินที่จะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จานวนเงินสุทธิที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้ องไม่น้อยกว่าจานวนทีก่ องทุนได้ รับจาก BFKT และ
AWC จากการขายรายได้ ที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่กองทุน ทังนี
้ ้ เงื่อนไขการเช่าดังกล่าวขึ ้นอยู่กบั ความสาเร็จในการ
ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3

(2)

หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ไม่เกิดขึ ้น ระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและ
บริหารจัดการเสาโทรคมนาคมดังกล่าวจะลดลงโดยจะสิ ้นสุดลงในวันที่ 15 กันยายน 2570

(3)

หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ไม่เกิดขึ ้น ระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและ
บริหารจัดการอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active (ยกเว้ นอุปกรณ์ Wifi และ DSLAM) จะลดลงโดยจะสิ ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม
2561

(4)

หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ไม่เกิดขึ ้น ระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและ
บริหารจัดการ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัดซึง่ เป็ นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive จะลดลงโดยจะสิ ้นสุดลง
ในวันที่ 15 กันยายน 2569

(5)

ในปี 2575 หากกลุ่มทรูได้ รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จาเป็ นสาหรับการให้ บริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรูจะต้ องต่อ
อายุการเช่าออกไป เป็ นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวันครบอายุสญ
ั ญาเช่าระยะแรก หรื อ (ข) ระยะเวลาทีเ่ หลืออยู่ของใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่บริษัทในกลุ่มทรูที่ให้ บริการบรอดแบนด์ถืออยู่ แล้ วแต่เวลาใดจะสันกว่
้ า ทังนี
้ ้ เมื่อเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ง
ดังนี ้ (ก) รายได้ รวมทังปี
้ ของกลุ่มทรูจากการให้ บริการบรอดแบนด์เกินกว่าระดับที่กาหนด หรื อ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูใน
การให้ บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้ อยละ 33

(6)

หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ไม่เกิดขึ ้น ระยะเวลาการเช่าช่วง ดาเนินการ
และบริหารจัดการ FOC จะลดลงโดยจะสิ ้นสุดลงในวันที่ 15 กันยายน 2569
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
ตารางดังต่อไปนี ้สรุปทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน

ภายหลังการได้ มาซึง่ ทรัพย์สิน

โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมทีล่ งทุนเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 3
สิทธิในการรั บรายได้
กรรมสิทธิ์
สุทธิ + สิทธิซอื ้ ก่ อน
(ทรัพย์ สินภายใต้ HSPA)

รูปแบบการ
ลงทุน

ทรัพย์ สิน
ผู้โอน

/ AWC

เสา
โทรคมนาคม

4,847

ใยแก้ วนาแสง
(FOC)
และ
อุปกรณ์ ระบบ
สื่อสัญญาณ

BFKT

เสา

1,485

TRUE

เสา

9,169

6,000

ลิ ้งค์

สัญญาเช่ าระยะยาว
สิทธิซอื ้ ก่ อน

TICC

เสา

True Move AWC

TICC

เสา

5,112 1,113

กม.

รวม

15,271 เสา

350 + 2,589

FOC

และ FOC

TUC

+ รวม

542

กม. FOC 7,981

670

กม. 9,169 ลิงค์ และ

กม.

(62,594 คอร์ (117,147

กม.

(80,014 คอร์ FOC 90,036 กม.

(122,974

กิโลเมตร) + คอร์

(303,453

กิโลเมตร) + (2,576,873 คอร์

(680,400

คอร์

คอร์

กิโลเมตร)

FOC 8,017
กิโลเมตร
(252,006
คอร์
กิโลเมตร)

47,250

กม.

กิโลเมตร)

ระบบบรอด
แบนด์ ในเขต
พืน้ ที่ต่างจังหวัด

1.2

กิโลเมตร) + คอร์
FOC 6,479 กิโลเมตร)
กิโลเมตร
(338,299
คอร์
กิโลเมตร)

FOC 12,872 กิโลเมตร)
กิโลเมตร
(619,986
คอร์
กิโลเมตร)

ล้ าน

1.2

ล้ านพอร์ ต

พอร์ ต

ครอบคลุม FOC

ครอบคลุม

6,114

กม.

FOC 6,114

(198,085

คอร์

กม.

กิโลเมตร)

(198,085
คอร์
กิโลเมตร)
ปี ที่กองทุนมี
2568
สิทธิในการซือ้
ทรัพย์ สิน (Call (ภายหลังสิ ้นสุดระยะเวลา
Option)
ในการซื ้อรายได้ )

ปี ที่สิน้ สุด
ระยะเวลาใน
การเช่ ากลับ

2576

2576

2576

2578

2591

2564

2576 (เสา) 2576

2576

2576

(Active)

2576

+ 10 ปี (1)

+ 10 ปี (1)

2576

+ 10 ปี (1)

(Passive)

(FOC)

+ 10 ปี (1)

ในปี 2575 หากกลุ่มทรูได้ รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จาเป็ นสาหรับการให้ บริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรู
จะต้ องต่ออายุการเช่าออกไป เป็ นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวันครบอายุสญ
ั ญาเช่าระยะแรก หรื อ (ข) ระยะเวลาทีเ่ หลืออยู่ของใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่บริษัทในกลุ่มทรูที่ให้ บริการบรอดแบนด์ถืออยู่ แล้ วแต่เวลาใดจะสันกว่
้ า ทังนี
้ ้ เมื่อเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งดังนี ้
(1)
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
(ก) รายได้ รวมทังปี
้ ของกลุ่มทรูจากการให้ บริการบรอดแบนด์เกินกว่าระดับที่กาหนด หรื อ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูในการ
ให้ บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้ อยละ 33

ตารางดังต่อไปนี ้สรุปทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ภายหลังการได้ มาซึง่ ทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
สิทธิในการรั บรายได้
สุทธิ + สิทธิซอื ้ ก่ อน

รูปแบบการ
ลงทุน

(ทรัพย์ สินของ

BFKT

สัญญาเช่ าระยะยาว + สิทธิ
รวม
ซือ้ ก่ อน

กรรมสิทธิ์

และ AWC)
ทรัพย์ สิน
ผู้โอน

/ AWC

เสา
โทรคมนาคม

4,847

เสา

BFKT

1,485

TRUE

เสา

ใยแก้ วนาแสง

9,169

(FOC) และ

และ FOC

อุปกรณ์
ระบบสื่อ
สัญญาณ

47,250

ลิ ้งค์
กม.

(680,400
คอร์
กิโลเมตร)

6,000

TICC

เสา

TUC

ทรูมฟู

เรียลมูฟ(1)

AWC

TICC

2,939 + 788

เสา

FOC
ประมาณ
5,112

กม.

(ประมาณ
122,974

FOC

FOC

ประมาณ

ประมาณ

9,130

กม.

7,021

กม.

(ประมาณ (ประมาณ
คอร์

314,600

คอร์

กิโลเมตร) +

กิโลเมตร)

FOC

455,446

คอร์
กิโลเมตร)

FOC
FOC
ประมาณ 932 ประมาณ
กม.

7,981 กม.

(ประมาณ

(ประมาณ

คอร์
กิโลเมตร)

78,328

303,453

FOC ประมาณ
13,542

กม.

(ประมาณ
700,000

รวม

16,059

เสา

9,169

ลิงค์ และ

FOC ประมาณ
กม.

95,560

คอร์ (ประมาณ

กิโลเมตร)

2,872,599

คอร์

กิโลเมตร)

คอร์ กิโลเมตร)

+ FOC ประมาณ
ประมาณ 1,795 กม.
(ประมาณ
2,797 กม.
107,694
(ประมาณ
คอร์
109,704
กิ
โ
ลเมตร)
คอร์
กิโลเมตร)
ระบบ
บรอดแบนด์
ในเขตพืน้ ที่
ต่ าง
จังหวัด

1.2 ล้ าน

1.2

พอร์ ต

ครอบคลุม FOC

ครอบคลุม

6,114

FOC

(198,085 คอร์

6,114 กม.

กิโลเมตร)

ล้ านพอร์ ต
กม.

(198,085
คอร์
กิโลเมตร)
ปี ที่กองทุนมี
สิทธิในการ
ซือ้ ทรั พย์ สิน

2568

(Call

ในการซื ้อรายได้ )

2578

2591

(ภายหลังสิ ้นสุดระยะเวลา

Option)
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
รูปแบบการ
ลงทุน

สิทธิในการรั บรายได้
สุทธิ + สิทธิซอื ้ ก่ อน
(ทรัพย์ สินของ

BFKT

สัญญาเช่ าระยะยาว + สิทธิ
รวม
ซือ้ ก่ อน

กรรมสิทธิ์

และ AWC)

ปี ที่สิน้ สุด
ระยะเวลาใน
การเช่ ากลับ

2576(2)

2576(2)

2576

2564

2576 (เสา) 2576

(Active)

2576

2576

+ 10 ปี (3)

+ 10 ปี

2576
(3 )

+ 10 ปี

2576
(3 )

+ 10 ปี

2576
(3 )

+ 10 ปี (3)

(Passive) (FOC)
+ 10 ปี (3)

หมายเหตุ
(1) ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 กองทุนจะซื ้อกรรมสิทธิ์ใน FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริการอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและใน
เขตพื ้นที่ต่างจังหวัด จาก เรียลมูฟ โดยเข้ าทาสัญญากับ เรียลมูฟ ในฐานะผู้ขาย และ TUC ในฐานะผู้ที่จะเข้ ารับสิทธิและ
หน้ าที่ของ เรียลมูฟ ในฐานะผู้ขายภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่กาหนดไว้ ทังนี
้ ้ TUC ตกลงจะเข้ ารับสิทธิ
และหน้ าที่ต่าง ๆ ที่ เรี ยลมูฟ มีอยู่ต่อกองทุนภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 เมื่อการโอน
กิจการทังหมดของ
้
เรียลมูฟ ให้ แก่ TUC เกิดขึ ้นแล้ วโดยเสร็ จสมบูรณ์ โดย TUC ตกลงจะปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้ขายซึง่ ยังคงมีอยู่
ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ณ วันที่การโอนกิจการทังหมดของ
้
เรียลมูฟ ให้ แก่ TUC
เสร็จสมบูรณ์แทนที่ เรียลมูฟ ทุกประการ
(2) ภายหลังจากที่กองทุนได้ รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC (ตามเงื่อนไขของ
สัญญาที่เกี่ยวข้ อง) ซึง่ ปั จจุบนั อยู่ในระหว่างการขายรายได้ ที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2568 TUC และ
TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีกาหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2576 ซึ่งคู่สญ
ั ญาทีเ่ กี่ยวข้ องจะ
ดาเนินการเจรจาและตกลงจานวนทรัพย์สินที่จะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จานวนเงินสุทธิที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้ องไม่น้อย
กว่าจานวนที่กองทุนได้ รับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ ที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่กองทุน โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 3.4.1.3 (ก)(4) “หนังสือข้ อตกลงร่วมกัน (Letter of Agreement) ที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ระหว่าง TUC TICC และกองทุน ("หนังสือข้ อตกลงร่วมกันที่เกี่ยวข้ องกับ
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC")”
(3) เมื่อครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่า ในปี 2576 (ยกเว้ น FOC ประมาณ 122,974 คอร์ กิโลเมตร และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่
ต่างจังหวัดจานวนประมาณ 1.2 ล้ านพอร์ ตครอบคลุม FOC 198,085 คอร์ กิโลเมตร ที่ให้ เช่าแก่ TICC) หากกลุ่มทรูได้ รับการ
ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จาเป็ นสาหรับการให้ บริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรูจะต้ องต่ออายุการเช่าออกไป เป็ น
ระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวันครบอายุสญ
ั ญาเช่าระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่บริษัทในกลุ่มทรูที่ให้ บริการบรอดแบนด์ถืออยู่ แล้ วแต่เวลาใดจะสันกว่
้ า ทังนี
้ ้ เมื่อเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งดังนี ้
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(ก) รายได้ รวมทังปี
้ ของกลุ่มทรูจากการให้ บริ การบรอดแบนด์เกินกว่าระดับทีก่ าหนด หรือ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มท
รูในการให้ บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้ อยละ 33

3.1.2 นโยบายการลงทุน
3.1.2.1 นโยบายการลงทุนในทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ในปั จจุบนั
กองทุ น ฯ มี น โยบายการลงทุ น และจัด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ โดยหลักผ่านทาง (ก) การให้ ผ้ อู ื่นเช่า /เช่าช่วง ดาเนินการและบริ หารจัดการ
ทรัพย์สิน โดยเป็ นการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเป็ นผู้เช่า/เช่าช่วง ดาเนินการและ
บริ ห ารจัด การทรัพ ย์ สิน ดังกล่าว และ (ข) การได้ รับ สิท ธิ ในการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ สุท ธิ จ ากการให้ เช่ า
ทรัพย์สิน ทังนี
้ ้ โปรดพิจารณารายละเอียดและรูปแบบของการจัดหาผลประโยชน์ของทรัพย์สินแต่ละประเภทของ
กองทุนดังต่อไปนี ้
(ก)

เสาโทรคมนาคม

กองทุ น เข้ าท าสั ญ ญาเพื่ อ ให้ ได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ สุ ท ธิ จ ากการให้ เช่ า เสา
โทรคมนาคมจานวนรวมทัง้ สิ ้น 6,332 เสา และกองทุนยังได้ นาเสาโทรคมนาคมที่กองทุนเป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์รวมทังสิ
้ ้น 9,727 เสา ออกจัดหาผลประโยชน์ผ่านการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและ
บริ ห ารจั ด การหลั ก เช่ า ด าเนิ น การและบริ ห ารจั ด การ ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดแยกตามวิ ธี ก ารจั ด หา
ผลประโยชน์ดงั นี ้
(1) การให้ ผ้ อู ื่นเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สิน
กองทุนได้ นาเสาโทรคมนาคมทีก่ องทุนถือครองกรรมสิทธิ์ดงั ต่อไปนี ้จานวนรวมทังสิ
้ ้น 9,727
เสา ออกจัดหาผลประโยชน์ผ่านการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเช่า
ดาเนินการและบริ หารจัดการ ทังนี
้ ้ ตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไข
และแทนที่นนั ้
ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักมีหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานและการ
บารุงรักษาทรัพย์สนิ
รวมทังเป็
้ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับการดาเนินงานและการบารุงรักษา
ทรัพย์สินดังกล่าว
โดยผู้เช่าและบริหารจัดการหลักจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่
กาหนดไว้ ในสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มกี ารแก้ ไขและแทนที่
(1.1)

ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู

ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นซึง่ เข้ าทากับทรู
กองทุนได้ มาซึง่
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู โดยกองทุนเป็ นผู้รับผิดชอบชาระค่าเช่าทีด่ ินรวมถึงภาษีโรงเรื อนและ
ทีด่ ินสาหรับที่ดินที่ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูตั ้งอยู่
และค่าประกันภัยสาหรับทรัพย์สนิ เสา
โทรคมนาคมดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในช่วงระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก
ที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ TUC เป็ นผู้ดาเนินการชาระค่าเช่าทีด่ นิ รวมถึงภาษีโรงเรื อนและทีด่ ินสาหรับ
ที่ดินทีท่ รัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูตั ้งอยู่ (ตามวิธีการคานวณซึง่ ระบุไว้ ในสัญญา) ซึง่ จะสะท้ อน
อยู่ในค่าเช่าล่วงหน้ าสุทธิที่ TUC ต้ องจ่ายให้ แก่กองทุน และ TUC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก
17

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่เป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการและบารุงรักษาทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู และพื ้นที่ที่ทรัพย์สนิ เสา
โทรคมนาคมของทรูตั ้งอยู่เอง
ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นซึง่ เข้ าทากับทรู หากผู้เช่าและบริหาร
จัดการไม่สามารถเข้ าถึง ดาเนินการ และ/หรื อใช้ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ นไม่ว่า
ส่วนใดเนือ่ งมาจากประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิการเช่าหรื อสิทธิในการใช้ หรื อเข้ าถึงที่ดินหรื อทรัพย์สิน
ซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมตั ้งอยู่ (“ทรัพย์สินที่ได้ รับผลกระทบ”) ภายในห้ าปี นับตั ้งแต่
สิทธิการเช่าทีเ่ กี่ยวข้ องได้ เปลี่ยนมาอยูใ่ นชื่อของกองทุน นิติบคุ คลผู้โอนรายที่เกี่ยวข้ องจะทาการย้ าย
หรื อเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินที่ได้ รับผลกระทบดังกล่าวที่นิติบคุ คลผู้โอนได้ ขายแก่กองทุนด้ วยค่าใช้ จ่าย
ของนิติบคุ คลผู้โอนเอง หากนิตบิ คุ คลผู้โอนรายที่เกี่ยวข้ องไม่สามารถย้ ายหรื อเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สิน
ที่ได้ รับผลกระทบได้ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด นิติบคุ คลผู้โอนจะต้ องชาระคืนเงินให้ แก่กองทุนเป็ น
จานวนเท่ากับมูลค่าสุดท้ ายของทรัพย์สินที่ได้ รับผลกระทบดังกล่าว รวมทังดอกเบี
้
้ยในอัตราร้ อยละ 7.5
ต่อปี คิดคานวณตั ้งแต่วนั ทีก่ องทุนลงทุนครัง้ แรกหรื อวันทีโ่ อนทรัพย์สินดังกล่าวเสร็จสิ ้น (แล้ วแต่กรณี)
โดยจานวนที่ชาระคืนพร้ อมดอกเบี ้ยให้ แก่กองทุนดังกล่าวต้ องหักด้ วยค่าเช่าทังหมดที
้
่กองทุนได้ รับไป
แล้ วจากผู้เช่าและบริหารจัดการหลักสาหรับทรัพย์สินที่ได้ รับผลกระทบซึง่ นิติบคุ คลผู้โอนไม่สามารถ
ย้ ายหรื อเปลี่ยนทดแทนได้ นนั ้ และดอกเบี ้ยที่อตั ราร้ อยละ 7.5 คิดคานวณตั ้งแต่วนั ทีก่ องทุนรับเงินค่า
เช่าจากผู้เช่าและบริหารจัดการหลักแต่ละครัง้ สาหรับทรัพย์สินที่ได้ รับผลกระทบนันตามสั
้
ญญาเช่า
ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ อนึ่ง การย้ าย การเปลี่ยนทดแทน และ/
หรื อการชาระคืนราคาค่าซื ้อโดยนิติบคุ คลผู้โอนดังกล่าว จะไม่ถือเป็ นการได้ มาเพิม่ เติมหรื อจาหน่ายไป
ซึง่ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุน ดังนัน้ กองทุนจึงไม่ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์
และขันตอนเกี
้
่ยวกับการได้ มาเพิม่ เติมหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานรวมทังหลั
้ กเกณฑ์
และขันตอนเกี
้
่ยวกับการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์สาหรับ
การทาธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องและการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานเพิม่ เติมแต่อย่างใด
(1.2) เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 จานวน 350 เสา ครัง้ ที่ 3 จานวน
2,589 เสา และครัง้ ที่ 4 จานวน 788 เสา
ตามสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2, ครัง้ ที่ 3 และครัง้ ที่ 4
ตามลาดับ โดยในส่วนของค่าใช้ จา่ ยนัน้ กองทุนจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าเช่าทีด่ ินรวมถึงภาษีโรงเรื อน
และที่ดินที่เกี่ยวข้ องกับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 2 ครัง้ ที่ 3 และครัง้ ที่ 4 โดย
ชาระเป็ นรายเดือนให้ แก่ TUC (ตามวิธีการคานวณที่ระบุในสัญญา) นอกเหนือจากนัน้ กองทุนยังจะ
เป็ นผู้รับผิดชอบในค่าใช้ จา่ ยสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ สาหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว โดย TUC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ
และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวกับดาเนินงาน
และบารุงรักษาสาหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 2, ครัง้ ที่ 3 และครัง้ ที่ 4
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ทังนี
้ ้ หากผู้เช่าและบริหารจัดการไม่สามารถเข้ าถึง ดาเนินการ และ/หรื อใช้ เสาโทรคมนาคมของ TUC
ที่ลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว ไม่ว่าส่วนใดเนือ่ งมาจากประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิการเช่าหรื อสิทธิในการใช้
หรื อเข้ าถึงที่ดินหรื อทรัพย์สินซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมตั ้งอยู่
(“ทรัพย์สินทีไ่ ด้ รับ
ผลกระทบ”) ภายในห้ าปี นับตั ้งแต่สิทธิการเช่าทีเ่ กี่ยวข้ องได้ เปลี่ยนมาอยูใ่ นชื่อของกองทุน กองทุนจะมี
สิทธิทจี่ ะได้ รับการเยียวยาในลักษณะเดียวกันกับที่กาหนดไว้ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ เบื ้องต้ นตามที่กล่าวข้ างต้ น
(2) การได้ รับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิจากการให้ เช่าทรัพย์สิน
(2.1) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคม
ของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC รวมทังกรรมสิ
้
ทธิ์ในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และ
เสาโทรคมนาคมของ AWC จานวนหนึ่ง ภายหลังจากวันครบกาหนดสัญญา HSPA สัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และสัญญาเช่า
เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 (ตามลาดับ)
กองทุนได้ เข้ าทาสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นกับ BFKT และ AWC ซึง่
BFKT เป็ นผู้ใช้ ประโยชน์และดูแลรักษาทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และใช้ ประโยชน์และดูแล
รักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ซึง่ AWC ให้ เช่าแก่ BFKT ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
ต่อไป โดย BFKT นาทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ไปให้ เช่าแก่
กสท. โทรคมนาคม รวมทังด
้ าเนินการดูแล จัดการ และบารุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าว ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
เครื่ องและอุปกรณ์ HSPA และ กสท. โทรคมนาคม มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวบางประการในการใช้
ทรัพย์สินดังกล่าว ทังนี
้ ้ BFKT และ AWC โอนรายได้ สทุ ธิในอัตราที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ น โดยเป็ นอัตราหลังจากหักค่าใช้ จ่ายโดยตรงทีเ่ กี่ยวข้ องกับทรัพย์สินนี ้
แล้ ว (รวมถึง ค่าเช่าที่ดิน ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ค่าใช้ จ่ายสาหรับสิทธิผ่านทาง ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
จัดการและบารุงรักษา และค่าประกันภัย เป็ นต้ น) ทีเ่ กิดขึ ้นตั ้งแต่และรวมถึงวันเริ่มคานวณรายได้
จนถึงวันครบกาหนดสัญญา HSPA จากการให้ เช่าดังกล่าว (รวมถึงเงินที่ได้ รับจากการใช้ สิทธิเรี ยกร้ อง
คาตัดสิน คาพิพากษา คดีความที่ตดั สินให้ แก่ BFKT และ AWC รวมทังการด
้
าเนินการหรื อสิทธิอนื่ ใด
ซึง่ BFKT และ AWC มีสทิ ธิได้ รับ ที่เกิดขึ ้นจาก หรื อเกี่ยวกับรายได้ หรื อสัญญาซึง่ ก่อให้ เกิดรายได้
ดังกล่าวที่เกิดจากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้ รับจากการ
ใช้ สิทธิเรี ยกร้ องทีเ่ กิดขึ ้นจาก หรื อเกี่ยวกับสัญญาซึง่ ก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าวของ BFKT หรื อ AWC
ก่อนหน้ าวันเริ่มคานวณรายได้ ไม่ว่า BFKT หรื อ AWC จะได้ ดาเนินการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องหรื อได้ รับชาระ
ตามสิทธิหรื อการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวก่อนหน้ าหรื อภายหลังวันเริ่มคานวณรายได้ ก็ตาม)) ให้ แก่
กองทุนตามข้ อกาหนด เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นที่
ทากับ BFKT และ AWC ทังนี
้ ้ กองทุนไม่มีสิทธิในรายได้ ใดๆ ทีเ่ กิดจากการให้ บริการดาเนินงานและ
การบารุงรักษาโดย BFKT ตามสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC และกองทุนไม่มีสิทธิในรายได้ ใดๆ ที่เกิดจาก
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การให้ เช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Active อันรวมถึง Node B ซึง่ ใช้ ในการ
ให้ บริการ 3G ของ กสท. โทรคมนาคม บนคลื่นความถี่ในย่านความถี่ 850 MHz ยกเว้ นอุปกรณ์ระบบ
สือ่ สัญญาณ
ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นที่กองทุนได้ เข้ าทากับ BFKT นัน้ BFKT
ให้ สิทธิแก่กองทุนในการซื ้อ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT จานวน 1,435 เสา และ ระบบ
FOC ของ BFKT โดยมีราคาใช้ สิทธิจานวน 10 ล้ านบาท โดยกองทุนสามารถใช้ สิทธิดงั กล่าวได้ เมื่อ
สัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA สิ ้นสุดลง (ซึง่ ปั จจุบนั กาหนดไว้ เป็ นวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568
แต่อาจมีการขยายกาหนดระยะเวลาได้ อีกอย่างน้ อยห้ าปี โดยการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะมีผลเมื่อ
สัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA ได้ รับการต่ออายุหรื อขยายระยะเวลาตามข้ อตกลงที่กาหนด)
โดยกองทุนมีความประสงค์จะใช้ สิทธิในการซื ้อ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT และ ระบบ
FOC ของ BFKT ดังกล่าว เมือ่ ถึงเวลาที่สามารถใช้ สิทธิในการซื ้อดังกล่าวได้ ซึง่ เมือ่ มีการใช้ สิทธิซื ้อ
ดังกล่าวแล้ ว BFKT จะโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่กองทุน และข้ อตกลงในการโอนรายได้ ที่เกี่ยวข้ อง
กับทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ที่มีการโอนไปยังกองทุนแล้ วนันจะสิ
้
้นสุดลง โดยภายหลังจากที่มี
การโอนกรรมสิทธิ์ กองทุนจะเป็ นผู้รับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินตามจริงเองทังหมด
้
ทังนี
้ ้
สิทธิในการซื ้อ (call option) ดังกล่าว ไม่ครอบคลุมถึงเสาโทรคมนาคมของ BFKT จานวน 50 เสา
(ตามที่ได้ ระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ น) ที่ตั ้งอยู่บริเวณที่ดินซึง่ ไม่มคี วาม
ชัดเจนในเรื่ องของความเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์หรื ออาจตกอยู่ภายใต้ ข้อจากัดเกี่ยวกับการใช้ พื ้นที่บาง
ประการ และจะยังอยู่ภายใต้ ข้อตกลงเกี่ยวกับการโอนสิทธิรายได้ ระหว่างกองทุนกับ BFKT ต่อไปเป็ น
ระยะเวลา 10 ปี หลังจากวันครบกาหนดสัญญา HSPA นอกจากนี ้ ตามข้ อกาหนดในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นที่กองทุนทากับ BFKT ยังกาหนดให้ ค่สู ญ
ั ญาสามารถตกลงซื ้อขาย
เสาโทรคมนาคมของ BFKT จานวนดังกล่าว โดยอ้ างอิงราคาที่ได้ จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าที่
คู่สญ
ั ญาร่วมกันแต่งตั ้ง ทังนี
้ ้ การที่กองทุนใช้ สิทธิในการซื ้อ (call option) ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ
BFKT ดังกล่าวในอนาคต หรื อการที่กองทุนตกลงซื ้อขายเสาโทรคมนาคมของ BFKT จานวน 50 เสา
โดยอ้ างอิงราคาที่ได้ จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าทีก่ องทุนและ BFKT ร่วมกันแต่งตั ้งดังกล่าว
หรื อการที่กองทุนมีสิทธิได้ รับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิทเี่ กิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ
BFKT ทีเ่ หลืออยู่ ภายหลังวันครบกาหนดสัญญา HSPA จะไม่ถือเป็ นการได้ มาเพิม่ เติมหรื อจาหน่ายไป
ซึง่ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุน ดังนัน้ กองทุนจึงไม่ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์
และขันตอนเกี
้
่ยวกับการได้ มาเพิม่ เติมหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานรวมทังหลั
้ กเกณฑ์
และขันตอนเกี
้
่ยวกับการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ การทา
ธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องและการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอีก
ครัง้
ในส่วนของเสาโทรคมนาคมของ AWC นัน้ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ซึง่ ปั จจุบนั กาหนดไว้ เป็ นวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แต่อาจมีการขยาย
กาหนดระยะเวลาได้ อีกอย่างน้ อยห้ าปี (ซึง่ การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะมีผลเมื่อสัญญาเช่าเครื่ อง
และอุปกรณ์ HSPA ได้ รับการต่ออายุหรื อขยายระยะเวลาตามข้ อตกลงที่กาหนด) AWC จะมีหน้ าที่
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ต้ องโอนกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ AWC ให้ แก่กองทุนตามข้ อกาหนดในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นกับ AWC จานวนอย่างน้ อย 3,968 เสา ซึง่ ภายหลังจากนัน้ ข้ อตกลง
เกี่ยวกับการโอนสิทธิรายได้ ที่เกี่ยวเนื่องกับเสาโทรคมนาคมของ AWC จะสิ ้นผลลง ทังนี
้ ้ เสา
โทรคมนาคมของ AWC จานวน 392 เสา ตามที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
เบื ้องต้ นทีต่ ั ้งอยู่บริเวณทีด่ ินซึง่ ไม่มีความชัดเจนในเรื่ องของความเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์หรื ออาจตกอยู่
ภายใต้ ข้อจากัดเกี่ยวกับการใช้ พื ้นที่บางประการจะไม่ถกู โอนมาให้ แก่กองทุนภายหลังจากที่กาหนด
ระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สิ ้นสุดลงและจะยังอยู่ภายใต้ ข้อตกลงเกี่ยวกับ
การขายสิทธิรายได้ ระหว่างกองทุนกับ AWC เป็ นระยะเวลา 10 ปี หลังจากวันครบกาหนดสัญญา
HSPA นอกจากนี ้ ตามข้ อกาหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นที่กองทุนได้ เข้ า
ทากับ AWC ยังกาหนดให้ ค่สู ญ
ั ญาสามารถตกลงซื ้อขายเสาโทรคมนาคมของ AWC จานวนดังกล่าว
โดยอ้ างอิงราคาที่ได้ จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าทีค่ ่สู ญ
ั ญาร่วมกันแต่งตั ้ง ทังนี
้ ้ กองทุนไม่
สามารถรับรองได้ วา่ AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดังกล่าวให้ แก่กองทุนอย่างแน่นอน เนื่องจากหน้ าที่
ในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC จะเกิดขึ ้นก็ต่อเมื่อเงื่อนไขตามสัญญาดังกล่าวได้ สาเร็จแล้ ว ซึ่ง
ยังไม่แน่นอนว่าเงื่อนไขดังกล่าวนันจะส
้ าเร็จหรื อไม่ ทังนี
้ ้ การโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC อย่างน้ อย
3,968 เสา ให้ แก่กองทุนในอนาคต หรื อการที่กองทุนมีสิทธิได้ รับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจาก
การให้ เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ AWC ที่เหลืออยู่ หลังครบกาหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเครื่ อง
และอุปกรณ์ HSPA แล้ ว ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นที่ทากับ AWC หรื อการ
ที่กองทุนตกลงซื ้อขายเสาโทรคมนาคมของ AWC จานวน 392 เสาโดยอ้ างอิงราคาที่ได้ จากการ
ประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าทีก่ องทุนและ AWC ร่วมกันแต่งตั ้งดังกล่าวจะไม่ถือเป็ นการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินของกองทุน ดังนัน้ กองทุนจึงไม่ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และขันตอน
้
เกี่ยวกับการได้ มาเพิ่มเติมหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานรวมทังหลั
้ กเกณฑ์และขันตอน
้
เกี่ยวกับการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
การทาธุรกรรม
ระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องและการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอีกครัง้
ก่อน กสท. โทรคมนาคม เริ่มจ่ายเงินให้ แก่ BFKT ตามสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA
TUC ตกลงภายใต้ หนังสือข้ อตกลงกระทาการ ที่จะทาการชาระหรื อดาเนินการให้ มีการชาระรายได้
สุทธิ ซึง่ ถึงกาหนดชาระแก่กองทุนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นซึง่ เข้ าทากับ
BFKT เมื่อ กสท. โทรคมนาคม เริ่มจ่ายเงินค่าเช่าให้ แก่ BFKT ทังนี
้ ้ ข้ อตกลงกระทาการดังกล่าวของ
TUC ได้ สิ ้นผลลง และหนังสือสนับสนุน (letter of support) ที่ TUC ออกให้ แก่กองทุนเริ่มมีผลใช้ บงั คับ
โดยหนังสือสนับสนุน (letter of support) ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายและมิใช่การค ้าประกันโดย TUC
BFKT ได้ ให้ สิทธิในการซื ้อ (call option) แก่ กสท. โทรคมนาคม ในการซื ้อเสาโทรคมนาคม
ของ BFKT จานวน 667 เสา และ ระบบ FOC ของ BFKT ซึง่ BFKT ประสงค์จะขายสิทธิในรายได้ ทเี่ กิด
จากทรัพย์สินดังกล่าวให้ กบั กองทุน ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นซึง่ กองทุน
เข้ าทากับ BFKT ทังนี
้ ้ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นที่กองทุนได้ เข้ าทากับ
BFKT หาก กสท. โทรคมนาคม ใช้ สิทธิซื ้อทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ส่วนที่สร้ างใหม่ BFKT ตก
ลงที่จะยังคงส่งมอบรายได้ สทุ ธิให้ แก่กองทุนตามจานวนที่ได้ ตกลงไว้ จนสิ ้นสุดสัญญาโอนขาย
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นดังกล่าว รวมทังจั
้ ดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินใดๆ ที่ กสท.
โทรคมนาคม ใช้ สิทธิซื ้อก่อนที่สญ
ั ญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA จะหมดอายุ ซึง่ หาก BFKT ไม่
สามารถดาเนินการจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินที่ กสท. โทรคมนาคม ใช้ สิทธิซื ้อได้ BFKT
จะต้ องชาระเงินเป็ นจานวนเท่ากับมูลค่าสุดท้ าย (terminal value) ของทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่กองทุน
ทังนี
้ ้ BFKT อาจนาเงินที่ได้ รับจากการที่ กสท. โทรคมนาคม ใช้ สทิ ธิในการซื ้อ (call option) มาใช้ เป็ น
ส่วนหนึ่งในการปฏิบตั ิตามหน้ าทีท่ ี่ BFKT มีต่อกองทุนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
เบื ้องต้ น
ไม่วา่ จะเป็ นการส่งมอบรายได้ สทุ ธิหรื อการชาระเงินเป็ นจานวนเท่ากับมูลค่าสุดท้ าย
(terminal value) ของทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่กองทุน
ทังนี
้ ้ ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นไม่
รวมถึงส่วนปรับปรุงของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ นที่อาจมีการดาเนินการเพือ่
เพิม่ ศักยภาพของทรัพย์สินดังกล่าวไม่ว่าโดย BFKT ในส่วนของทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT หรื อ
โดย AWC ในส่วนของเสาโทรคมนาคมของ AWC ยกตัวอย่างเช่น การปรับปรุงอุปกรณ์ระบบสื่อ
สัญญาณ ทังนี
้ ้ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ น นิติบคุ คลผู้โอนได้ ให้ สิทธิแก่
กองทุนในการได้ รับคาเสนอก่อน (right to receive a first offer) เพือ่ ซื ้อทรัพย์สินเพิม่ เติม ซึง่ รวมถึง
ส่วนปรับปรุงดังกล่าว
และ/หรื อรายได้ ที่จะเกิดจากส่วนปรับปรุงเพิ่มเติมของทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ นนัน้
ในกรณีที่กลุ่มทรูพิจารณาจะขายทรัพย์สินหรื อรายได้ ที่จะเกิดจาก
ทรัพย์สินเพิ่มเติมดังกล่าวนันให้
้ แก่บคุ คลภายนอกกลุ่มทรู นอกจากนี ้ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ เบื ้องต้ น กองทุนได้ ให้ สิทธิแก่นิติบคุ คลผู้โอนในการทาคาเสนอก่อน (right of first
offer) เพื่อซื ้อทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนซื ้อจากกลุม่ ทรูหากกองทุนจะขายหรื อจาหน่ายโดยประการอื่นใด
ซึง่ ทรัพย์สินดังกล่าว
นอกจากนี ้ BFKT ยังคงเป็ นผู้ดาเนินงานและบารุงรักษาทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT
และเสาโทรคมนาคมของ AWC ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA และ สัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ตามลาดับต่อไป ซึง่ บริษทั จัดการเชื่อว่าทาให้ มีการดาเนินงานและการ
บารุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ นทีเ่ หมาะสม
(2.2)

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1

กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ซึง่ มีจานวน 338 เสา และโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่
เกี่ยวข้ อง โดยประกอบด้ วยเสาทีต่ ั ้งอยู่บนพื ้นดินจานวน 187 เสา เสาทีต่ ั ้งอยู่บนดาดฟ้ าจานวน 130
เสา และระบบ Distributed Antenna System จานวน 21 เสา เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 มีทงที
ั ้ ่ตั ้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและใน 60 จังหวัดของประเทศไทย โดยประมาณร้ อย
ละ 15 อยู่ในกรุงเทพมหานครซึง่ มีประชากรหนาแน่น
กองทุนได้ มาซึง่ สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ทีเ่ กิดขึ ้นตั ้งแต่และรวมถึงวันเริ่มคานวณรายได้ สาหรับการลงทุน
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เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 1 จนถึงวันครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ซึง่ เป็ น
ระยะเวลาประมาณ 11 ปี (รวมถึงเงินที่ได้ รับจากการใช้ สิทธิเรี ยกร้ อง คาตัดสิน คาพิพากษา คดีความ
ที่ตดั สินให้ แก่ AWC รวมทังการด
้
าเนินการหรื อสิทธิอื่นใดซึง่ AWC มีสิทธิได้ รับ ที่เกิดขึ ้นจาก หรื อ
เกี่ยวกับรายได้ หรื อสัญญาซึง่ ก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้ รับจากการใช้
สิทธิเรี ยกร้ องทีเ่ กิดขึ ้นจาก หรื อเกี่ยวกับรายได้ หรื อสัญญาซึง่ ก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าวซึง่ AWC มีสิทธิ
ได้ รับก่อนหน้ าวันเริ่มคานวณรายได้ สาหรับการลงทุนเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 1 ไม่ว่า AWC จะได้ ดาเนินการใช้
สิทธิเรี ยกร้ องหรื อได้ รับชาระตามสิทธิหรื อการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวก่อนหน้ าหรื อภายหลังวันเริ่ม
คานวณรายได้ สาหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ก็ตาม)) โดยขณะนี ้ AWC ได้ ให้ BFKT เช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 1 โดยที่ BFKT ได้ นาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ดังกล่าวออกให้ กสท.
โทรคมนาคม เช่าช่วงและดาเนินงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 1 นัน้ BFKT มีหน้ าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานและการบารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ทังนี
้ ้ AWC ได้ โอนรายได้ อนั เกิดจากการให้ BFKT เช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ลงทุนเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 1 หลังหักค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานและบารุงรักษา ค่าเช่าพื ้นที่ ค่า
ประกันภัย และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการดาเนินงานทีเ่ กี่ยวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 1 ให้ แก่กองทุนตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 แล้ ว
AWC มีหน้ าที่โอนกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 จานวน 338 เสา
ให้ แก่กองทุนตามข้ อกาหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
ซึง่ ภายหลังจากนัน้ ข้ อตกลงเกี่ยวกับการโอนสิทธิรายได้ ทเี่ กี่ยวเนือ่ งกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ดังกล่าวนันจะสิ
้
้นผลลง และกองทุนจะเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในเสา
โทรคมนาคมดังกล่าว ทังนี
้ ้ กองทุนไม่สามารถรับรองได้ วา่ AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดังกล่าวให้ แก่
กองทุนอย่างแน่นอน เนื่องจากหน้ าทีใ่ นการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
จะเกิดขึ ้นก็ต่อเมื่อเงื่อนไขตามสัญญาดังกล่าวได้ สาเร็จแล้ ว ซึง่ ยังไม่แน่นอนว่าเงื่อนไขดังกล่าวนันจะ
้
สาเร็จหรื อไม่
(2.3)

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2

กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 จานวน 149 เสา และโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่
เกี่ยวข้ อง โดยประกอบด้ วยเสาทีต่ ั ้งอยู่บนพื ้นดินจานวน 91 เสา เสาทีต่ ั ้งอยู่บนดาดฟ้ าจานวน 49 เสา
และระบบ Distributed Antenna System จานวน 9 เสา เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิม่ เติม
ครัง้ ที่ 2 จะมีทงที
ั ้ ่ตั ้งอยูใ่ นกรุงเทพมหานครและใน 35 จังหวัดของประเทศไทย โดยประมาณร้ อยละ 15
อยู่ในกรุงเทพมหานครซึง่ มีประชากรหนาแน่น
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กองทุนได้ มาซึง่ สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ทีเ่ กิดขึ ้นตั ้งแต่และรวมถึงวันเริ่มคานวณรายได้ สาหรับการลงทุน
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 2 จนถึงวันครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ซึง่ เป็ น
ระยะเวลาประมาณ 8 ปี (รวมถึงเงินที่ได้ รับจากการใช้ สิทธิเรี ยกร้ อง คาตัดสิน คาพิพากษา คดีความที่
ตัดสินให้ แก่ AWC รวมทังการด
้
าเนินการหรื อสิทธิอนื่ ใดซึง่ AWC มีสิทธิได้ รับ ที่เกิดขึ ้นจาก หรื อ
เกี่ยวกับรายได้ หรื อสัญญาซึง่ ก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินทีไ่ ด้ รับจากการใช้
สิทธิเรี ยกร้ องทีเ่ กิดขึ ้นจาก หรื อเกี่ยวกับรายได้ หรื อสัญญาซึง่ ก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าวซึง่ AWC มีสิทธิ
ได้ รับก่อนหน้ าวันเริ่มคานวณรายได้ สาหรับการลงทุนเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 2 ไม่ว่า AWC จะได้ ดาเนินการใช้
สิทธิเรี ยกร้ องหรื อได้ รับชาระตามสิทธิหรื อการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวก่อนหน้ าหรื อภายหลังวันเริ่ม
คานวณรายได้ สาหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ก็ตาม)) โดยขณะนี ้ AWC ได้ ให้ BFKT เช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 2 โดยที่ BFKT ได้ นาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ดังกล่าวออกให้ กสท.
โทรคมนาคม เช่าช่วงและดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 นัน้ BFKT มีหน้ าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานและการบารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ
AWC ทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 โดย AWC จะโอนรายได้ อนั เกิดจากการให้ BFKT เช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ลงทุนเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 2 หลังหักค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานและบารุงรักษา ค่าเช่าพื ้นที่ ค่า
ประกันภัย และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการดาเนินงานทีเ่ กี่ยวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ให้ แก่กองทุนตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ทีล่ งทุนเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 2 ซึง่ กองทุนเข้ าทากับ AWC
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 แล้ ว
AWC มีหน้ าที่โอนกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 จานวน 149 เสา
ให้ แก่กองทุนตามข้ อกาหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
ซึง่ ภายหลังจากนัน้ ข้ อตกลงเกี่ยวกับการโอนสิทธิรายได้ ที่เกี่ยวเนือ่ งกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ดังกล่าวนันจะสิ
้
้นผลลง และกองทุนจะเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในเสา
โทรคมนาคมดังกล่าว ทังนี
้ ้ กองทุนไม่สามารถรับรองได้ วา่ AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดังกล่าวให้ แก่
กองทุนอย่างแน่นอน เนื่องจากหน้ าที่ในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
จะเกิดขึ ้นก็ต่อเมื่อเงื่อนไขตามสัญญาดังกล่าวได้ สาเร็จครบถ้ วนแล้ ว
ซึง่ ยังไม่แน่นอนว่าเงื่อนไข
ดังกล่าวนันจะส
้ าเร็จหรื อไม่
(ข)

ใยแก้ วนาแสง (FOC) และระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด

กองทุนเข้ าทาสัญญาเพือ่ ให้ ได้ รบั สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิจากการให้ เช่า FOC
รวมระยะทาง 47,250 กม. (680,400 คอร์ กิโลเมตร) รวมทังอุ
้ ปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณรวม 9,169
links ตามสัญญา HSPA และกองทุนยังได้ นากลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) ประเภท FOC และระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัดทีก่ องทุนลงทุนอยู่ในปั จจุบนั ออกจัดหาผลประโยชน์ผ่านการให้
TUC
และ TICC ในฐานะผู้เช่า/เช่าช่วงและบริหารจัดการหลักเช่า/เช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการ
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จานวนรวมทังสิ
้ ้น 48,900 กิโลเมตร (2,094,558 คอร์ กิโลเมตร) ดังมีรายละเอียดแยกตามวิธีการจัดหา
ผลประโยชน์ดงั นี ้
(1) การให้ ผ้ อู ื่นเช่า/เช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สิน
กองทุนได้ นา FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัดดังต่อไปนี ้ที่กองทุนถือครอง
กรรมสิทธิ์อยู่ในปั จจุบนั ออกจัดหาผลประโยชน์ผ่านการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่า/เช่าช่วงและ
บริหารจัดการหลักเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการจานวนรวมทังสิ
้ ้น 48,900 กิโลเมตร (2,094,558
คอร์ กิโลเมตร)
(1.1) ระบบ FOC หลัก อันประกอบด้ วย FOC ความยาว 5,112 กิโลเมตร (122,974 คอร์กิโลเมตร)
และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้ อง และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด ซึง่ สามารถ
รองรับผู้ใช้ บริการบรอดแบนด์ได้ จานวนประมาณ 1.2 ล้ านพอร์ ต
โดยทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ นที่
กองทุนซื ้อจาก TICC ซึง่ ทรัพย์สินทังสองรายการตั
้
้งอยูใ่ นพื ้นที่ตา่ งจังหวัด โดยกองทุนเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าสิทธิแห่งทาง (ตามจานวนทีร่ ะบุไว้ ในสัญญา) และค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับการประกันภัย ส่วน TICC ใน
ฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไข
และแทนที่ เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการและบารุงรักษาระบบ FOC หลักและระบบบ
รอดแบรนด์ในเขตพื ้นทีต่ า่ งจังหวัดที่กองทุนรับโอนมาจาก TICC
(1.2)

FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1

ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 กองทุนได้ มาซึง่ สิทธิการเช่าระยะ
ยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ใน FOC ของ AWC ทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 รวมทังสิ
้ ทธิในการซื ้อ (call
option) FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ดังกล่าว ภายหลังจากครบกาหนดอายุการเช่าระยะ
ยาว ทังนี
้ ้ โดยกองทุนจะต้ องแจ้ งความประสงค์ทจี่ ะใช้ สิทธิดงั กล่าวให้ แก่ AWC ไม่ช้ากว่า 2 ปี ก่อนครบ
กาหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
โดยกองทุนได้ นา FOC ของ AWC ทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 บางส่วนออกให้ เช่าช่วงแก่ TICC ซึง่ ตาม
สัญญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการ FOC ที่ลงทุนเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 1 (ทีไ่ ด้ มีการแก้ ไขและ
แทนที)่ TICC ในฐานะผู้เช่าช่วงและบริหารจัดการหลักมีหน้ าที่ดาเนินงานและบารุงรักษา FOC ของ
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
(1.3)

FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2

ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 สัญญาซื ้อขายทรัพย์สิ น
ของ ทรูมฟู ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และ สัญญาเช่า FOC ระยะยาว ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 กองทุน
ได้ ม าซึ่ง (ก) กรรมสิ ท ธิ์ ใน FOC ซึ่ง ในปั จ จุบัน ใช้ ในธุ รกิ จ ให้ บ ริ ก ารโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ ในเขตพื น้ ที่
ต่างจังหวัด ระยะทาง 1,113 กิโลเมตร (หรื อ 62,594 คอร์ กิโลเมตร) ที่ซื ้อจาก TUC โดยรวมเรี ยกเป็ น
FOC ของ TUC ทีล่ งทุนเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 2 (ข) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทาง 542 กิโลเมตร (หรื อ
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117,147 คอร์ กิโลเมตร) ที่ซื ้อจาก ทรูมฟู โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC หลักของ ทรูมฟู ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 และ (ค) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปั จจุบันใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ
FTTx ในธุรกิจให้ บริการอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รวมระยะทาง 670 กิโลเมตร (หรื อ 80,014 คอร์ กิ โลเมตร) ที่เช่าจาก TICC โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC
รองรับ ระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติ ม ครัง้ ที่ 2 โดยกองทุนมีสิ ทธิในการซือ้ FOC ดัง กล่าว
(call option) เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว ทังนี
้ ้ โดยกองทุนจะต้ องแจ้ งความประสงค์ที่ จะใช้
สิทธิ ดังกล่าวให้ แ ก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปี ก่อนครบกาหนดอายุก ารเช่ าระยะยาวตามที่กาหนดไว้ ใน
สัญ ญาเช่ า FOC ระยะยาวที่ ล งทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 โดยมี ราคาใช้ สิท ธิ (Exercise Price) เพื่ อ ซื อ้
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 200 ล้ านบาท โดยกองทุนได้ นา FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
บางส่วนออกให้ เช่า/เช่าช่วงแก่ TUC และ TICC ซึ่งภายใต้ สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการ
หลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ กองทุนจะเป็ นผู้รับผิ ดชอบค่าใช้ จ่ายในส่วนที่เกี่ ยวกับสิทธิแห่งทาง
(ตามวิธีการคานวณที่ระบุในสัญญา) และค่าใช้ จ่ายสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ในขณะที่ TUC
และ TICC ในฐานะผู้เช่ า /เช่ าช่ ว งและบริ ห ารจัด การหลัก จะเป็ นผู้ รับ ผิ ด ชอบค่ าใช้ จ่ า ยที่ เกี่ ย วกั บ
ดาเนินงานและบารุงรักษาสาหรับ FOC ทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
(2) การได้ รับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิจากการให้ เช่าทรัพย์สิน
ตามสัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ รายได้ เบื อ้ งต้ น ที่ ก องทุ น ได้ เข้ า ท ากั บ BFKT นัน้
กองทุ น มี สิท ธิ ในการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ สุท ธิ จ ากการให้ เช่ า FOC รวมระยะทาง 47,250 กม.
(680,400 คอร์ กิโลเมตร) รวมทังอุ
้ ปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณรวม 9,169 links ตามสัญญา HSPA
นอกจากการจัดหาผลประโยชน์ด้วยวิธีการให้ ผ้ ูอื่นเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินและการ
ได้ รับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิจากการให้ เช่าทรัพย์สินแล้ ว กองทุนยังได้ เข้ าทาสัญญา
บริ การหลักกับบริ ษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากัด ในฐานะผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
โดยผู้จัด การทรั พ ย์ สิ น โทรคมนาคมให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ งานด้ า นธุ ร การและการตลาดกั บ กองทุ น
นอกจากนี ้ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมยังมีหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับการจัดหาผู้เช่ าและบริ หาร
จัดการพืน้ ที่ร่วมรายอื่นๆ ที่จะเช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมในส่วนที่สามารถทาการ
รองรับการใช้ เพิ่มเติมได้ และกองทุนได้ ประโยชน์จากรายได้ ค่าเช่าเพิ่มเติมนัน้ หักด้ วยค่าธรรมเนียม
เพิ่มเติมที่ต้องชาระให้ กบั ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
3.1.2.2 ทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
ภายใต้ สัญ ญาซื อ้ ขายทรั พ ย์ สิ น ของ TUC ที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 และ ครั ง้ ที่ 3 สัญ ญาซื อ้ ขาย
ทรัพย์สินของ ทรูมฟู ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และ ครัง้ ที่ 3 และ สัญญาเช่า FOC ระยะยาว ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 และ ครั ง้ ที่ 3 กองทุ น จะได้ ม าซึ่ง ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมที่ ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 3 ซึ่ง
ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมที่ ลงทุนเพิ่ ม เติ ม ครัง้ ที่ 3 จะประกอบไปด้ วย (ก) กรรมสิท ธิ์ ในเสา
โทรคมนาคมจานวนประมาณ 2,589 เสา ที่จะซื ้อจาก TUC โดยรวมเรี ยกเป็ น เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 3 (ข) กรรมสิ ท ธิ์ ใน FOC ซึ่ง ในปั จ จุ บั น ใช้ ใ นธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ ในเขตพื น้ ที่
ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรื อ ประมาณ 252,006 คอร์ กิโลเมตร) ที่ จะซือ้ จาก TUC
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โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 (ค) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจ
ให้ บริ การโทรศัพ ท์ เคลื่ อนที่และอินเทอร์ เ น็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ระยะทางประมาณ 546
กิโลเมตร (หรื อประมาณ 117,871 คอร์ กิโลเมตร) ที่จะซื ้อจาก ทรูมฟู โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC หลักของ ทรูมฟู ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 (ง) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปั จจุบันใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การ
อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรื อ
ประมาณ 220,428 คอร์ กิโลเมตร) ที่จะซื ้อจาก ทรูมฟู โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมฟู ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 และ (จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยี
ระบบ FTTx ในธุร กิ จให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต และบรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เน็ ต ในเขตพื น้ ที่ ก รุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 619,986 คอร์ กิโลเมตร) ที่จะเช่าจาก TICC
โดยรวมเรี ย กเป็ น FOC รองรั บ ระบบ FTTx ของ TICC ที่ ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครัง้ ที่ 3 รวมทัง้ สิท ธิ ในการซื อ้ (call
option) FOC ซึ่งใช้ รองรับ เทคโนโลยี ระบบ FTTx ดังกล่ าว เมื่ อ ครบกาหนดอายุก ารเช่ าระยะยาว ทัง้ นี ้ โดย
กองทุนจะต้ องแจ้ งความประสงค์ที่จะใช้ สิทธิ ดังกล่าวให้ แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปี ก่อนครบกาหนดอายุการเช่า
ระยะยาว ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาว ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และ ครัง้ ที่ 3 โดยมีราคาใช้
สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื ้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้ านบาท
กองทุนจะเป็ นผู้รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทาง (ตามวิธีการคานวณที่ระบุ
ในสัญญา) และค่าใช้ จ่ายสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ในขณะที่ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริ หาร
จัดการหลัก ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ จะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับดาเนินงานและบารุงรักษาสาหรับ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
ตามสัญ ญาซื อ้ ขายทรั พ ย์ สิน ของ TUC ที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 และ ครั ง้ ที่ 3 กองทุ น จะซื อ้ เสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ในส่วนของค่าใช้ จ่ายนัน้ กองทุนจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าเช่าที่ดิน
รวมถึงภาษี โรงเรื อนและที่ดินที่เกี่ยวข้ องกับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 (ตามวิธีการ
คานวณที่ระบุในสัญญา) โดยชาระเป็ นรายเดือนให้ แก่ TUC นอกเหนือจากนัน้ กองทุนยังจะเป็ นผู้รับผิดชอบใน
ค่าใช้ จ่ายสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ สาหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 โดย TUC
ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัด การหลักตาม สัญ ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและ
แทนที่ จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับดาเนินงานและบารุ งรักษาสาหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
ภายใต้ หนังสือข้ อตกลงร่ วมกันที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินโทรคมนาคม HSPA ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับความสาเร็ จ
ของธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 TUC และ TICC ตก
ลงจะเช่ าทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคม HSPA บางส่ ว น ซึ่งทรั พ ย์ สิ น ดังกล่ า วประกอบด้ ว ยเสา
โทรคมนาคมของ BFKT ระบบ FOC ของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 โดยกองทุน จะรั บ โอนทรัพ ย์ สิน
ดังกล่าวจาก BFKT และ AWC ภายหลังจากข้ อตกลงเกี่ ยวกับ การโอนสิท ธิ รายได้ ที่ เกี่ ย วเนื่ องกับ ทรั พ ย์ สิน
ดังกล่ า วสิ น้ ผลลงตามสัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิน และสิ ท ธิ รายได้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งระหว่ าง BFKT และ AWC ทัง้ นี ้
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ระยะเวลาเช่าของทรัพย์ สินโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคม HSPA ที่เกี่ ยวข้ องจะสิ น้ สุดในวัน ที่ 15 กันยายน
2576 ซึ่งคู่สัญ ญาที่เกี่ ย วข้ องจะด าเนิ น การเจรจาและตกลงจานวนทรัพ ย์ สินที่ จะเช่า ตลอดจนเงื่อนไขและ
ข้ อกาหนดในการเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จานวนเงินสุทธิที่เกิดขึ ้นจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้ องไม่น้อยกว่าจานวนที่
กองทุนได้ รับจาก BFKT และ AWC ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ทเี่ กี่ยวข้ อง กับกองทุน ในส่วน
ทีเ่ กี่ยวข้ องกับทรัพย์สินดังกล่าว
โดยก่อนการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 นัน้ กองทุน
ได้ จดั ให้ มีการสุ่มตรวจสอบทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 บางส่วนทังทางด้
้
าน
เทคนิคและทางด้ านกฎหมาย เช่น การวิเคราะห์ความแข็งแรงของเสาโทรคมนาคม ความสามารถในการใช้ งาน
การวิเคราะห์ ก ารทับ ซ้ อนกันของเสาโทรคมนาคม รวมถึงประเด็น ทางกฎหมายต่ างๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ทัง้ นี ้ เพื่ อ
ประโยชน์ในการเจรจาตกลงเพื่อกาหนดข้ อตกลงต่างๆ ที่จาเป็ นและเหมาะสมกับคู่สัญ ญาที่ เกี่ ยวข้ องต่อไป
นอกจากนี ้ ภายหลังจากที่ กองทุนได้ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 แล้ วนัน้ กองทุนจะจัดให้ มีการตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวทัง้ ทางด้ านเทคนิคและทางด้ าน
กฎหมายอย่างละเอียดอีกครัง้ โดยหากกองทุนพบประเด็นปั ญหาใดๆ กองทุนสามารถที่จะใช้ สิทธิ ที่กองทุนมี
ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
3.1.2.3 ทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ TUC
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 และสัญ ญาซือ้ ขายทรัพย์ สินของ เรี ยลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 กองทุนได้ มาซึ่ง
ทรั พ ย์ สินโครงสร้ า งพื น้ ฐานโทรคมนาคมที่ ลงทุนเพิ่ มเติ ม ครัง้ ที่ 4 ซึ่ง ประกอบไปด้ วย (ก) กรรมสิท ธิ์ ในเสา
โทรคมนาคมสาหรับการให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จานวน 788 เสา และโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท
Passive อืน่ ทีเ่ กี่ยวข้ อง ทีซ่ ื ้อจาก TUC โดยรวมเรี ยกเป็ น เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 (ข)
กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื ้นทีต่ ่างจังหวัด ระยะทางประมาณ
1,795 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 107,694 คอร์ กิโลเมตร) ที่ซือ้ จาก TUC โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC ของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 (ค) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การ
อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลและในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด รวม
ระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 40,823 คอร์ กิโลเมตร) และประมาณ 617 กิโลเมตร (หรื อ
ประมาณ 37,505 คอร์ กิโลเมตร) ตามลาดับ ที่ซื ้อจาก เรี ยลมูฟ โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC รองรับระบบ FTTx ของ
เรี ยลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 และ (ง) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจ ให้ บ ริ การอิ น เทอร์ เน็ต และบรอดแบนด์อิ นเทอร์ เน็ต ในเขตพื น้ ที่ ต่ างจังหวัด ระยะทางประมาณ 2,797
กิโลเมตร (หรื อประมาณ 109,704 คอร์ กิโลเมตร) ที่ซื ้อจาก TICC โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC รองรับระบบ FTTx
ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
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กองทุนจะเป็ นผู้รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทาง (ตามวิธีการคานวณที่ระบุ
ในสัญญา) และค่าใช้ จ่ายสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ ในขณะที่ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลัก ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ตามสัญญาแก้ ไข
เพิ่ ม เติ ม สัญ ญาเช่ า ด าเนิ น การ และบริ ห ารจัด การหลัก ครั ง้ ที่ 2 จะเป็ นผู้ รับ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกี่ ย วกั บ
ดาเนินงานและบารุงรักษาสาหรับ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
ตามสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ในส่วนของค่าใช้ จ่ายนัน้ กองทุนจะ
เป็ นผู้รับผิ ดชอบค่าเช่าที่ดิน รวมถึงภาษี โรงเรื อนและที่ ดิ น ที่เกี่ ยวข้ องกับ เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 (ตามวิธีการคานวณที่ระบุในสัญญา) โดยชาระเป็ นรายเดือนให้ แก่ TUC นอกเหนือจากนัน้
กองทุนยังจะเป็ นผู้รับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ สาหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 โดย TUC ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักตาม สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หาร
จัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ตามสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลัก
ครัง้ ที่ 2 จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับดาเนินงานและบารุงรักษาสาหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายทรัพย์สินของ เรี ยลมูฟ ทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 กองทุนซื ้อกรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่ง
ในปั จจุบันใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลและในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด จาก เรี ยลมูฟ โดยเข้ าทาสัญ ญากับ เรี ยลมูฟ ใน
ฐานะผู้ขาย และ TUC ในฐานะผู้ที่จะเข้ ารับสิทธิและหน้ าที่ของ เรี ยลมูฟ ในฐานะผู้ขายภายใต้ สัญญาดังกล่าว
เมื่อเกิดเหตุการณ์ ตามที่กาหนดไว้ ทัง้ นี ้ TUC ตกลงจะเข้ ารับสิทธิและหน้ าที่ต่าง ๆ ที่ เรี ยลมูฟ มีอยู่ต่อกองทุน
ภายใต้ สัญญาซือ้ ขายทรัพย์สินของ เรี ยลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 เมื่อการโอนกิจการทัง้ หมดของ เรี ยลมูฟ
ให้ แก่ TUC เกิดขึ ้นแล้ วโดยเสร็ จสมบูรณ์ โดย TUC ตกลงจะปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้ขาย ซึ่งยังคงมีอยู่ภายใต้ สญ
ั ญา
ซื ้อขายทรัพย์สินของ เรี ยลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ณ วันที่การโอนกิจการทัง้ หมดของ เรี ยลมูฟ ให้ แก่ TUC
เสร็จสมบูรณ์แทนที่ เรี ยลมูฟ ทุกประการ
โดยก่อนการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 นัน้ กองทุน
ได้ จดั ให้ มีการตรวจสอบทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ทังทางด้
้
านเทคนิคและ
ทางด้ า นกฎหมาย เช่ น การวิ เคราะห์ ค วามแข็ง แรงของเสาโทรคมนาคม ความสามารถในการใช้ งาน การ
วิเคราะห์การทับซ้ อนกันของเสาโทรคมนาคม รวมถึงประเด็นทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์
ในการเจรจาตกลงเพื่อกาหนดข้ อตกลงต่าง ๆ ที่จาเป็ นและเหมาะสมกับคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องต่อไป โดยในส่วน
ของการวิเคราะห์การทับซ้ อนนัน้ หากพบว่ามีการทับซ้ อนกันของเสาโทรคมนาคมก่อนการเข้ าลงทุน กองทุนและ
คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องจะทาความตกลงกันเกี่ยวกับการดาเนินการที่จาเป็ นและเหมาะสมและกาหนดระยะเวลาใน
การดาเนินการดังกล่าวต่อไป นอกจากนี ้ ภายหลังจากที่กองทุนได้ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้ าง
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พืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 แล้ วนัน้ กองทุนจะจัดให้ มีการตรวจสอบทรัพย์ สินดังกล่าวทัง้
ทางด้ านเทคนิคและทางด้ านกฎหมายอย่ างละเอียดอีกครัง้ โดยหากกองทุนพบประเด็ นปั ญ หาใด ๆ กองทุน
สามารถที่จะใช้ สิทธิที่กองทุนมีตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
3.1.3 การลงทุนในทรัพย์ สินหลัก - ทรัพย์ สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการลงทุนของกองทุนในทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเบือ้ งต้ น ทรัพย์ สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 2 และ ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุ น เพิ่ มเติม ครั ง้ ที่ 3 บริ ษั ทจัด การอาจจัดการให้
กองทุนลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอื่นโดยการได้ มาซึ่งทรัพย์สิน กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานตามที่กฎหมาย
หลักทรัพย์ให้ กระทาได้ และเป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน เช่น ทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
นอกจากนี ้ บริ ษั ทจัดการอาจจัด การให้ ก องทุนลงทุน เพิ่ มเติ ม ในทรั พ ย์ สิน ที่เป็ นโครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมอื่ น และ/หรื อ สิ ท ธิ ในการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ ที่ เกิ ด จากทรั พ ย์ สิ น ดังกล่ าว นอกเหนื อ จาก
ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ซึ่งการลงทุนเพิ่มเติมโดยกองทุนอาจรวมถึงการลงทุนในทรัพย์ สิน
โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ ลงทุนเพิ่ มเติ ม ครั ง้ ที่ 4 และการใช้ สิท ธิ ในการได้ รับ ค าเสนอก่ อน (right to
receive first offers) ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ตามสัญญาโอน
ขายทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ร ายได้ มี ข้ อ ก าหนดว่ า ในกรณี ที่ ก ลุ่ม ทรู จ ะขายทรั พ ย์ สิ น ที่ เป็ นโครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมอื่น ๆ ของกลุ่มทรูและ/หรื อรายได้ ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวที่นอกเหนือจากทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื น้ ฐานโทรคมนาคมเบื อ้ งต้ น ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมที่ ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 ทรัพ ย์ สิน
โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และ ทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ให้ แก่บุคคลภายนอก นิติบุคคลผู้โอนตกลงให้ สิทธิกองทุนในการได้ รับคาเสนอก่อนในการซื ้อ
ทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า ว และ/หรื อ รายได้ ที่ เกิ ด จากทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า ว ทั ง้ นี ้ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เป็ นโครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมอื่ น ดังกล่ าวอาจมี ทัง้ ส่วนที่ เป็ นทรัพ ย์ สินซึ่งเป็ นโครงการที่ แล้ วเสร็ จ และ/หรื อ ทรัพ ย์ สิ นซึ่ง เป็ น
โครงการที่ไม่แล้ วเสร็จ (แล้ วแต่กรณี)
การลงทุนหรื อการได้ มาเพิ่มเติมใด ๆ ซึง่ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานใดๆ อันมีมลู ค่าเกินกว่า 100
ล้ านบาท หรื อตั ้งแต่ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้ มาดังกล่าวจะต้ องอยู่
ภายใต้ ข้อกาหนดเช่นเดียวกันกับเมื่อกองทุนเข้ าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ น (เช่น
ข้ อกาหนดการสอบทานธุรกิจ (due diligence) การประเมินค่าทรัพย์สิน เป็ นต้ น) และจะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) เว้ นแต่ได้ มีการระบุไว้ ใน
โครงการจัด การกองทุ น แล้ วว่ า กองทุ น ไม่ ต้ อ งขอมติ จ ากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ความเห็ น ชอบจากผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ โดยการคานวณมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ลงทุนหรื อได้ มาเพิ่มเติมดังกล่าวข้ างต้ น
ให้ พิจารณาจากมูลค่าทุกรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีการลงทุนหรื อได้ มาเพิ่มเติม
โดยพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนภายในรอบระยะเวลาหกเดือน
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อย่างไรก็ดี หากเป็ นการได้ มาเพิ่มเติมซึง่ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีมลู ค่าเกินกว่า 100 ล้ าน
บาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลาที่มีการได้ มาดังกล่าว ซึ่งได้ รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ในกรณีเช่นนี ้ไม่จาต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณี ที่ ก ารลงทุน หรื อได้ ม าเพิ่ ม เติ ม ซึ่งทรัพ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน จ าเป็ นต้ องใช้ เงิน ทุน
เพิ่มเติมโดยการกู้ยืมและ/หรื อการเพิ่มเงินทุน จดทะเบียน กองทุนจะต้ องปฏิบัติตามขัน้ ตอนเกี่ยวกับการกู้ยืม
ตามที่กาหนดไว้ และการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน (หากต้ องมี) นอกจากนี ้ กองทุนจะต้ องเข้ าทา
สัญญากับผู้ประกอบการบุค คลที่สามเพื่อให้ เช่า หรื อให้ ผ้ ูประกอบการบุคคลที่สามดาเนินการบริ หารจัดการ
ทรัพย์ สิน ดังกล่ าว หรื อเพื่อมอบหมายให้ บุคคลดังกล่าวดาเนินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน เพื่อให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต.
3.1.4 การลงทุนในทรัพย์ สินรอง - การลงทุนในทรัพย์ สินหรือทรัพย์ สินอื่นที่กองทุนลงทุนได้
นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินหลักตามที่ได้ ระบุไว้ ดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทจัดการอาจจัดการให้
กองทุนลงทุนในทรัพย์สินรองดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ในกรณีทสี่ านักงาน ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุน ให้
ความเห็นชอบหรื อมีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินหรื อการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่นที่กองทุนสามารถลงทุนได้
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

(ฉ)

(ช)

(ซ)
(ฌ)

พันธบัตรรัฐบาล
ตัว๋ เงินคลัง
พันธบัตรหรื อหุ้นกู้ที่รัฐวิสาหกิจ หรื อนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ้งขึ ้น เป็ นผู้ออกและมี
กระทรวงการคลังเป็ นผู้ค ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรื อบริ ษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก ทัง้ นี ้ หากเป็ นบัตรเงินฝากที่เข้ าลักษณะ
ของตราสารที่ มี ลัก ษณะของสัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า แฝง ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน
ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่ธนาคาร บริ ษัทเงินทุน บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรื อกองทุน
เพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังโอน
ประเภทมีสิทธิไล่เบี ้ย หรื อผู้ค ้าประกัน ทัง้ นี ้ หากเป็ นตั๋วแลกเงินหรื อตั๋วสัญญาใช้ เงินที่เ ข้ า
ลักษณะของตราสารที่มี ลักษณะของสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้ าแฝง ต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน
หน่วยลงทุนหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ หรื อ
กองทุนรวมอื่น ซึ่งจัดตั ้งภายใต้ กฎหมายที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่ งหนี ้ หรื อเงิน
ฝาก
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานอื่น
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ โดยต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1)
เป็ นหน่ว ยลงทุน ของกองทุน รวมในต่ างประเทศที่อ ยู่ภายใต้ ก ารก ากับ ดูแลของ
หน่ วยงานก ากับ ดูแลด้ านหลักทรัพ ย์ และตลาดซื อ้ ขายหลักทรัพ ย์ ที่ เป็ นสมาชิ ก
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สามั ญ ของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
หรื อเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่มีการซื ้อขายในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ทเี่ ป็ นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)
(2)
กองทุนรวมในต่า งประเทศนัน้ มี นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทและชนิด
เดียวกับทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และ
(3)
กองทุนรวมในต่างประเทศนันจั
้ ดตั ้งขึ ้นเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
(ญ)
หุ้นที่ออกโดยบริษัท (ไม่ว่าจะเป็ นบริษัทจากัดหรื อบริษัทมหาชนจากัด) ที่เป็ นไปตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี ้
(1)
บริ ษัทนัน้ มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานรวมกันไม่ น้อยกว่าร้ อย
ละ 75 ของมูลค่ าทรั พ ย์ สิน รวมของบริ ษั ท ดังกล่ าว หรื อ มี รายได้ จากการจัด หา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 75 ของรายได้ รวมในแต่ละปี บัญชี และ
(2)
บริ ษั ทนัน้ มิใช่บ ริ ษัท ภายใต้ ข้อ (จ) ของนิยามค าว่า “ทรั พย์ สิน กิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐาน”
(ฎ)
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึ่งการเข้ าทาสัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ของกองทุน
ทัง้ นี ้ บริ ษั ทจัดการสงวนสิ ทธิ์ ในการเข้ าลงทุนในอนาคตในทรั พ ย์ สิน หรื อ การลงทุ นชนิด อื่น ตามที่
สานักงาน ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุน ให้ ความเห็นชอบ หรื อมีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมประเภท
หรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
3.1.5 อัตราส่ วนการลงทุน
เมื่อสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี กองทุนจะต้ องดารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินหลักไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนโดยคานวณมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินหลักจากมูลค่าตามบัญชี
ของราคาการได้ มาหรื อราคาอืน่ ใดตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด ดังนัน้ กองทุนจะต้ องไม่ลงทุนในการลงทุนใน
ทรัพย์สินรองเกินกว่าร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน
บริ ษั ทจัดการมีห น้ าที่ที่จะต้ องควบคุมดูแลให้ อัตราส่วนการลงทุน ในการลงทุนในทรัพย์ สิน รองต่ อ
ทรัพย์สินของกองทุนทัง้ หมดเป็ นไปตามข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศของสานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สน. 24/2552 เรื่ อง การลงทุนและมีไว้ เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึง
ที่แก้ ไขเพิ่มเติม)
3.1.6 การจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์ สินของกองทุน
การจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุน อันมีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้ านบาท
หรื อตัง้ แต่ร้อยละ 30 ขึน้ ไปของมูลค่าทรัพย์ สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีก ารจาหน่ายดังกล่าว จะต้ องอยู่
ภายใต้ ข้อกาหนดเช่นเดียวกันกับเมื่อกองทุนเข้ าลงทุนในทรั พย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ น (เช่น
ข้ อกาหนดการประเมินค่าทรัพย์สิน เป็ นต้ น) และจะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต้ องได้ รับความ
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เห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) เว้ นแต่ได้ มีการระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนแล้ วว่า กองทุนไม่
ต้ องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยการคานวณมูลค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่จาหน่ายไปดังกล่าวนัน้ ให้ พิจารณาจากมูลค่าทุกรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนภายในรอบ
ระยะเวลาหกเดือน
อย่างไรก็ดี หากเป็ นการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้ าน
บาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลาที่มีการจาหน่ายดังกล่าว ซึง่ ได้ รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ในกรณีเช่นนี ้ไม่จาต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
การจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานภายใต้ เอกสารธุรกรรม บริ ษัทจัดการสามารถ
ดาเนินการได้ โดยไม่จาต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
3.1.7 จุดเด่ นของกองทุนและกลยุทธ์ การลงทุน
3.1.7.1 จุดเด่ นของกองทุน
กองทุนฯ เป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานในประเทศไทยที่ลงทุนในทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคม และให้ เช่าทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการเชื่อว่าความสามารถในการแข่งขันทีเ่ กี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ของกองทุนได้ แก่
(ก)

การมีกองทรัพย์ สนิ ซึ่งมีขนาดใหญ่ และครอบคลุมทั่วทัง้ ประเทศ อันประกอบไปด้ วย
เสาโทรคมนาคม FOC และทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมอื่นๆ (ทัง้ ที่เป็ น
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ สนิ
สิทธิการเช่ าระยะยาว และสิทธิในการรับประโยชน์ จาก
รายได้ สุทธิ)
นัน้
ทาให้ กองทุนจะได้ รับประโยชน์ จากการที่เป็ นผู้บุกเบิกใน
อุตสาหกรรมซึ่งการเข้ ามาในธุรกิจประเภทนีม้ ีอุปสรรคหลายประการ

บริ ษั ท จัด การเชื่ อ ว่ า กองทรั พ ย์ สิ น อั น ประกอบด้ ว ยทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมที่ มี
ลักษณะเฉพาะของกองทุนเป็ นกองทรัพย์สินที่มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายที่สดุ ของประเทศไทย และทา
ให้ กองทุนสามารถให้ เช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ที่มีความครบถ้ วนสมบูรณ์แก่
ผู้เช่า ได้ ในขณะนี ้ กองทุนมี สิทธิ ในการรับรายได้ สุทธิ จากเสาโทรคมนาคมจานวน 15,271 เสา และคาดว่ า
ภายหลังการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 กองทุนจะมีสิทธิในการรับ
ประโยชน์ จ ากรายได้ สุ ท ธิ จ ากเสาโทรคมนาคมจ านวน 16,059 เสา ที่ ตัง้ อยู่ใน 77 จังหวัด ของประเทศไทย
โดยประมาณร้ อยละ 16.5 ของเสาดังกล่าวอยู่ในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึง่ มีประชากรหนาแน่น
บริษัทจัดการเชื่อว่ากองทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมนี ้จะทาให้ กองทุนสามารถนาเสนอเสาโทรคมนาคมที่มีความ
ครอบคลุมทัว่ ทังประเทศกว่
้
าร้ อยละ 98 ของประชากรในประเทศไทยแก่ผ้ เู ช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุน
ได้ โดย FOC ของกองทุนในขณะนี ้มีความยาวประมาณ 96,150 กิโลเมตร ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ
รวม 9,169 ลิงค์ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัดจานวน 1.2 ล้ านพอร์ ตครอบคลุม FOC 6,114
กิโลเมตร (หรื อ 198,085 คอร์ กิโลเมตร) และเป็ นที่คาดหมายว่าจะมีความยาวของ FOC เพิ่มขึน้ เป็ นประมาณ
101,674 กิโลเมตรหลังจากการได้ มาซึ่งทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ซึ่ง
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ระยะทางรวมทีเ่ พิ่มขึ ้นมาทังหมดประมาณ
้
5,524 กิโลเมตรของ FOC และ FOC รองรับระบบ FTTx จะทาให้ การ
กระจายตัวของทรัพย์สินของกองทุนทั่วทัง้ 77 จังหวัดของประเทศไทยโดยรวมเพิ่มขึน้ อีก บริ ษัทจัดการเชื่อว่า
FOC ที่จะได้ มาซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้ า งพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 จะทาให้
ความครอบคลุมของ FOC ของกองทุนทั่วประเทศเพิ่มมากขึน้ โดยมี FOC ในเขตพืน้ ที่กรุ งเทพมหานครและ
ปริ ม ณฑลประมาณร้ อยละ 44.5 ของ FOC ทัง้ หมด ภายหลังจากการได้ ม าซึ่ง ทรัพ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ดังนัน้ การขยายกองทรัพย์สินอย่างต่อเนือ่ งของกองทุนในปั จจุบนั ช่วยให้
กองทุนมีความได้ เปรี ยบทางกลยุทธ์ในด้ านการกระจายทรัพย์สินและความสามารถในการรองรับเทคโนโลยีใหม่
ซึง่ รวมถึง Internet of Things (“IoT”) รถยนต์ที่ส่งสัญญาณเชื่อมต่อกัน (Connected Car) เครื่ องเล่นเสมือนจริง
แบบพกพา (Mobile Virtual Reality) และโดรน (Drones) เป็ นต้ น และในขณะเดียวกันก็สามารถสร้ างประโยชน์
จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมได้ ด้วย
จากการที่กองทุนเป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมรายแรกและรายใหญ่ที่สดุ ในประเทศ
ไทย ประกอบกับอุปสรรคหลายประการของการเข้ าสู่ภาคอุตสาหกรรมนี ้ กองทุนจึงมีข้อได้ เปรี ยบที่มี นยั สาคัญ
ในฐานะผู้บุกเบิก การก่อสร้ างเสาโทรคมนาคมใหม่และระบบ FOC backhaul ที่เชื่อมต่อกับเสาโทรคมนาคม
ต้ องใช้ เงินลงทุนสูงและใช้ เวลานาน อีกทังผู
้ ้ ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเข้ าสู่ตลาดนี ้ต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เข้ มงวด และกระบวนการขออนุญาตเพื่อก่อสร้ างเสาโทรคมนาคมและ FOC backhaul ก็ใช้
ระยะเวลายาวนาน ผู้ประกอบการรายอื่นที่ต้องการเข้ ามาในตลาดอาจมีค่าใช้ จ่ายทางการเงินและความเสี่ยงใน
การด าเนิน การที่ สูง รวมถึ งการหยุดชะงัก ในการดาเนิ นการในกรณี ที่ มี การขนย้ ายอุปกรณ์ ไปติด ตัง้ บนเสา
โทรคมนาคมอื่นๆ นอกจากนี ้ ผู้ที่ต้องการเข้ ามาในตลาดยังต้ อง (ก) สร้ างกองทรัพย์ สินซึ่งประกอบด้ วยเสา
โทรคมนาคมที่มีขนาดใหญ่และมีการกระจายทางภูมิศาสตร์ สงู เพื่อดึงดูดผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมมาใช้ บริ การ
และ (ข) ต้ องใช้ เวลานานในการสร้ างความสัมพันธ์ ความเชื่อถือและความมัน่ ใจ เพื่อที่จะสามารถเจรจาข้ อตกลง
กับผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมได้ สาเร็ จ นอกจากนี ้ผู้ที่ต้องการเข้ ามาในตลาดยังอาจจะเผชิญกับความไม่แน่นอน
ทางกฎหมายอย่างมีนยั สาคัญ และยังต้ องเผชิญกับการเจรจาต่อรองที่ซบั ซ้ อนและใช้ เวลายาวนานกับหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ หากผู้ประกอบการเหล่านัน้ พยายามที่จะปรับ โครงสร้ าง (spin-off) ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมที่มีอยู่ของตน ดังนัน้ กองทุนจึงมีความโดดเด่นด้ วยการเป็ นทางเลือกที่มีต้นทุนที่เหมาะสมในการ
ขยายโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ประกอบการรายใหม่พร้ อมกับช่วยลดเวลาในการเข้ าสู่ตลาด

(ข)

รายได้ ของกองทุนภายใต้ สัญญาเช่ าระยะยาวจะเป็ นพืน้ ฐานซึ่งช่ วยให้ กองทุน
สามารถจัดสรรผลตอบแทนที่ย่ งั ยืนให้ แก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน

ปั จจุบนั กลุ่มทรูมีสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมระยะยาวอยู่กบั กองทุน
ซึง่ จะ
สิ ้นสุดประมาณปี พ.ศ. 2576 ซึง่ ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักอยู่ที่ประมาณ 18.5 ปี หลังจาก
การได้ มาซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 (ในกรณีทมี่ ีการขยายระยะเวลาเช่า
FOC ไปอีก 10 ปี หลังจากปี พ.ศ. 2576 ตามทีก่ องทุนมีสิทธิขอต่อสัญญาเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าในปั จจุบนั ที่ได้ มี
การแก้ ไขและแทนที)่ ซึง่ เป็ นกระแสรายได้ ที่ยาวนานของกองทุน
รายได้ ของกองทุนจากสัญญาเช่าระยะยาวประกอบด้ วยค่าเช่าคงที่ รวมถึงค่าเช่าซึง่ มีอตั ราการเพิ่มขึ ้น
รายปี ที่คงทีเ่ ท่ากับร้ อยละ 2.7 และมีปัจจัยการเพิม่ ขึน้ อื่นที่เกี่ยวข้ องกับดัชนีราคาผู้บริโภค นอกจากนัน้
ค่าใช้ จา่ ยโดยหลักเกือบทังหมดมี
้
อตั ราคงที่หรื อมีการกาหนดอัตราการเพิม่ ไว้ แล้ ว ดังนัน้ บริษัทจัดการจึงเชื่อว่า
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รูปแบบธุรกิจของกองทุนจะทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่ยงั่ ยืนและมีอตั ราการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
(ค)

ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินการของกองทุนเกือบทัง้ หมดนัน้ คงที่หรือมีการกาหนดอัตรา
การเพิ่มไว้ แล้ ว ซึ่งทาให้ สามารถคาดการณ์ ผลตอบแทนการลงทุนได้ ดีขนึ ้ รวมทัง้ ลด
ความผันผวนของผลตอบแทนแก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน

นอกเหนือไปจากกระแสรายรับที่มนั่ คงแล้ ว
กองทุนยังได้ รับประโยชน์จากการทีค่ ่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินงานจานวนมากของกองทุนได้ มีการระบุไว้ แล้ ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ กองทุนได้ รับประโยชน์จากข้ อตกลง
ทางการค้ าในสัญญาต่างๆ ที่สาคัญของกองทุน เนือ่ งจากการแก้ ไขเพิม่ เติมบางประการในสัญญาที่มีการตกลง
กันในระหว่างการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 โดยในประการแรก
กองทุนได้ รับประโยชน์จากค่าใช้ จ่ายทีม่ ีการตกลงไว้ แล้ วในการย้ ายเสาโทรคมนาคมในกรณีที่สญ
ั ญาเช่าพื ้นที่ตั ้ง
เสาที่เกี่ยวข้ องนันไม่
้ สามารถทาการตกลงกันใหม่หรื อไม่สามารถต่อสัญญาได้ ในกรณีเช่นนัน้ กองทุนตกลงทีจ่ ะ
จ่ายค่าชดเชยรายปี คงที่เป็ นจานวนประมาณ 79 ล้ านบาทให้ TUC ซึง่ เป็ นผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก เพื่อเป็ น
การรับผิดชอบการย้ ายเสาที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินซึง่ เป็ นเสาโทรคมนาคมของทรู และเสาโทรคมนาคมของ TUC
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 โดยที่คา่ ใช้ จ่ายในการย้ ายเสา
นันจะเพิ
้
่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 2.7 ต่อปี ตั ้งแต่เดือนมกราคมปี พ.ศ. 2562 เป็ นต้ นไป ประการที่สอง กองทุนได้
ประโยชน์จากสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ ซึง่ จากัดต้ นทุนค่าใช้ จา่ ย
ที่กองทุนต้ องรับผิดชอบเกี่ยวกับการนาสาย FOC ลงใต้ ดินและค่าธรรมเนียมที่เพิม่ ขึ ้นเกี่ยวกับสิทธิแห่งทางที่
จาเป็ น ทังนี
้ ้ TUC และ TICC ได้ ตกลงและจะตกลงรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยทังหมดที
้
จ่ ะเกิดขึ ้นในการนา FOC ลงใต้
ดิน สาหรับ FOC จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ น FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และ FOC
ทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 (เมื่อกองทุนชดเชยค่าใช้ จ่ายในการย้ ายเสาจานวนประมาณ 79 ล้ านบาทต่อปี ให้ TUC
ตามข้ อตกลงของสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลัก ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่สาหรับเสา
โทรคมนาคม) ทังนี
้ ้ TUC และ TICC ยังได้ ตกลงรับผิดชอบส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสิทธิแห่งทาง
สาหรับเสาไฟฟ้ า และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสิทธิแห่งทางในส่วนของ FOC ทีจ่ ะถูกย้ ายลงใต้ ดิน และ ประการ
สุดท้ าย กองทุนได้ รับประโยชน์จากการจ่ายค่าเช่าที่ดินและค่าภาษีโรงเรื อนและที่ดินคงที่สาหรับเสาโทรคมนาคม
ภายใต้ กรรมสิทธิ์ของกองทุน เว้ นแต่จะได้ ตกลงเป็ นอย่างอื่น
(ง)

เสาโทรคมนาคมของกองทุนซึ่งครอบคลุมอยู่ท่ วั ประเทศ มีพนื ้ ที่สาหรับรองรับการ
ปล่ อยเช่ าเพิ่มเติม ทาให้ กองทุนอยู่ในสถานะที่ดตี ่ อการเติบโตโดยการเพิ่มการเช่ า
พืน้ ที่ร่วม
ซึ่งจะทาให้ กองทุนได้ รับประโยชน์ จากการที่มีรูปแบบทางธุรกิจซึ่งมี
ความสามารถในการทากาไรจากยอดขายส่ วนเพิ่มที่สูง (operating leverage)

ภายหลังจากการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 บริษัท
จัดการเชื่อว่ากองทุนจะมีทรัพย์สนิ ที่หลากหลายและครอบคลุมพื ้นที่ทวั่ ประเทศ
ซึง่ จะช่วยให้ ผ้ ใู ห้ บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถเข้ าถึงโครงข่ายได้ โดยไม่ต้องมีรายจ่ายลงทุนที่สงู โดยเฉพาะอย่างยิง่ พื ้นที่ในเขต
ต่างจังหวัดของประเทศไทยทีม่ ีการเติบโตสูง และพื ้นทีท่ ี่มคี วามหนาแน่นสูง เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ทังนี
้ ้ FOC อีกประมาณ 295,726 คอร์ กิโลเมตรที่จะได้ มาเพิ่มเติมซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
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โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 จะทาให้ เครื อข่าย FOC ทังหมดของกองทุ
้
นอยู่ที่ประมาณ 101,674
กิโลเมตร ซึง่ จะทาให้ ความครอบคลุมของ FOC ของกองทุนทัว่ ประเทศเพิม่ มากขึ ้น โดยมี FOC ในเขตพื ้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณร้ อยละ 44.5 ของ FOC ทังหมด
้
ภายหลังจากการได้ มาซึง่ ทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมทีล่ งทุนเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4 (ซึง่ ไม่รวมระบบ FOC ของ BFKT และระบบบรอดแบนด์
ต่างจังหวัด) นอกจากนี ้ การได้ มาซึง่ เสาโทรคมนาคมอีกประมาณ 788 เสาทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 จะทาให้ กองทรัพย์สินในส่วนเสาโทรคมนาคมของกองทุนมีจานวน
ประมาณ 16,059 เสา โดยประมาณร้ อยละ 16.5 ของกองทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของกองทุนตั ้งอยูใ่ นเขต
พื ้นทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่ มีการรับส่งข้ อมูลผ่านโครงข่ายสูงสุด
ปั จจุบนั กองทุนมีทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมซึง่ เป็ นเสากรรมสิทธิ์ของกองทุนจานวน 9,727 เสา และมี
อัตราการใช้ งานเฉลี่ยจากกลุ่มทรู 2.33 พื ้นที่ (slots) ต่อเสา และกองทุนสามารถจัดหาประโยชน์ และมีรายได้
เพิ่มเติมจากบุคคลภายนอกทีม่ าจากกองทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของกองทุนได้ เพิม่ ขึ ้นอย่างสมา่ เสมอ และ
คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องอันเป็ นผลมาจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมเพิม่ เติมแก่ผ้ เู ช่าทีเ่ ป็ นบุคคลภายนอก
ในขณะนี ้หนึ่งในผู้ให้ บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทยได้ เช่าพื ้นที่ (slots) ที่ว่าง บนเสาโทรคมนาคม
เป็ นจานวนประมาณ 1,800 พื ้นที่
การได้ มาซึง่ เสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 จะทาให้ จานวนเสาโทรคมนาคมทีแ่ บ่งใช้ ได้ ของกองทุนเพิ่มขึ ้นอีกร้ อยละ 8.8 จากที่มีอยู่
8,939 เสาในปั จจุบนั เป็ นประมาณ 9,727 เสา โดยกองทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของกองทุนในปั จจุบนั มีอตั รา
การใช้ งานเฉลี่ยจากกลุ่มทรูอยู่ที่ 2.36 พื ้นที่ (slots) ต่อเสา หลังจากการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 อัตราการใช้ งานเฉลี่ยจากกลุ่มทรูจะกลายเป็ น 2.33 พื ้นที่ (slots) ต่อเสา
ซึง่ คาดการณ์วา่ จะก่อรายได้ เฉลีย่ สุทธิ อนึง่
รายได้ เพิ่มเติมจากบุคคลภายนอกที่มาจากกองทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมของกองทุนได้ เพิม่ ขึ ้นอย่างสมา่ เสมอจากต้ นปี พ.ศ. 2559 และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง อัน
เป็ นผลมาจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมเพิม่ เติมแก่ผ้ เู ช่าทีเ่ ป็ นบุคคลภายนอก
หลังจากการได้ มาซึง่ เสา
โทรคมนาคมเพิ่มเติมจานวนประมาณ 788 เสา ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4 นอกจากนัน้ ในขณะนี ้หนึง่ ในผู้ให้ บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทยได้ เช่า
พื ้นที่ (slots) ที่ว่าง บนเสาโทรคมนาคมเป็ นจานวนประมาณ 1,800 พื ้นที่
สาหรับ FOC ของกองทุนในปั จจุบนั นันมี
้ เครื อข่าย อยู่ในเขตพื ้นทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่
เป็ นพื ้นที่เมืองที่มีความเจริญมากที่สดุ ของประเทศ และเป็ นพื ้นที่ที่มีการรับส่งข้ อมูลผ่านเครื อข่ายมากทีส่ ดุ คิด
เป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 45 (ซึง่ เป็ น FOC ความยาว 975,841 คอร์กิโลเมตร) ของเครื อข่าย FOC รวมของ
กองทุน (ซึง่ ไม่รวมถึง ระบบ FOC ของ BFKT และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด) ดังนัน้ บริษัทจัดการ
เชื่อว่ากองทุนจะอยู่ในสถานะที่ดที ี่จะตอบสนองต่อลูกค้ าหลากหลายประเภทได้ ในอนาคต
รวมถึงกลุ่ม
ผู้ประกอบการที่เป็ นผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ต (ISP Player) และลูกค้ าองค์กรด้ วย ทังนี
้ ้ รัฐบาลได้ ประกาศแผนการ
รื อ้ ถอนสายไฟฟ้ าและสายโทรคมนาคมเหนือศีรษะ (overhead cable) ในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึง่ กลุ่มทรูตกลงรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยเพิม่ เติมใด ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับการนาสาย FOC ลงใต้ ดิน และ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิแห่งทางในกรณีทตี่ ้ องนาสาย FOC ลงใต้ ดิน สาหรับส่วนทีเ่ กินกว่าที่ได้ ตก
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ลงกันตามสัญญาทีเ่ กี่ยวข้ อง ข้ อมูลจาก Analysys Mason ชี ้ให้ เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสภาวะการแข่งขันในตลาด เนื่องจากเป็ นข้ อกาหนดทีใ่ ช้ บงั คับกับผู้ประกอบการ
ทุกราย และผู้ประกอบการไม่มที างเลือกอื่น นอกจากนี ้ค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นจากการย้ ายสายลงใต้ ดินส่วนหนึ่งจะ
ได้ รับชดเชยโดยรายจ่ายด้ านทุนที่ลดลงจากค่าซ่อมบารุงโครงข่าย ในแง่ของการให้ บริการ ข้ อกาหนดย้ ายสายลง
ใต้ ดินอาจจะเพิม่ โอกาสการใช้ สายเคเบิลใต้ ดินร่วมกันของผู้ประกอบการที่ไม่ประสงค์จะวางสายใหม่เนื่องจาก
เหตุผลทางเศรษฐกิจและเวลาในการเข้ าสู่ตลาด ซึง่ กองทุนเชื่อว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาของกองทุนใน
ที่สดุ
นอกจากนี ้ เนือ่ งจากผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีต่ ่าง ๆ มุ่งเน้ นการติดตั ้ง 4G และ 5G ผู้ให้ บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่จะทาการตัดสินใจเลือกคลื่นความถี่ได้ ลาบากขึ ้น เนื่องจากผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมต่างๆ ใน
ประเทศไทย เป็ นเจ้ าของคลื่นความถี่ในช่วงความถี่ทแี่ ตกต่างกัน ทังนี
้ ้คลื่นความถี่ตา่ (ตา่ กว่า 1GHz) จะมี
คุณสมบัติในการส่งสัญญาณที่ดกี ว่า และทาให้ สถานีฐาน (Base Transceiver Station หรื อ BTS) หนึง่ สถานี
สามารถครอบคลุมพื ้นที่ได้ มากกว่าสถานีฐาน (BTS) สาหรับคลื่นความถี่สงู กว่า การไม่สามารถเข้ าถึงคลืน่
ความถี่ทตี่ า่ กว่า 1 GHz ได้ ทาให้ ความครอบคลุมของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละความสามารถในการรองรับ
ความจุของสัญญาณดังกล่าวในพื ้นทีข่ นาดใหญ่เป็ นไปได้ ยากขึ ้น
ค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมในการเพิ่มผู้เช่าและบริหารจัดการพื ้นที่ร่วมสาหรับกองทรัพย์สิน ของกองทุนจะมี
จานวนค่อนข้ างตา่ ทาให้ กองทุนสามารถเปลี่ยนรายได้ ทเี่ พิ่มขึ ้นจากการมีผ้ เู ช่าและบริหารจัดการพื ้นที่ร่วมเป็ น
ผลกาไรและกระแสเงินสดได้ มากขึ ้น นอกจากนี ้ ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักซึง่ มีหน้ าที่ทจี่ ะต้ องบารุงรักษา
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมจะมีค่าใช้ จ่ายในการบารุงรักษาที่ค่อนข้ างต่า ซึง่ เป็ นปั จจัยที่ส่งเสริมให้ ผ้ ู
เช่าและบริหารจัดการหลักดังกล่าวทาการต่อสัญญาเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและ
แทนทีก่ บั กองทุนเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่าของสัญญาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการเชื่อว่ารูปแบบทางธุรกิจ
ของกองทุนมีความสามารถในการทากาไรจากยอดขายส่วนเพิม่ ทีส่ งู (operating leverage) อีกทังมี
้ โอกาส
เติบโตได้ ในอนาคต
(จ)

การมีความสัมพันธ์ ท่ดี ีกับกลุ่มทรู ซึ่งเป็ นหนึ่งในผู้ให้ บริการกิจการโทรคมนาคมที่
ครอบคลุมทั่วประเทศและครบวงจรในประเทศไทย รวมถึงประสบการณ์ ของบริษัท
หลักทรัพย์ จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ซึ่งเป็ นผู้จัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรั พย์ และโครงสร้ างพืน้ ฐานชัน้ นาของประเทศไทย

ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุนเป็ นบริษัทย่อยของทรู ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ราย
ใหญ่รายหนึง่ ของประเทศไทยและเป็ นหนึ่งในผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมครบวงจรทีค่ รอบคลุมทัว่ ประเทศ
กลุ่มทรู ซึง่ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอยู่ร้อยละ 23.38 ของหน่วยลงทุนที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของกองทุ
้
น
ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็ นบริษัทในเครื อเจริญโภคภัณฑ์ ซึง่ เป็ นหนึ่งในเครื อบริษัทเอกชนที่มีขนาดใหญ่
ที่สดุ ในประเทศไทย และเป็ นหนึง่ ในเครื อบริษัทที่ใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มทรูเป็ นผู้
ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีท่ ี่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองในประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้ อยละ 32
จากรายได้ จากการให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงไตรมาส 3 ของปี พ.ศ. 2563 และเป็ นผู้นาตลาดธุรกิจ
บรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต ด้ วยส่วนแบ่งทางการตลาดทีร่ ้ อยละ 36 ในช่วงไตรมาส 3 ของปี พ.ศ. 2563
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บริษัทจัดการคาดว่าการสนับสนุนและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
ของกลุ่มทรูจะยังทาให้ กองทุนมีข้อได้ เปรี ยบในเชิงการแข่งขันในการบริหารจัดการทรัพย์สินและการขยายกอง
ทรัพย์สินของกองทุนได้ ต่อไป โดยกองทุนจะได้ รับประโยชน์จากความรู้ทางด้ านเทคนิคในเชิงลึกจากกลุ่มวิศวกร
และผู้บริหารระดับแนวหน้ าของอุตสาหกรรมของกลุ่มทรูผ่านผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม ซึง่ จะให้ บริการใน
ด้ านงานธุรการ การให้ บริการ การจัดการด้ านการขาย และการตลาดกับกองทุน นอกจากนี ้ กองทุนจะยังได้ รับ
ประโยชน์จากความสัมพันธ์ของกลุ่มทรูกบั ผู้แทนของผู้ให้ บริการโทรคมนาคมรายอื่นๆ ของประเทศไทย โดยผ่าน
ทางการเข้ าดารงตาแหน่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนซึง่ สมาชิกแต่ละรายของคณะกรรมการ
ทีป่ รึกษาการลงทุนซึง่ มาจากกลุม่ ทรูนี ้เป็ นผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยมากว่า 20 ปี
โดยเฉลี่ย
กองทุนจะยังได้ รับประโยชน์จากความรู้ความเชีย่ วชาญและประสบการณ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด เป็ นบริษัทจัดการชันน
้ าของประเทศและเป็ นหนึ่งในผู้จดั การ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐานชันน
้ าของประเทศไทย
(ฉ)

กองทุนอยู่ในสถานะที่ดีท่จี ะได้ รับประโยชน์ จากการขยายโครงข่ ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่
อย่ างรวดเร็วจากการเปลี่ยนไปใช้ บริการระบบ 4G LTE และการติดตัง้ ระบบ 5G ใน
อนาคต

มีการคาดการณ์ว่าอัตราจานวนผู้ใช้ บริ การ 4G LTE ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื่อนทีใ่ นประเทศ
ไทยจะมีอตั ราการเติบโตสูง โดย Analysys Mason ประมาณการว่าจะมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของ
จานวนผู้ใช้ บริการ 4G LTE ที่ร้อยละ 25 และเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 76 ในปี พ.ศ. 2565 โดยเป็ นผลจากการเข้ าถึง
สมาร์ ทโฟนที่เพิม่ ขึ ้น ค่าบริการข้ อมูลที่ลดลงและการเข้ าถึงจานวนแอปพลิเคชัน่ และข้ อมูลที่เพิ่มขึ ้น ในขณะที่
อัตราการเข้ าถึงสมาร์ ทโฟนคาดว่าจะเติบโตจากร้ อยละ 78 ในปี พ.ศ. 2559 เป็ นร้ อยละ 106 ในปี พ.ศ. 2565
โดยเป็ นผลจากการมีผ้ ใู ช้ บริการที่เปลี่ยนมาใช้ บริการ 4G เพิ่มขึ ้น และความต้ องการใช้ บริการข้ อมูลเคลื่อนที่
รวมถึงการที่สมาร์ ทโฟนมีราคาถูกลง นอกจากนี ้ Analysys Mason ยังได้ ทาการประมาณการว่าปริมาณการ
รับส่งข้ อมูลรวมถึงอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนทีจ่ ะเติบโตด้ วยอัตราเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ทีร่ ้ อยละ 9.2 ระหว่างปี พ.ศ.
2560 ถึงปี พ.ศ. 2565 นอกจากนี ้ บริษัท ทรู ดิจติ อล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ ม จากัด ซึง่ ได้ จดั ตั ้งขึ ้นเมื่อวันที่ 6
มกราคม 2560 เพื่อให้ บริการเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต (สื่อดิจิทลั ออนไลน์) บนเว็บไซต์และเครื่องมืออุปกรณ์
โทรคมนาคม จะช่วยเพิม่ อัตราการใช้ บริการข้ อมูลบนเครื อข่ายของกองทุนมากยิ่งขึ ้นอีกด้ วย
บริษัทจัดการเชื่อว่าการมีผ้ ใู ช้ บริการอินเทอร์ เน็ตและระบบบรอดแบนด์ประจาทีเ่ พิ่มขึ ้นจากในปั จจุบนั
(ซึง่ ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ APAC ทีร่ ้ อยละ 40 (ซึง่ อ้ างอิงจากค่าเฉลี่ยของ 8 ประเทศในกลุ่มประเทศในความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ได้ แก่ อินเดีย จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม สิงคโปร์ และ
ประเทศไทย ตามรายงานของ Analysys Mason) จะช่วยเพิ่มความต้ องการการใช้ แบนด์วิธและ FOC ทีม่ ากขึ ้น
ทังนี
้ ้ Analysys Mason คาดว่าการเข้ าถึงระบบบรอดแบนด์ในประเทศไทยจะเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 34 ในปี พ.ศ.
2559 เป็ นร้ อยละ 53 ในปี พ.ศ. 2565

38

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
นอกจากนี ้ การติดตั ้งระบบ 5G จะต้ องมีการติดตั ้งเครื อข่าย FOC ที่มีการกระจุกตัวอย่างหนาแน่น
เพื่อให้ สามารถมัน่ ใจได้ วา่ จะมีแบนด์วิธเพียงพอในการรองรับผู้ใช้ บริการทังต้
้ นสายและปลายสาย โดยมุ่งเน้ นที่
ระบบเสาขนาดเล็ก การติดตั ้ง 5G จะต้ องใช้ โครงข่ายที่หนาแน่นเพื่อรองรับการรับส่งของข้ อมูลในปริมาณมาก
ซึง่ คาดว่าจะมาจากผู้ใช้ บริการเครื อข่ายไร้ สาย ทังนี
้ ้ รัฐบาลกาลังเตรี ยมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของ
ประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทลั ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของแนวคิดริเริ่มเพื่อพัฒนาประเทศให้ ทนั สมัยผ่าน
ระบบโครงสร้ างพื ้นฐานและเครื อข่ายโทรคมนาคมที่พฒ
ั นาแล้ ว ภายใต้ แผน “โครงข่ายหลักบรอดแบนด์
แห่งชาติ”(National Broadband Backbone) และ “ระบบเกตเวย์ระหว่างประเทศ” (International Gateway)
ซึง่ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมวางแผนพัฒนาเครื อข่ายบรอดแบนด์เพื่อให้ ประชากรอย่างน้ อยร้ อย
ละ 95 สามารถเข้ าถึงได้ ภายในปี พ.ศ. 2563 โดยเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 27 ในปี พ.ศ. 2557
อุปสงค์สาหรับการใช้ บริการการส่งข้ อมูลคุณภาพสูงจะส่งผลให้ ผ้ ใู ห้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย
ต้ องจัดหาอุปกรณ์โครงข่ายเพิม่ ขึ ้นเพื่อรองรับ อันจะทาให้ เกิดความต้ องการใช้ เสาโทรคมนาคม โครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive และ FOC เพิม่ เติมเพื่อเพิม่ ความสามารถในการรองรับอีกด้ วย
ในฐานะที่กองทุนเป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมรายแรกในประเทศไทย
และเป็ น
รูปแบบการประกอบธุรกิจโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่เป็ นอิสระ (Independent Telecom Infrastructure
Platform) กล่าวคือ กองทุนไม่ได้ ประกอบธุรกิจที่เป็ นการแข่งขันกับผู้ให้ บริการโทรคมนาคมซึง่ เป็ นผู้ที่มีโอกาส
เช่า ซึง่ อาจทาให้ กองทุนมีความน่าสนใจมากขึ ้นสาหรับการให้ บคุ คลภายนอกเช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมจากกองทุนโดยมีข้อได้ เปรี ยบที่สาคัญในมุมมองของผู้เช่า คือ (ก) ลดภาระการลงทุน (ข) ใช้
ระยะเวลาที่สั ้นกว่าในการเข้ าถึงตลาด และ (ค) มีความยืดหยุ่นสูงกว่า จากการที่กองทุนมีเครื อข่ายที่ครอบคลุม
กว้ างขวาง
นอกจากนี ้ บริษัทจัดการเชื่อว่ากองทุนอยู่ในสถานะที่ดีที่จะได้ รับประโยชน์จากแนวโน้ มของ
อุตสาหกรรมในทางบวก โดยจะสามารถตอบสนองต่อความต้ องการในการใช้ ข้อมูลจานวนมากที่เกิดขึ ้นของ
ผู้ใช้ งานที่เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วนี ้ได้ ต่อไป
3.1.7.2 กลยุทธ์ ของกองทุนฯ
บริษัทจัดการเชื่อว่าแนวโน้ มในทางบวกของธุรกิจของกองทุนได้ รับการสนับสนุนจากกลยุทธ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก)
การสร้ างผลกาไรจากการได้ ใช้ ประโยชน์ ในการดาเนินการ (operating leverage) ซึ่ง
เป้าหมายคือการสร้ างรายได้ โดยมุ่งเน้ นที่การรั กษาความสัมพันธ์ ท่ีดกี ับกลุ่มทรูและการหาผู้เช่ าพืน้ ที่
ร่ วมเพิ่มเติมบนทรัพย์ สินเสาโทรคมนาคมจานวนประมาณ 9,727 เสา ที่สามารถรองรับการใช้ เพิ่มเติม
กลยุทธ์ของกองทุนจะมุ่งเน้ นการเพิ่มการใช้ ประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทุนของทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมเพิม่ เติมจากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ซึง่ จะ
รวมเป็ น กลุ่มทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะทาการเพิ่มจานวนผู้เช่า
และบริหารจัดการพื ้นที่ร่วมบนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มนี ้ให้ ได้ มากทีส่ ดุ เพือ่ ที่จะสร้ างรายได้ เพิม่ เติม
ต่อเสาโทรคมนาคม ทังนี
้ ้ ผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคมจะทางานร่วมกับทีมงานด้ านการวางแผนและวิศวกรรม
โครงข่ายของผู้ให้ บริการโทรคมนาคมของไทยรายอื่นๆ
เพือ่ ที่จะหาโอกาสในการตอบสนองความต้ องการ
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ทางด้ านโครงข่ายของผู้ประกอบการเหล่านันจากการใช้
้
พื ้นที่บนเสาโทรคมนาคมของกองทุน ปั จจุบนั หนึง่ ในผู้ให้
บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ในประเทศไทยได้ เช่าพื ้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมประมาณ 1,800 พื ้นที่
(slots) ของเสาโทรคมนาคมจานวน 8,939 เสา ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4 กองทุนมีจานวนเสาโทรคมนาคมที่แบ่งใช้ ได้ เพิม่ มากขึ ้นเป็ นประมาณ
9,727 เสา และกองทุนจะทาการนาเสาโทรคมนาคมออกให้ เช่าแก่ผ้ ใู ห้ บริการโทรคมนาคมรายอื่น ๆ ต่อไป
การเพิ่มผู้เช่าและบริหารจัดการพื ้นที่ร่วมรายใหม่จะทาให้ กองทุนสามารถกระจายฐานลูกค้ า อีกทัง้
บริษัทจัดการเชื่อว่าจะเพิม่ ความมัน่ คงของรายได้ และการสร้ างเสถียรภาพของกระแสเงินสดในระยะยาวของ
กองทุนได้ โดยปกติ การเพิม่ ผู้เช่าพื ้นที่ร่วมนี ้จะช่วยเพิม่ อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (operating margin) ต่อ
เสาได้ อย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจากการเพิ่มจานวนผู้เช่าพื ้นที่ (slots) บนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมมี
ค่าใช้ จา่ ยเพิม่ เติมทีต่ า่
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมที่ได้ มาเพิม่ เติมนี ้จะเพิ่มความครอบคลุมของโครงข่ายเสาโทรคมนาคมของ
กองทุนซึง่ ตั ้งอยู่ในพื ้นทีต่ ่างๆ ทัว่ ประเทศ และจะทาให้ ผ้ ใู ห้ บริการโทรคมนาคมสามารถให้ บริการครอบคลุม
จานวนประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยบนคลื่นความถี่ 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz และ ใน
อนาคต บนคลื่นความถี่ 2300 MHz และ 2600 MHz ได้ ทาให้ การเช่าเสาโทรคมนาคมเหล่านี ้เป็ นทางเลือกทาง
หนึ่งที่น่าสนใจในการเพิม่ ประสิทธิภาพของเครื อข่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับการสร้ างเสาโทรคมนาคมใหม่
นอกจากนี ้ กองทุนมีความตั ้งใจที่จะดารงความสัมพันธ์กบั กลุ่มทรูเพื่อขยายฐานทรัพย์สินของกองทุน
ซึง่ กองทุนเชื่อว่าจะเป็ นประโยชน์แก่ทงสองฝ่
ั้
าย ด้ วยกลยุทธ์ดงั กล่าวนี ้กองทุนจะมีพื ้นที่ (slots) บนทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมเพิ่มเติมเพือ่ เร่งการเติบโตของกองทุนในอนาคต โดยขณะเดียวกันก็เป็ นแนวทางทีค่ ้ มุ ค่าสาหรับ
กลุ่มทรูในการขยายบริการระบบ 4G-LTE ระบบ 5G และระบบซึง่ ทันสมัยอื่นใดในอนาคตด้ วยรายจ่ายลงทุนที่
ค่อนข้ างต่า
(ข) การขยายขนาดกองทรัพย์ สนิ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมอย่ างต่ อเนื่องของกองทุน
โดยกลยุทธ์ การจัดหามาซึ่งทรัพย์ สินที่สามารถใช้ ร่วมกันได้ จากกลุ่มทรู หรือผู้ให้ บริการ
โทรคมนาคมรายอื่น
ผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของกองทุนเป็ นที่น่าพึงพอใจ ซึง่ ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ ในปี 2564 กองทุนมีรายได้ รวม 14,741.70 ล้ านบาท
ค่าใช้ จา่ ยรวม 2,072.32 ล้ านบาท ทาให้ กองทุนมีรายได้ จากการลงทุนสุทธิ 12,699.39 ล้ านบาท และเมื่อ
พิจารณารวมกับรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุนจานวน 218.66 ล้ านบาท ทาให้ กองทุนมีการเพิม่ ขึ ้นในทรัพย์สิน
สุทธิจากการดาเนินงาน 12,888.04 ล้ านบาท โดยกองทุนสามารถจ่ายเงินปั นผลที่อตั รา 1.044 บาทต่อหน่วย
สาหรับรอบระยะเวลาการดาเนินงานในปี 2564
นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นการสร้ างการเติบโตของรายได้ และเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน กองทุนจะหา
โอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมต่อไป
โดยในฐานะผู้ให้ บริการที่มีรูปแบบการ
ประกอบธุรกิจโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่เป็ นอิสระ (Independent Telecom Infrastructure Platform)
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กองทุนจะมุ่งเน้ นการจัดหาทรัพย์สินเพิ่มเติมจากกลุ่มทรูและบุคคลอื่นๆ ที่มีมลู ค่าในเชิงกลยุทธ์ ปราศจากภาระ
ผูกพัน และสามารถรองรับการใช้ พื ้นที่ร่วมกันได้ กบั ผู้ประกอบการหลายราย
โดยการลงทุนในทรัพย์สินที่มีข้อตกลงทังในด้
้ านรายรับและรายจ่ายที่สาคัญล่วงหน้ านัน้ เป็ นรูปแบบ
การลงทุนที่จะลดความเสี่ยงในด้ านการปฏิบตั ิการ (execution risk) และความไม่แน่นอนของผลประกอบการ
สาหรับทรัพย์สินหรื อรายได้ สทุ ธิอื่นในอนาคตที่กองทุนจะได้ รับจากกลุ่มทรู กองทุนจะจัดให้ มกี ารทา
รายงานการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินเพื่อให้ มนั่ ใจว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ าโดยปกติ
ทัว่ ไป (arm’s length) และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
(ค) การเลือกลงทุนในส่ วนปรับปรุงทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมของกองทุนเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการรองรับ (Capacity) ให้ ตอบสนองกับอุปสงค์
กองทุนมีความประสงค์จะลงทุนในส่วนปรับปรุงในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน
เมื่อมีโอกาสเพือ่ ที่จะเพิ่มจานวนพื ้นที่บนเสาโทรคมนาคม (slots) ของกองทุน และปรับปรุงประสิทธิภาพและ
เพิ่มแบนด์วิดธ์บน FOC และระบบบรอดแบนด์ในต่างจังหวัดของกองทุน ตลอดจนเพื่อให้ ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางด้ านเทคโนโลยีในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนปรับปรุงในอนาคตดังกล่าวอาจรวมถึง
การเพิม่ ความแข็งแรงทางด้ านโครงสร้ างของเสาโทรคมนาคมบางเสา และ การปรับปรุงอุปกรณ์ระบบสือ่
สัญญาณและอุปกรณ์โครงข่ายหลัก ทังนี
้ ้ กองทุนมีแผนที่จะลงทุนในส่วนปรับปรุงก็ต่อเมื่อผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลักหรื อผู้เช่าและบริหารจัดการพื ้นที่ร่วมได้ ตกลงล่วงหน้ าที่จะเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการส่วน
ปรับปรุงเพิ่มเติมหรื ออุปกรณ์ทจี่ ะมีการปรับปรุง ภายใต้ การตกลงค่าเช่าล่วงหน้ าในระยะยาว และการลงทุน
ปรับปรุงทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตามหลักการในการเข้ าลงทุนของกองทุน
ซึง่ เป็ นผลให้ เงินปั นส่วนแบ่งกาไรของกองทุนเพิ่มขึ ้นได้
(ง) การมุ่งเน้ นการบริหารเงินทุนอย่ างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว
และการจัดสรรผลตอบแทนให้ แก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนได้ อย่ างต่ อเนื่อง
บริษัทจัดการวางแผนที่จะใช้ แนวทางการรักษาวินยั ทางการเงินในการบริหารจัดการงบดุล
โดย
กฎหมายหลักทรัพย์และโครงการจัดการกองทุนกาหนดให้ กองทุนต้ องดารงอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (debt to
equity) มิให้ สงู กว่าสามต่อหนึ่ง (3:1) และตามข้ อตกลงตามสัญญาเงินกู้ของกองทุนกาหนดให้ กองทุนต้ องดารง
อัตราส่วนทางการเงินอื่นๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุน (debt to equity)
เท่ากับ 0.15 เท่า ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการตั ้งเป้าที่จะดูแลให้ กองทุนมีสภาพคล่องที่กาหนดไว้ ล่วงหน้ าเพียงพอต่อการ
ดาเนินตามกลยุทธ์การขยายธุรกิจของกองทุน และดารงความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนได้ ในระยะยาว
บริษัทจัดการเชื่อว่าแนวทางการบริหารเงินทุนอย่างรอบคอบ และด้ วยความเสี่ยงในระดับตา่
ณ
ปั จจุบนั ของกองทุนจะทาให้ กองทุนสามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุนทังในรู
้ ปแบบทุนและการกู้ยมื เงินได้ อย่างเพียงพอ
ในอนาคต ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในขณะนัน้ และมีความสามารถทีจ่ ะขยายและปรับปรุง
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนได้
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3.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
3.2.1 กองทุนฯ ได้ เข้ าลงทุนเพิ่มเติมในเดือนมีนาคม 2558
กองทุนฯ ได้ ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทโทรคมนาคมเพิ่มเติม โดยทรัพย์สินดังกล่าว
ประกอบด้ วย (1) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิทเี่ กิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ประเภทโทรคมนาคมของ บริษทั เอเชีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (“AWC”) ซึง่ ประกอบด้ วย เสา
โทรคมนาคมของ AWC จานวนประมาณ 338 เสา และโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่
เกี่ยวข้ อง (หากมี) ของ AWC โดยเป็ นรายได้ สทุ ธิที่เกิดขึ ้นตั ้งแต่และรวมถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 (หรื อวัน
อื่นตามที่กองทุนฯ และ AWC จะตกลงกัน) จนถึงวันครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม
ระหว่าง AWC และ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม (“สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC”) รวมทังกรรมสิ
้
ทธิ์ในเสาโทรคมนาคม และโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่
เกี่ยวข้ องของ AWC ดังกล่าว (หากมี) ภายหลังจากวันครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC และ
เป็ นไปตามเงื่อนไขอื่นตามที่จะได้ กาหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ โดยกองทุนฯ ได้ เข้ าทา
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กบั AWC และ (2) สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทโทรคมนาคมของ AWC ซึง่ ประกอบด้ วย ใยแก้ วนาแสง (fiber optic
cable หรื อ FOC) ระยะทางประมาณ 7,981 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 303,453 คอร์ กิโลเมตร) รวมทังสิ
้ ทธิใน
การซื ้อ (call option) FOC ดังกล่าว เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาวและเป็ นไปตามเงื่อนไขอื่นตามทีจ่ ะได้
กาหนดในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวโดยมีราคาในการใช้ สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื ้อกรรมสิทธ์ใน
ทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 500 ล้ านบาท โดยกองทุนฯ ได้ เข้ าทาสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวกับ AWC
3.2.2 กองทุนฯ ได้ บรรลุข้อตกลงการลงนามในสัญญาเช่ าเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติม กับบริษัท ดีแทค ไตร
เน็ต จากัด เดือนมกราคม ปี 2559
ในเดือนมกราคม ปี 2559 ทางกองทุนฯ ได้ ลงนามในสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมกับบริษัท ดีแทค ไตร
เน็ต จากัด (“DTN”) ซึง่ เป็ นบริษทั ในเครื อของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) หรื อ DTAC
โดยในสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมนี ้ DTN จะเช่าเสาโทรคมนาคมเพิม่ มากขึ ้น จากเดิมทีเ่ คยทาสัญญา
เช่าไว้ กบั กองทุนฯ ในเดือน ตุลาคม 2557 ที่จานวน 115 เสา และเนื่องจากกองทุนฯ จาเป็ นต้ องรักษาเงื่อนไขการ
รักษาความลับของข้ อมูลตามที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่า ทางกองทุนฯ จึงไม่สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลรายละเอียดการ
เช่าเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมได้ จนกว่าจะมีการประกาศข่าว (Press Release) อย่างเป็ นทางการต่อสาธารณชน
ซึง่ รายได้ คา่ เช่าเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมที่ DTN เช่า จะทยอยรับรู้เป็ นรายได้ คา่ เช่าตามที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่า ใน
งบกาไรขาดทุน อันจะส่งผลให้ กองทุนฯ มีรายได้ จากเงินลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเพิ่ม
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สูงขึ ้นเมื่อเทียบกับปี

2558 ความร่วมมือดังกล่าวนับเป็ นอีกก้ าวที่สาคัญของประเทศไทยในการใช้ โครงสร้ าง

พื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน (Infrastructure Sharing) ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จ
3.2.3 กองทุนฯ ได้ มีการเจรจาและตกลงทาบันทึกความเข้ าใจในเรื่อง การปรับปรุ งค่ าเช่ าที่ดินให้ สอดคล้ อง
กับจานวนเสาแต่ ละประเภทที่ได้ รับมอบจริง กับทางบริษทั ทรู คอร์ ปอเรชั่น จากัด และ บริษัท ทรู
มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด เดือนธันวาคม ปี 2559
หลังจากมีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมจานวน 3,000 เสา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และครบเต็มจานวน
6,000 เสา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางกองทุนฯ ได้ มีการเจรจากับกลุ่มทรูเพิ่มเติม เกี่ยวกับข้ อมูล
จานวนเสาที่ได้ รับมอบจริง กับจานวนเสาตามแผนการส่งมอบ จากการเจรจาดังกล่าว ทาให้ กองทุนฯ ได้ รับ
รายได้ คา่ เช่าเสาโทรคมนาคมสุทธิ (รายได้ ค่าเช่าเสา หักด้ วยค่าเช่าที่ดิน) เพิม่ ขึ ้นอันเนื่องมาจากค่าเช่าทีด่ ินเพื่อ
ติดตั ้งเสาโทรคมนาคมที่ลดลง เนื่องจากทางทรูจดั ส่งเสาโทรคมนาคมประเภท Ground Base มากกว่าที่ระบุไว้
ในสัญญา ซึง่ ค่าเช่าที่ดินของเสาประเภทนี ้มีอตั ราต่ากว่าค่าเช่าทีด่ ินของเสาประเภท Roof Top ทาให้ ต้องมีการ
ปรับปรุงค่าเช่าทีด่ ินสุทธิดงั กล่าวขึ ้น
3.2.4 กองทุนฯ ได้ เข้ าลงทุนเพิ่มเติมในเดือนพฤศจิกายน 2560
กองทุนฯ ได้ ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 โดยทรัพย์สิน
ดังกล่าวประกอบด้ วย (1) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานประเภทโทรคมนาคมของ บริษัท เอเชีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (“AWC”) ซึง่ ประกอบด้ วย เสา
โทรคมนาคมของ AWC จานวนประมาณ 149 เสา และโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อืน่ ที่
เกี่ยวข้ อง (หากมี) ของ AWC โดยเป็ นรายได้ สทุ ธิทเี่ กิดขึ ้นตั ้งแต่และรวมถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (หรื อวัน
อื่นตามที่กองทุนฯ และ AWC จะตกลงกัน) จนถึงวันครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม
ระหว่าง AWC และ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม (“สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC”) รวมทังกรรมสิ
้
ทธิ์ในเสาโทรคมนาคม และโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่
เกี่ยวข้ องของ AWC ดังกล่าว (หากมี) ภายหลังจากวันครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC และ
เป็ นไปตามเงื่อนไขอื่นตามที่จะได้ กาหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ โดยกองทุนฯ ได้ เข้ าทา
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กบั AWC
(2) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 350 เสา ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอม
มิวนิเคชัน่ จากัด (“TUC”)
(3) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ในเขตพื ้นที่
ต่างจังหวัด ระยะทาง 1,113 กิโลเมตร (หรื อ 62,594 คอร์ กิโลเมตร) ของTUC
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(4) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่และ
อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทาง 542 กิโลเมตร (หรื อ 117,147 คอร์ กโิ ลเมตร) ของ
บริษัท ทรูมฟู จากัด (“TMV”) และ
(5) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ
FTTx ในธุรกิจให้ บริการอินเทอร์ เน็ตและ บรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล รวม
ระยะทาง 670 กิโลเมตร (หรื อ 80,014 คอร์ กิโลเมตร) ของ บริษทั ทรู อินเตอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (“TICC”)
รวมทังสิ
้ ทธิในการซื ้อ (call option) FOC ดังกล่าว เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาวและเป็ นไปตามเงื่อนไข
อื่นตามทีจ่ ะได้ กาหนดในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวโดยมีราคาในการใช้ สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื ้อกรรม
สิทธ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 200 ล้ านบาท โดยกองทุนฯ ได้ เข้ าทาสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวกับ TICC
3.2.5 กองทุนฯ ได้ เข้ าลงทุนเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคม 2561
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ประกอบด้ วย
(ก)

กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวนประมาณ 2,589 เสาและโครงสร้ างพื ้นฐาน

โทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้ องสาหรับการให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทจี่ ะซื ้อจาก TUC โดยรวม
เรี ยกเป็ น เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
(ข)

กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีใ่ นเขตพื ้นที่

ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 252,006 คอร์ กิโลเมตร) ที่จะซื ้อจาก TUC
โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
(ค)

กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และ

อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 117,871
คอร์ กิโลเมตร) ที่จะซื ้อจาก ทรูมฟู โดยรวมเรียกเป็ น FOC หลักของ ทรูมฟู ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
(ง)

กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริการ

อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรื อ
ประมาณ 220,428 คอร์ กิโลเมตร) ที่จะซื ้อจาก ทรูมฟู โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมฟู ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 และ
(จ)
ระบบ

FTTx

สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยี

ในธุรกิจให้ บริการอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 619,986 คอร์ กิโลเมตร) ที่จะเช่าจาก TICC
โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 รวมทังสิ
้ ทธิในการซื ้อ (call
option) FOC ซึง่ ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกล่าว เมือ่ ครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว ทังนี
้ ้ โดย
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กองทุนจะต้ องแจ้ งความประสงค์ทจี่ ะใช้ สิทธิดงั กล่าวให้ แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปี ก่อนครบกาหนดอายุการเช่า
ระยะยาวตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 โดยมีราคาใช้ สิทธิ
(Exercise Price) เพื่อซื ้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้ านบาท
หลังจากการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 3 กองทุนจะเป็ นเจ้ าของ มี
สิทธิการเช่า หรื อมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิทเี่ กิดจากค่าเช่าจากเสาโทรคมนาคมจานวน 15,271
เสา FOC ระยะทางประมาณ 90,036 กิโลเมตร และ ระบบ บรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด จานวนประมาณ
1.2 ล้ านพอร์ ต
3.2.6 กองทุนฯ ได้ เข้ าลงทุนเพิ่มเติมในเดือนสิงหาคม 2562
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ประกอบด้ วย
(ก)

กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมที่กอ่ สร้ างแล้ วเสร็จและพร้ อมใช้ งานจานวน 788 เสา และโครงสร้ าง

พื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้ อง จาก บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน่ จากัด
(ข)

กรรมสิทธิ์ในใยแก้ วนาแสง (fiber optic cable หรื อ FOC) ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 107,694 คอร์
กิโลเมตร) จาก บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน่ จากัด
(ค)

กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ Fibre to the X (“FTTx”) ในธุรกิจให้ บริการ

อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด รวม
ระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 40,823 คอร์กิโลเมตร) และประมาณ 617 กิโลเมตร (หรื อ
ประมาณ 37,505 คอร์ กิโลเมตร) ตามลาดับ จาก บริษัท เรี ยล มูฟ จากัด

(ง)

กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริการอินเทอร์ เน็ตและ

บรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 2,797 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 109,704
คอร์ กิโลเมตร) จากบริษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
3.2.7 กองทุนฯ ได้ เข้ าทาสัญญาเงินกู้ฉบับที่ 4 เพื่อชาระเงินกู้ฉบับที่ 1 ที่ครบกาหนดชาระเงินกู้คนื ในเดือน
มีนาคม 2563
ตามที่สญ
ั ญากู้ยมื เงินฉบับที่ 1 ทีก่ องทุนฯ ได้ เข้ าทาสัญญาเงินกู้ยืมจากกลุ่มธนาคาร และสถาบันการเงิน จานวน 5
ราย ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 เป็ นจานวนเงิน 13,100 ล้ านบาท ได้ ครบกาหนดชาระหนี ้เงินกู้คืนโดยวันสิ ้นสุดสัญญา
คือ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 นัน้ กองทุนฯ ได้ พิจารณาหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อชาระหนี ้ดังกล่าว
กองทุนฯ จึงได้ เข้ าทาสัญญากู้ยมื เงิน ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 กับ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
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ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และสถาบันการเงินอื่นๆ ตามที่ปรากฎในสัญญาในฐานะกลุ่มผู้ให้ สินเชื่อ เพื่อ
ชาระหนี ้เงินกู้คืนกลุ่มธนาคาร และสถาบันการเงินซึง่ เป็ นกลุ่มผู้ให้ สินเชื่อเดิม เป็ นสกุลเงินบาท จานวนเงิน 13,100
ล้ านบาท โดยเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินที่กองทุนฯ ตกลงกับกลุ่มธนาคาร และสถาบันการเงินดังกล่าว เป็ นเงื่อนไขที่
ใกล้ เคียงกับเงื่อนไขการให้ สนิ เชือ่ แก่ลกู ค้ าชันดี
้ ของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ในประเทศ และสอดคล้ องกับข้ อตกลง
ทางการค้ าในลักษณะเดียวกับทีว่ ิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length
terms) โดยเงินกู้นี ้เป็ นเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน มีการเบิกใช้ เต็มจานวนเพียงครัง้ เดียว โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยเท่ากับ
THBFIX บวกร้ อยละ 2.75 และกองทุนมีภาระหน้ าที่ที่จะต้ องชาระคืนเงินต้ นและอัตราดอกเบี ้ยให้ กบั กลุ่มผู้ให้ สินเชือ่
โดยเงินต้ นที่ต้องชาระคืนนันคิ
้ ดเป็ นร้ อยละ 10 ของวงเงินกู้จานวน 13,100 ล้ านบาท โดยมีกาหนดชาระคืนเงินต้ นปี
ละ 2 ครัง้ ในเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน ทังนี
้ ้กองทุนฯ ได้ ชาระคืนเงินต้ นงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่
ผ่านมา
และจะต้ องทยอยชาระคืนเงินต้ นตามเงื่อนไขที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจนครบกาหนดตาม
สัญญาเงินกู้ ทังนี
้ ้บริษัทจัดการอาจนากระแสเงินสดที่ได้ จากการดาเนินงานมาชาระคืนเงินต้ น ซึง่ อาจส่งผลกระทบ
ในเชิงลบต่อเงินปั นผลที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะได้ รับในช่วงเวลาที่ต้องจ่ายชาระคืนเงินต้ นนี ้ โดยเงินกู้นี ้จะครบกาหนด
ระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ในส่วนทีเ่ หลือทังจ
้ านวนใน 5 ปี นับจากวันทีไ่ ด้ เบิกเงินกู้ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2568 โดย
กองทุนฯ จะพิจารณาหาแหล่งเงินทุนทีเ่ หมาะสมที่สดุ มาเพื่อชาระหนี ้ดังกล่าว เพือ่ จัดโครงสร้ างเงินทุนที่เหมาะสมกับ
กองทุนฯ ในขณะนัน้
และในวันเดียวกัน กองทุนได้ เข้ าทาการแก้ ไขสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 (Amendment Agreement) ลง
วัน ที่ 6 มี น าคม 2563 ทั ง้ นี เ้ พื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อก าหนดและเงื่ อ นไขของสั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น ฉบั บ ที่ 2 ลงวั น ที่ 24
พฤศจิกายน 2560 และฉบับที่ 3 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ระบุเงื่อนไขห้ ามกองทุนฯ มีการชาระคืนเงินต้ นก่อน
วันครบกาหนดชาระหนี ้เงินกู้คืนให้ กบั กลุ่มผู้ให้ สินเชื่อตามที่ปรากฏในสัญญากู้ยืมเงินทัง้ สองฉบับดังกล่าว ในการนี ้
กองทุนฯ จึงต้ องทาการขอความเห็นชอบจากกลุ่มผู้ให้ สินเชื่อดังกล่าวให้ ความยินยอมแก่กองทุนฯ ในการดาเนินการ
ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่ (Refinancing) และกองทุนฯ จะต้ องทาการชาระคืน
เงินต้ นให้ กบั กลุ่มผู้ให้ สินเชื่อตามทีร่ ะบุไว้ ในสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ตาม Pro-rata basis หรื อชาระคืน
เงินต้ นให้ กับกลุ่มผู้ให้ สินเชื่อสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 2 คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 2 ของจานวนเงินกู้ยืม 12,898
ล้ านบาท และชาระคืนเงินต้ นให้ กับกลุ่มผู้ให้ สินเชื่อสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 2 คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 3 ของ
จานวนเงินกู้ยืม 2,000 ล้ านบาท
3.2.8 กองทุนฯมีการปรั บปรุ งการบันทึกบัญชีตามข้ อเท็จจริ งที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนว
ปฏิบัติทางบัญชีสาหรั บกองทุน รวมอสังหาริ มทรั พย์ ทรั สต์ เพื่อ การลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ กองทุนรวม
โครงสร้ างพืน้ ฐาน และทรัสต์ เพื่อการลงทุนในโครงสร้ างพืน้ ฐาน ทีส่ มาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้ รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบัติทางบัญ ชี ”) เรื่ อง
สัญญาเช่า ซึ่งประกอบด้ วยการบันทึกรายได้ เส้ นตรง การตั ้งค่าประมาณการรื อ้ ถอน การบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้
และหนี ้สินตามสัญญาเช่า ซึง่ รายการต่างๆดังกล่าว ช่วยสะท้ อ นความเสี่ยงทางการเงินของกองทุนฯ แนวปฏิบตั ิทาง
บัญชีนี ้ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563
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3.2.9 การบันทึกบัญชีตามข้ อเท็จจริ งที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานทางบัญชีดัง
กล่ าวถึงในข้ อ 2.2.8 นัน้ เป็ นวิธีการบันทึกทางบัญชี ซึ่งไม่ได้ กระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของ
กองทุนรวม ซึ่งจ่ายตาม cash basis เนื่องจากกระแสเงินสดของกองทุนรวมยังคงเป็ นไปตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายจ่ายเงินปั นผลได้ ที่หนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม
3.2.10 กองทุนฯ ได้ บรรลุข้อตกลงการลงนามในสัญญาเช่ าเสาโทรคมนาคมกับบริษทั ติงส์ ออน เน็ต จากัด
(TON) ในเดือนมิถนุ ายน 2563

และเนื่องจากกองทุนฯ จาเป็ นต้ องรักษาเงื่อนไขการรักษาความลับของข้ อมูล

ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่า ทางกองทุนฯ จึงไม่สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลรายละเอียดการเช่าเสาโทรคมนาคมเพิม่ เติมได้
ซึง่ รายได้ คา่ เช่าเสาโทรคมนาคมที่ TON เช่า จะทยอยรับรู้เป็ นรายได้ คา่ เช่าตามที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่าในงบกาไร
ขาดทุน อันจะส่งผลให้ กองทุนฯ มีรายได้ จากเงินลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มสูงขึ ้นเมื่อเทียบ
กับปี 2562 โดยอายุสญ
ั ญาเช่าจะครบกาหนดในวันที่ 30 กันยายน 2565

สรุ ปเหตุการณ์ สาคัญตัง้ แต่ วนั ที่ 27 ธันวาคม 2556 (วันที่กองทุนฯ เข้ าจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ )
ถึงในรอบปี 2564 (Milestone)
เหตุการณ์ สาคัญตัง้ แต่ วนั ที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึงในรอบปี 2564
ลงทุนในทรัพย์ สิน
กิจการโครงสร้ าง
วันที่กองทุนฯ เข้ าจด พืน้ ฐานเพิ่มเติมครั ง้
ทะเบียนซือ้ ขายใน
ที่ 1 และเข้ าทา
ตลาดหลักทรัพย์ สัญญาเงินกู้ฉบับที่ 1
27 ธันวาคม 2556
แจ้ งการดาเนินการ
เกี่ยวกับการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหน่ วยลงทุน
ประจาปี 2564 ภายใต้
สถานการณ์ COVID-19

11 กุมภาพันธ์ 2564

5 มีนาคม 2558

ลงทุนในทรัพย์ สินกิจการ
ลงทุนในทรัพย์ สิน
ลงทุนในทรั พย์ สิน โครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติม
กิจการโครงสร้ าง
ครั ง้ ที่ 3 โดยการออก
กิจการโครงสร้ าง
พื
น
้
ฐานเพิ่มเติมครั ง้ ที่ 4
พืน้ ฐานเพิ่มเติมครั ง้ หน่ วยลงทุนเพิ่มครั ง้ ที่ 1
โดยการออกหน่ วย
และเข้ าทาสัญญาเงินกู้
ที่ 2 และเข้ าทา
ลงทุนเพิ่มครั ง้ ที่ 2
ฉบับที่ 3
สัญญาเงินกู้ฉบับที่ 2

24 พฤศจิกายน 2560

แจ้ งการเผยแพร่
XD สาหรับจ่ ายปั น
เอกสารรายงานสรุปผล ผล (0.2610 บาท)
การดาเนินงานของ
สาหรับงวด
กองทุนรวม ประจาปี
ดาเนินงาน
2563
1 ม.ค. - 31 มี.ค.
2564
14 พฤษภาคม 2554

30 เมษายน 2564

เข้ าทาสัญญาเงินกู้
ฉบับที่ 4 เพื่อชาระเงิน
เงินกู้ฉบับที่ 1 ที่ครบ
กาหนดชาระเงินกู้ยืม
กับกลุ่มธนาคารและ
สถาบันการเงิน

15 พฤษภาคม 2561

28 สิงหาคม 2562

แจ้ งการแต่ งตัง้
ผู้สอบบัญชีของ
กองทุนรวม
ประจาปี 2564

XD สาหรับจ่ ายปั น
ผล (0.2610 บาท)
สาหรับงวด
ดาเนินงาน
1 เม.ย. - 30 มิ.ย.
2564

XD สาหรับจ่ ายปั น
ผล (0.2610 บาท)
สาหรับงวด
ดาเนินงาน
1 ก.ค. - 30 ก.ย.
2564

18 มิถนุ ายน 2564

10 สิงหาคม 2564

11 พฤศจิกายน 2564

5 มีนาคม 2563
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3.3 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริการอสังหาริมทรั พย์ หรื อของผู้ถือหน่ วยรายใหญ่
ก) บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากัด (“TAM”) ในฐานะผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม ซึง่ มีหน้ าที่
ให้ บริการงานด้ านธุรการและบริ การอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องแก่กองทุนฯ ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ
ตามประกาศฯ ทน. 38/2562 เนื่องจาก TAM มีทรูเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดย
ทางอ้ อม) ซึง่ ในขณะเดียวกัน ทรูเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ ที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ
10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ
ข) บริษัท เอเชีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชัน่ จากัด หรื อ AWC ซึง่ เป็ นผู้ที่ขาย/โอนสิทธิรายได้ และทรัพย์สินและผู้ที่
ให้ เช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ลงทุน แก่กองทุนฯ ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั ้ง และ
จัดการกองทุนฯ โครงสร้ างพื ้นฐาน ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 (ตามที่ได้ มกี ารแก้ ไขเพิม่ เติม)
(“ประกาศฯ ทน. 38/2562”) เนื่องจาก AWC มีทรูเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดย
ทางอ้ อม) ซึง่ ในขณะเดียวกัน ทรูเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ ที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ
10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ
ค) บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด หรื อ BFKT ซึง่ เป็ นผู้ที่ขาย/โอนสิทธิรายได้ และทรัพย์สินและผู้ทใี่ ห้
เช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ลงทุน แก่กองทุนฯ ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั ้ง และ
จัดการกองทุนฯ โครงสร้ างพื ้นฐาน ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 (ตามที่ได้ มกี ารแก้ ไขเพิ่มเติม)
(“ประกาศฯ ทน. 38/2562”) เนือ่ งจาก BFKT มีทรูเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดย
ทางอ้ อม) ซึง่ ในขณะเดียวกัน ทรูเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ ที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ
10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ
ง) บริษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน่ จากัด หรื อ TICC ซึง่ เป็ นผู้เช่า/ และผู้เช่าช่วงและบริ หารจัดการภายใต้
สัญญาแก้ ไขและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC และ สัญญาแก้ ไขและแทนที่
สัญญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการ FOC บริหารจัดการภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการและบริหาร
จัดการหลักของทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ลงทุน แก่กองทุนฯ

ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของ

กองทุนฯ ตามประกาศฯ ทน. 38/2562 เนือ่ งจาก TICC มีทรูเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ
โดยทางอ้ อม) ซึง่ ในขณะเดียวกันทรูเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ ที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้ อย
ละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
จ) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน่ จากัด หรื อ TUC ซึง่ เป็ นผู้เช่าและบริหารจัดการภายใต้
สัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม และ สัญญาแก้ ไข
และแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC สัญญาเช่า ดาเนินการ บารุงรักษา และ
บริหารจัดการหลักของทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานทีล่ งทุน (ประเภทเสาโทรคมนาคม) ถือเป็ นบุคคล
ที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ ตามประกาศฯ ทน. 38/2562 เนื่องจาก TUC มีทรูเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม) ซึง่ ในขณะเดียวกัน ทรูเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ ที่ถือหน่วย
ลงทุนเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ

3.4 ข้ อมูลของทรัพย์ สินของกองทุนรวม
ก) สรุ ปภาพรวมของทรัพย์ สนิ กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนฯ ลงทุน
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
ตารางสุรปทรัพย์ สนิ กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนฯ เข้ าลงทุน
รูปแบบการลงทุน

สิทธิในการรับรายได้ สุทธิ + กรรมสิทธิ์
สิทธิซือ้ ก่ อน

ทรัพย์ สิน/ผู้โอน

AWC

เสาโทรคมนาคม

BFKT

จานวนทรัพย์ สิน
รวม

สัญญาเช่ าระยะยาว + สิทธิซือ้ ก่ อน

TRUE

TICC

TUC

บริ ษัท เอเชีย บริษัท บีเอฟเคที
ไวร์ เลส คอม (ประเทศไทย)
มิวนิเคชัน่
จากัด
จากัด

บริษัท ทรู
คอร์ ปอเรชัน่
จากัด
(มหาชน)

บริษัท
ทรู
อินเทอร์ เน็ต
คอร์ ปอเรชัน่
จากัด

บริ ษทั ทรู มูฟ บริษัท ทรู มูฟ บริษัท
บริ ษัท เอเชีย ไวร์ เลส คอมมิวนิ
เอช ยูนิเวอร์ แซล จากัด
เรียล มูฟ เคชัน่ จากัด
คอมมิวนิเคชัน่
จากัด
จากัด

บริ ษทั
ทรู
อินเทอร์ เน็ต
คอร์ ปอเรชัน่
จากัด

4,847 เสา

6,000 เสา

-

3,727 เสา

-

16,059 เสา

FOC จานวน
10,925
กิโลเมตร (หรื อ
ประมาณ
422,294 คอร์
กิโลเมตร)

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

9,169 ลิ ้งค์ และ
FOC
จานวน
ประมาณ 95,560
กิโลเมตร
(หรือ
ประมาณ 2,872,599
คอร์ กิโลเมตร)

-

1.2 ล้ านพอร์ ต และ
FOC จานวน 6,114
กิโลเมตร
(198,085คอร์
กิโลเมตร)

1,485เสา

ระบบใยแก้ วนา
แสง (FOC) และ
อุปกรณ์ ระบบสื่อ
สัญญาณ

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

FOC จานวน
7,909
กิโลเมตร
(232,678 คอร์
กิโลเมตร)

ระบบบรอดแบนด์
ในเขตพืน้ ที่
ต่ างจังหวัด

-

1.2 ล้ านพอร์ ต
และ
FOC
จานวน 6,114
กิโลเมตร
(198,085คอร์
กิโลเมตร)

-

-

TMV

RMV

AWC

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

FOC
FOC จานวน 7,981 กิโลเมตร
จานวน
(หรือ 303,453 คอร์ กิโลเมตร)
932
กิโลเมตร
(78,328
คอร์
กิโลเมตร)
-

TICC

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
ข. รายละเอียดทรัพย์ สนิ ของกองทุนฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี ้
กองทุนฯ
มูลค่ าทรัพย์ สนิ
มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ
(บาท)
(บาท)
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน
223,885,832,825.11 176,216,136,854.06
โทรคมนาคม ดิจทิ ัล

มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิต่อ
หน่ วยลงทุน (บาท)
16.5746

การประเมินค่ าทรัพย์ สินที่กองทุนลงทุนครัง้ แรกและลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1

ชื่อโครงการ

ประเภท

มูลค่ าตลาดที่
ได้ รับจากการ
ประเมิน/สอบ
ทานมูลค่ า
ทรัพย์ สิน
(ล้ านบาท)

วันที่
บริษัท
ประเมิน/
ประเมิน/สอบ
สอบทาน
ทานมูลค่ า
มูลค่ า
ทรัพย์ สิน
ทรัพย์ สิน

วิธีการ
ระยะเวลาที่ ประเมิน/
ใช้ ในการ
สอบทาน
คานวณ
มูลค่ า
ทรัพย์ สิน

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่
4,487.27
บริษัท
บีเอฟเคที เกิดขึ ้นจากเสาโทรคมนาคม
(ประเทศไทย) จากัด สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่
(“BFKT”)
เกิดขึ ้นจากระบบใยแก้ วนาแสง(fiber optic 22,354.05
cable หรื อ FOC)
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่
เกิดขึ ้นจากเสาโทรคมนาคม

16,062.18

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่
บริษัท เอเซีย ไวร์เลส เกิดขึ ้นจากเสาโทรคมนาคม
1,279.95
คอมมิวนิเคชัน่
จากัด (ลงทุนเพิ่มครัง้ ที่ 1)
(“AWC”)
สิทธิในการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า
20 ปี ใน FOC รวมทังสิ
้ ทธิในการซื ้อ (call
11,692.49
option) FOC ดังกล่าว เมื่อครบกาหนดอายุ
การเช่าระยะยาว (ลงทุนเพิ่มครัง้ ที่ 1)
กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 6,000
บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่
เสา และโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
จากัด
(มหาชน)
31,280.01
ประเภท Passive อืน่ ที่เกี่ยวข้ องที่ใช้ สาหรับ
(“TRUE”)
การให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

บริษัท เจย์
31 ธันวาคม
แคปปิ ตอล แอด
2564
ไวเซอรี่ จากัด

ตามหมาย
เหตุ ****

วิธีประเมิน/
สอบทาน
มูลค่าจาก
รายได้
(Income
Approach)

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต กรรมสิทธิใ์ น FOC หลัก อุปกรณ์ระบบสือ่
คอร์ ปอเรชัน่
จากัด สัญญาณที่เกีย่ วข้ อง และระบบบรอดแบนด์ 16,147.47
(“TICC”)
ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด

รวม

103,303.42
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
การประเมินค่ าทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
ชื่อโครงการ

ประเภท

บริษัท เอเซีย ไวร์ เลส สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่
คอมมิวนิเคชัน่
จากัด เกิดขึ ้นจากเสาโทรคมนาคม
(“AWC”)

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ
เวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่
จากัด(“TUC”)

บริษัท ทรู มูฟ จากัด
(“TMV”)

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(“TICC”)

รวม

กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 350
เสา
กรรมสิทธิ์ใน FOC
ซึง่ ปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด
กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก
ซึง่ ปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์ เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า
30 ปี ใน FOC ประเภท FTTx Access
รวมทังสิ
้ ทธิในการซื ้อ (call option)FOC
ดังกล่าว เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะ
ยาว

มูลค่ าตลาดที่
ได้ รับจากการ
บริษัทประเมิน/
ประเมิน/สอบ
สอบทานมูลค่ า
ทานมูลค่ า
ทรัพย์ สิน
ทรัพย์ สิน
(ล้ านบาท)

วันที่
ประเมิน/
สอบทาน
มูลค่ า
ทรัพย์ สิน

วิธกี าร
ระยะเวลาที่ ประเมิน/
ใช้ ในการ
สอบทาน
คานวณ
มูลค่ า
ทรัพย์ สิน

560.83

1,152.01

2,970.94

5,864.55

บริษัท เจย์
31 ธันวาคม
แคปปิ ตอล แอด
2564
ไวเซอรี่ จากัด

ตามหมาย
เหตุ ****

วิธีประเมิน/
สอบทาน
มูลค่าจาก
รายได้
(Income
Approach)

3,913.96

14,462.29
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
การประเมินค่ าทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
ชื่อโครงการ

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ
เวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่
จากัด(“TUC”)

บริษัท ทรู มูฟ จากัด
(“TMV”)

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(“TICC”)

รวม

ประเภท

กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน
2,589
เสา
และโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อืน่ ที่
เกี่ยวข้ องที่ใช้ สาหรับการให้ บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
กรรมสิทธิ์ใน FOC
ซึง่ ปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด
กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก
ซึง่ ปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์ เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึง่ ปั จจุบนั ใช้ รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริการ
อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตใน
เขตพื ้นที่ต่างจังหวัด
สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 30
ปี ใน FOC ซึง่ ปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยี
ระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริการอินเทอร์ เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทังสิ
้ ทธิ
ในการซื ้อ (call option) FOC ดังกล่าว เมื่อ
ครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว

มูลค่ าตลาดที่
ได้ รับจากการ
ประเมิน/สอบ
ทานมูลค่ า
ทรัพย์ สิน
(ล้ านบาท)

วันที่
บริษัท
ประเมิน/
ประเมิน/สอบ
สอบทาน
ทานมูลค่ า
มูลค่ า
ทรัพย์ สิน
ทรัพย์ สิน

ระยะเวลาที่
ใช้ ในการ
คานวณ

วิธกี าร
ประเมิน/
สอบทาน
มูลค่ า
ทรัพย์ สิน

8,970.18

11,262.22

5,900.85

10,064.14

บริษัท เจย์
แคปปิ ตอล
แอดไวเซอรี่
จากัด

31 ธันวาคม
2564

ตามหมายเหตุ วิธีประเมิน/
****
สอบทาน
มูลค่าจาก
รายได้
(Income
Approach)

28,824.14

65,021.53
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
การประเมินค่ าทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
ชื่อโครงการ

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ
เวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่
จากัด(“TUC”)

บริษัท เรี ยล มูฟ จากัด
(“RMV”)
บริษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(“TICC”)

ประเภท

กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน
788
เสา
และโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อืน่ ที่
เกี่ยวข้ องที่ใช้ สาหรับการให้ บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
กรรมสิทธิ์ใน FOC
ซึง่ ปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด
กรรมสิทธิ์ใน FOC
ซึง่ ปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx
ในธุรกิจให้ บริการอินเทอร์ เน็ตและบรอด
แบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด
กรรมสิทธิ์ใน FOC
ซึง่ ปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx
ในธุรกิจให้ บริการอินเทอร์ เน็ตและบรอด
แบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด

มูลค่ าตลาดที่
ได้ รับจากการ
ประเมิน/สอบ
ทานมูลค่ า
ทรัพย์ สิน
(ล้ านบาท)

วันที่
บริษัท
ประเมิน/
ประเมิน/สอบ
สอบทาน
ทานมูลค่ า
มูลค่ า
ทรัพย์ สิน
ทรัพย์ สิน

ระยะเวลาที่
ใช้ ในการ
คานวณ

วิธกี าร
ประเมิน/
สอบทาน
มูลค่ า
ทรัพย์ สิน

2,864.52

5,135.18

3,759.06

บริษัท เจย์
แคปปิ ตอล
แอดไวเซอรี่
จากัด

31 ธันวาคม ตามหมายเหตุ วิธีประเมิน/
2564
****
สอบทาน
มูลค่าจาก
รายได้
(Income
Approach)

5,089.23

รวม

16,847.99

รวมทัง้ หมด

199,635.23

**การประเมินมูลค่าทรัพย์สินจะจัดทาปี ละ 1 ครัง้ ในกรณีทไี่ ม่มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
**** ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการคานวณ
(1)
(2)
(3)
(4)

สาหรับทรัพย์สินประเภทเสาโทรคมนาคมและ FOCที่เป็ นกรรมสิทธิ์มีระยะเวลาการคานวณตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2577
โดยมีการคานวณมูลค่าสุดท้ าย (Terminal Value)
สาหรับทรัพย์สินประเภท FOC ที่เป็ นสิทธิการเช่าระยะเวลา 20 ปี มีระยะเวลาการคานวณตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2579
โดยมีการคานวณมูลค่าสุดท้ าย (Terminal Value)
สาหรับทรัพย์สินประเภท FOC ที่เป็ นสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี มีระยะเวลาการคานวณตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2591
(ทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2) และ ถึง 31 ธันวาคม 2592 (ทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3) โดยมีการคานวณมูลค่าสุดท้ าย (Terminal Value)
สาหรับทรัพย์สินประเภท เสาโทรคมนาคมและ ทรัพย์สินประเภท FOC ที่เป็ น สิทธิในการรับกระแสรายได้ มีระยะเวลาการคานวณตังแต่
้ วนั ที่
1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2569 โดยมีการคานวณมูลค่าสุดท้ าย (Terminal Value)
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ค) อัตราส่ วนมูลค่ าทรัพย์ สนิ ที่กองทุนฯลงทุน ต่ อ มูลค่ าทรัพย์ สินของกองทุนฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 ดังนี ้
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่ ายุติธรรม
ร้ อยละของมูลค่ า
บาท
ทรัพย์ สินสุทธิ
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน (หมายเหตุ 6)
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐาน
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 6,000
เสา และโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมประเภท
Passive อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อง ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การให้ บริ ก าร
โทรศัพท์เคลือ่ นที่

32,048,474,653

18.19

เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในระบบใยแก้ วนาแสงหลัก และ
อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้ อง และ ระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด

16,147,470,000

9.16

เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 350
เสา และใยแก้ วน าแสงซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ใช้ ส าหรั บ การ
ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีใ่ นเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด

4,054,457,489

2.30

เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 2,589
เสา และใยแก้ วน าแสงซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ใช้ ส าหรั บ การ
ให้ บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด

19,776,981,012

11.22

เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 788
เสา และใยแก้ วน าแสงซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ใช้ ส าหรั บ การ
ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด

7,908,636,261

4.49

เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในใยแก้ วนาแสงหลัก เพิ่มเติมครัง้
ที่ 2 ซึ่ ง ใ น ปั จ จุ บั น ใ ช้ ส า ห รั บ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
โทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ และอิ น เทอร์ เ น็ ต ในเขตพื น้ ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

5,864,550,000

3.33
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เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในใยแก้ วนาแสงหลัก เพิม่ เติมครัง้
ที่ 3 ซึ่ ง ใ น ปั จ จุ บั น ใ ช้ ส า ห รั บ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
โทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ และอิ น เทอร์ เ น็ ต ในเขตพื น้ ที่
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และใยแก้ วนาแสงใช้
ส าหรั บ ให้ บริ ก ารอิ น เตอร์ เน็ ต และ บรอดแบนด์
อินเตอร์ เน็ตในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด

15,964,990,000

9.06

เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในใยแก้ วนาแสง เพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ สาหรับให้ บริ การอินเตอร์ เน็ตและบรอด
แบนด์ อิ น เตอร์ เน็ ต ในเขตพื น้ ที่ ก รุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล และในเขตพื ้นทีต่ ่างจังหวัด

3,759,060,000

2.13

เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในระบบใยแก้ วนาแสง เพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4 ซึ่งในปั จจุบันใช้ สาหรั บให้ บริ ก ารอินเตอร์ เน็ ต
และบรอดแบนด์อนิ เตอร์ เน็ตในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด

5,089,230,000

2.89

เงินลงทุนในสิท ธิในการรับ ประโยชน์ จากรายได้ สุท ธิ ที่
เกิดจากการให้ เช่าทรั พย์สินโทรคมนาคมของบริ ษัท บี
เอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด (“BFKT”)

26,922,278,191

15.28

เงินลงทุนในสิท ธิในการรั บ ประโยชน์ จากรายได้ สุท ธิ ที่
เกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมของบริษัท เอเซีย ไวร์
เลส คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (“AWC”)

16,208,846,850

9.20

เงิ น ลงทุ น ในสิ ท ธิ ในการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ สุท ธิ
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ที่เกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคม
ของบริษัท เอเชีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชัน่ จากัด ("AWC")

1,289,705,583

0.73

เงิ น ลงทุ น ในสิ ท ธิ ในการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ สุท ธิ
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ที่เกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคม
ของบริษัท เอเชีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชัน่ จากัด ("AWC")

563,475,766

0.32

เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ
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31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่ ายุติธรรม
ร้ อยละของมูลค่ า
บาท
ทรัพย์ สินสุทธิ
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าในระบบใยแก้ วนาแสงเพิม่ เติม
ครัง้ ที่ 1

11,692,490,000

6.64

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าในระบบใยแก้ วนาแสงเพิม่ เติม
ครัง้ ที่ 2

3,913,960,000

2.22

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าในระบบใยแก้ วนาแสงเพิม่ เติม
ครัง้ ที่ 3

28,824,140,000

16.36

สินทรัพย์สทิ ธิการใช้

15,898,317,595

9.02

รวมเงินลงทุน

215,927,063,400

122.54

3.5 การจัดหาผลประโยชน์ จากกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ก) สัญญาเกี่ยวกับการบริ หารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์ จากกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
กองทุนฯ ได้ เข้ าทาสัญญาที่ทาให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมและสัญญาเกี่ยวกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ซึง่ มีรายการดังต่อไปนี ้
(1) สัญญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิรายได้ เบือ้ งต้ น และ สัญญาที่ทาให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์ สินโครงสร้ าง
พืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 ครัง้ ที่ 3 และครัง้ ที่ 4
I.

สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ระหว่าง BFKT และกองทุนฯ (“สัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ BFKT”)

II.

สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ระหว่าง AWC และกองทุนฯ (“สัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ AWC”)

III.

สัญญาโอนขายทรัพย์สินระหว่าง TICC และกองทุนฯ (“สัญญาโอนขายทรัพย์สิน TICC”)

IV.

สัญญาโอนขายทรัพย์สินระหว่างทรูและกองทุนฯ (“สัญญาโอนขายทรัพย์สินทรู”)
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V.

สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ที่จะเข้ าทาระหว่างกองทุนฯ และ AWC เกี่ยวกับการ
ลงทุนในเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 (“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1”)

VI.

สัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1

VII.

สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ที่ลงทุนเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 2 ระหว่าง AWC และกองทุน
(“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2”)

VIII.

สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินระหว่าง TUC และกองทุน (“สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3”)

IX.

สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินระหว่างทรูมฟู และกองทุน (“สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของทรูมฟู ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3”)

X.

สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวระหว่าง TICC และกองทุน (“สัญญาเช่า FOC ระยะยาว ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3”)

XI.

สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินระหว่าง TUC และกองทุน (“สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุน
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4”)

XII.

สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินระหว่าง เรี ยลมูฟ และกองทุน (“สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4”)

XIII.

สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินระหว่าง TICC และกองทุน (“สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุน
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4”)

(2) สัญญาเช่ า ดาเนินการและบริหารจัดการหลัก
I.

สัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ บารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ระหว่าง TUC
และ กองทุน ("สัญญาแก้ ไขและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม")

II.

สัญญาแก้ ไขและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักระหว่าง TICC TUC และ
กองทุน (“สัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC”)

III.

สัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่าช่วง ดาเนินการ บารุงรักษา และบริหารจัดการ FOC ระหว่าง
TICC และ กองทุน ("สัญญาแก้ ไขและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการ FOC")

58

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
IV.

สัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ บารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ครัง้ ที่ 2
ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ ไขและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการ
หลักเสาโทรคมนาคม ครัง้ ที่ 2")

V.

สัญญาแก้ ไขและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ บารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ครัง้ ที่ 2
ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการ
หลักเสาโทรคมนาคม ครัง้ ที่ 2")

(3) สัญญาบริการหลัก
I. สัญญาบริการหลักฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
และกองทุน (ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม รวมถึงตามข้ อตกลงเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ 5 มีนาคม
พ.ศ. 2558 และข้ อตกลงเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 2 ฉบับลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ระหว่าง
ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมและกองทุน) (“สัญญาบริการหลัก”)
(4) หนังสือข้ อตกลงกระทาการ (Letter of Understanding) ระหว่ าง TUC BFKT และกองทุนฯ
(5) หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ของ TUC ที่ให้ แก่ BFKT
(6) สัญญารักษาสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุน ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่ างทรูและ
กองทุน (ตามที่ได้ มกี ารแก้ ไขโดยสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมระหว่ างทรูและกองทุน ฉบับลงวันที่ 23
สิงหาคม 2562) (“สัญญารักษาสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุน”)
(7) สัญญาเช่ าหลัก
I.

สัญญาแก้ ไขและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่าเสาโทรคมนาคมหลักระหว่างบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
(DTN) และกองทุน (“สัญญาโทรคมนาคมเช่าหลักของ DTN”)

II.

สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมหลักระหว่างบริษัทกสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (CAT) และ
กองทุน (“สัญญาเช่าโทรคมนาคมหลักของ CAT”)

III.

สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมหลักระหว่างบริษัทติงส์ ออน เน็ต จากัด (TON) และ กองทุน
(“สัญญาเช่าโทรคมนาคมหลักของ TON”)

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลเพิม่ เติมได้ จากหนังสือชี ้ชวนของกองทุนฯ

(8) หนังสือข้ อตกลงร่ วมกัน (Letter of Agreement) ที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคม HSPA ระหว่ าง TUC TICC และกองทุน ("หนังสือข้ อตกลงร่ วมกันที่เกี่ยวข้ องกับ
ทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม HSPA")
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ข) การบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์ จากกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานในอนาคต
หากในอนาคตกองทุนจะเข้ าทา แก้ ไขเพิ่มเติม หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรื อการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน และเป็ นการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มมี ลู ค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อ
ตั ้งแต่ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้ าทา แก้ ไข หรือยกเลิกสัญญา
ดังกล่าว กองทุนจะกระทาได้ ต่อเมื่อได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เป็ นการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญา
ใดที่มมี ลู ค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุน ณ
เวลาทีม่ ีการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าวที่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว หรื อตามที่
ระบุในโครงการจัดการกองทุน ทังนี
้ ้ การคานวณมูลค่าของสัญญาดังกล่าวข้ างต้ น ให้ พิจารณาจากมูลค่าของ
สัญญาทุกรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน
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3.6 การกู้ยืมเงิน
ก) แหล่ งเงินทุน
ในปี 2560 กองทุนฯ ได้ เข้ าทาสัญญากู้ยมื เงิน ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กับ ธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และสถาบันการเงินอืน่ ๆ
ตามที่ปรากฎในสัญญาในฐานะกลุ่มผู้ให้ สินเชื่อ สาหรับสินเชื่อเงินกู้เป็ นจานวนเงิน 12,898,000,000 บาท เพื่อ
นาไปชาระราคาในการซื ้อทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และค่าใช้ จา่ ยที่
เกี่ยวข้ อง
เงินกู้นี ้เป็ นเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน มีการเบิกใช้ เต็มจานวนเพียงครัง้ เดียว และจะครบกาหนดระยะเวลาชาระคืน
เงินกู้ทงจ
ั ้ านวนใน 5 ปี นับจากวันทีไ่ ด้ เบิกเงินกู้ เงินกู้นี ้มีอตั ราดอกเบี ้ยในช่วงแรกเท่ากับ THBFIX บวกร้ อยละ 3 ต่อ
ปี หรื อ อัตราดอกเบี ้ยคงที่ที่ร้อยละ 5.07 ต่อปี ตามที่ผ้ ใู ห้ สินเชื่อแต่ละรายได้ เลือกกาหนด และภายหลังจากที่
กองทุนได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 3 สาเร็จแล้ วนัน้ อัตราดอกเบี ้ย
ดังกล่าวจะลดลงเหลือเท่ากับ THBFIX บวกร้ อยละ 2.75 ต่อปี หรื อ อัตราดอกเบี ้ยคงที่ทรี่ ้ อยละ 4.82 ต่อปี โดย
สัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 2 มีข้อกาหนดและเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับทีว่ ิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปใน
สถานการณ์เดียวกัน (arm’s length transaction) และเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญาเงินกู้จะถูกกาหนดโดยกลุ่ม
ธนาคาร ซึง่ สัญญาเงินกู้ฉบับที่ 2 นี ้มีความคล้ ายคลึงกับข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 1 อันจะ
ถือว่าทาให้ เกิดเหตุผิดนัดภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 2 ด้ วย
ในปี 2561 กองทุนฯ ได้ เข้ าทาสัญญากู้ยมื เงิน ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กับ ธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาหรับสินเชื่อเงินกู้
เป็ นจานวนเงิน 2,000,000,000 บาท เพื่อนาไปชาระราคาในการซื ้อทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 และค่าใช้ จ่ายทีเ่ กี่ยวข้ อง
เงินกู้นี ้เป็ นเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน มีการเบิกใช้ เต็มจานวนเพียงครัง้ เดียว และจะครบกาหนดระยะเวลาชาระคืน
เงินกู้ทงจ
ั ้ านวนใน 5 ปี นับจากวันที่ได้ เบิกเงินกู้ เงินกู้นี ้มีอตั ราดอกเบี ้ยในช่วงแรกเท่ากับ THBFIX บวกร้ อยละ 2.75
ต่อปี โดยสัญญากู้ยมื เงิน ฉบับที่ 3 มีข้อกาหนดและเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับทีว่ ิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญา
ทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length transaction) และเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญาเงินกู้จะถูกกาหนดโดย
กลุ่มธนาคาร ซึง่ สัญญาเงินกู้ฉบับที่ 3 นี ้มีความคล้ ายคลึงกับข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 1
และ 2 อันจะถือว่าทาให้ เกิดเหตุผิดนัดภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 3 ด้ วย
ตามที่สญ
ั ญากู้ยมื เงินฉบับที่ 1 ทีก่ องทุนฯ ได้ เข้ าทาสัญญาเงินกู้ยืมจากกลุ่มธนาคาร และสถาบันการเงิน จานวน
5 ราย ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 เป็ นจานวนเงิน 13,100 ล้ านบาท ได้ ครบกาหนดชาระหนี ้เงินกู้คืนโดยวันสิ ้นสุด
สัญญา คือ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 นัน้ กองทุนฯ ได้ พิจารณาหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อชาระหนี ้
ดังกล่าว กองทุนฯ จึงได้ เข้ าทาสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับทีใ่ หม่ ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 กับ ธนาคารกรุงเทพ
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จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และสถาบันการเงินอื่นๆ ตามที่ปรากฎในสัญญาในฐานะ
กลุ่มผู้ให้ สนิ เชื่อ เพือ่ ชาระหนี ้เงินกู้คืนกลุ่มธนาคาร และสถาบันการเงินซึง่ เป็ นกลุ่มผู้ให้ สินเชื่อเดิม เป็ นสกุลเงิน
บาท จานวนเงิน 13,100 ล้ านบาท โดยเงื่อนไขของการกู้ยมื เงินที่กองทุนฯ ตกลงกับกลุ่มธนาคาร และสถาบัน
การเงินดังกล่าว เป็ นเงื่อนไขที่ใกล้ เคียงกับเงื่อนไขการให้ สินเชื่อแก่ลกู ค้ าชันดี
้ ของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ใน
ประเทศ และสอดคล้ องกับข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับทีว่ ิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปใน
สถานการณ์เดียวกัน (arm’s length terms) โดยเงินกู้นี ้เป็ นเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน มีการเบิกใช้ เต็มจานวน
เพียงครัง้ เดียว โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยเท่ากับ THBFIX บวกร้ อยละ 2.75 และกองทุนมีภาระหน้ าทีท่ ี่จะต้ องชาระคืน
เงินต้ นและอัตราดอกเบี ้ยให้ กบั กลุ่มผู้ให้ สินเชื่อ โดยเงินต้ นที่ต้องชาระคืนนันคิ
้ ดเป็ นร้ อยละ 10 ของวงเงินกู้จานวน
13,100 ล้ านบาท โดยมีกาหนดชาระคืนเงินต้ นปี ละ 2 ครัง้ ในเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน ทังนี
้ ้กองทุนฯ ได้
ชาระคืนเงินต้ นงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2563 ทีผ่ ่านมา และจะต้ องทยอยชาระคืนเงินต้ นตามเงื่อนไขที่ได้ ระบุ
ไว้ ในสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจนครบกาหนดตามสัญญาเงินกู้ ทังนี
้ ้บริษัทจัดการอาจนากระแสเงินสดที่ได้ จากการ
ดาเนินงานมาชาระคืนเงินต้ น ซึง่ อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเงินปั นผลทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะได้ รับในช่วงเวลาที่
ต้ องจ่ายชาระคืนเงินต้ นนี ้ โดยเงินกู้นี ้จะครบกาหนดระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ในส่วนที่เหลือทังจ
้ านวนใน 5 ปี นับ
จากวันทีไ่ ด้ เบิกเงินกู้ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2568 โดยกองทุนฯ จะพิจารณาหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมที่สดุ มาเพื่อ
ชาระหนี ้ดังกล่าว เพื่อจัดโครงสร้ างเงินทุนทีเ่ หมาะสมกับกองทุนฯ ในขณะนัน้
และในวันเดียวกัน กองทุนได้ เข้ าทาการแก้ ไขสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 (Amendment Agreement)
ลงวัน ที่ 6 มี นาคม 2563 ทัง้ นี เ้ พื่ อปฏิบัติต ามข้ อก าหนดและเงื่อนไขของสัญ ญากู้ยืม เงิน ฉบับ ที่ 2 ลงวัน ที่ 24
พฤศจิกายน 2560 และฉบับที่ 3 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ระบุเงื่อนไขห้ ามกองทุนฯ มีการชาระคืนเงินต้ น
ก่อนวันครบกาหนดชาระหนีเ้ งินกู้คืนให้ กับ กลุ่มผู้ให้ สินเชื่อตามที่ปรากฏในสัญญากู้ยืมเงินทัง้ สองฉบับดังกล่าว
ในการนี ้กองทุนฯ จึงต้ องทาการขอความเห็นชอบจากกลุ่มผู้ให้ สินเชื่อดังกล่าวให้ ความยินยอมแก่กองทุนฯ ในการ
ดาเนินการตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่ (Refinancing) และกองทุนฯ จะต้ องทา
การชาระคืนเงินต้ นให้ กับกลุ่มผู้ให้ สินเชื่อตามที่ระบุไว้ ในสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ตาม Pro-rata
basis หรื อชาระคืนเงินต้ นให้ กับกลุ่มผู้ให้ สินเชื่อสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 2 คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 2 ของ
จานวนเงินกู้ยืม 12,898 ล้ านบาท และชาระคืนเงิ นต้ นให้ กับ กลุ่ม ผู้ให้ สินเชื่อสัญ ญากู้ยื มเงินฉบับที่ 2 คิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 3 ของจานวนเงินกู้ยืม 2,000 ล้ านบาท
นอกจากนัน้ กองทุนฯ มีข้อปฏิบตั ิทางการเงินเรื่ องการชาระคืนเงินต้ น (Repayment Covenant) ตามที่ได้ ตกลงกับ
กลุ่มผู้ให้ สินเชื่อตามสัญญาเงินกู้ยืมเงิน ฉบับที่ 2 ซึง่ จะมีผลบังคับเกี่ยวข้ องกับสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 1 ด้ วย โดย
กองทุนจะต้ องดารงอัตราส่วนทางการเงินระหว่าง (ก) หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย และ (ข) ผลคูณของกาไรก่อนหัก
ดอกเบี ้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา กับอายุเฉลี่ยของสัญญาเช่าถ่วงน ้าหนักด้ วยรายได้ หลังหักค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กี่ยวกับ
ทรัพย์สิน โดยอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว จะต้ องไม่เกินกว่า 0.25 เท่า ทังนี
้ ้ หากไม่เป็ นไปตามอัตราส่วน
ดังกล่าว กองทุนมีหน้ าที่ต้องทยอยชาระคืนเงินต้ นให้ กบั กลุ่มผู้ให้ สินเชื่อ ซึง่ ต้ องมีการทดสอบการดารงสัดส่วน
ดังกล่าวในทุกๆ 6 เดือน โดยจะเริ่มทาการทดสอบการดารงสัดส่วนตั ้งแต่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นต้ นไป
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ข) สถานะของการกู้ยืมเงิน ณ วันสิน้ รอบปี บัญชี
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ส่วนที่หมุนเวียน

12,643,531,625

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

14,623,837,194

รวมเงินกู้ยมื

27,267,368,819
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4. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สิน
กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
4.1 ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุน
4.1.1

ภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Mobile Services) ในประเทศไทย
ตลาดโทรศัพท์ เคลื่อนที่ในประเทศไทยมีผ้ ูให้ บริ การสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยที่มีโครงข่ายเป็ นของ
ตัวเองทังหมด
้
4 ราย ประกอบด้ วย AIS TRUE DTAC และ NT โดยในปี 2564 ที่ผ่านมาผู้ให้ บริ การแต่ละราย
ยังคงให้ ความสาคัญด้ านการลงทุน และเร่ งพัฒนาโครงข่าย 5G เพื่อให้ การบริการครอบคลุมการสื่อสารได้ ครบ
ทุกแพลตฟอร์ ม ทังยั
้ งมีการแข่งขันทางด้ านแพคเกจการให้ บริการ ซึง่ มีการใช้ กลยุทธ์แพคเกจเสนอการให้ บริการ
ด้ านความบันเทิง เพื่อดึงดูดลูกค้ าให้ ใช้ แพคเกจเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 มีประเด็นที่น่าจับตามอง
คือการที่บ ริ ษั ท ทรู คอร์ ป อเรชั่น จากัด (มหาชน) (TRUE) และบริ ษั ท โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด
(มหาชน) (DTAC) ได้ แจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ยวกับ
การศึกษาความเป็ นไปได้ และดาเนินการตามขัน้ ตอนที่เกี่ ยวข้ องกับการควบบริ ษัท ระหว่าง 2 บริ ษัทนี ้ โดย
หลังจากแจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเช้ าแล้ วนัน้ ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันผู้บริ หารของทัง้ 2
บริษัทได้ ร่วมกันแถลงข่าวโดยมองว่าการควบบริ ษัทเป็ นการปรับโครงสร้ างธุรกิจไปสู่การเป็ น Tech Company ที่
สามารถอยู่รอด และมีความสามารถในการแข่งขันได้ ในอนาคต โดยมี Timeline สาหรับการควบบริษัท โดยทัง้
TRUE และ DTAC จะต้ องเข้ าสู่กระบวนการทา Due Diligence ซึ่งคาดว่าใช้ เวลาครอบคลุมไตรมาสแรกของปี
2565 และคาดว่าจะเสร็จสิ ้นกระบวนการควบรวมภายในครึ่งหลังของปี 2565
ภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรศัพท์ เคลื่อนที่ในประเทศไทย
1.

โครงสร้ างอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลือ่ นทีภ่ ายในประเทศไทย

ตลาดค้ าปลีกบริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ในประเทศไทย มี ผ้ ูให้ บริ การสามารถจาแนกได้ เป็ น 2 กลุ่ม คื อ (1) ผู้
ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีโครงข่ายหรื อมีสิทธิ์ในการใช้ โครงข่าย (Mobile Network Operators – MNOs)
จานวน 4 ราย และ (2) ผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนโครงข่ายเสมือน (Mobile Virtual Network Operators –
MVNOs) โดยมีผ้ ใู ห้ บริการดังนี ้
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โครงสร้ างอุตสาหกรรมโทรศัพท์ เคลื่อนที่ภายในประเทศไทย

ที่มา: กสทช. รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ประจาไตรมาส 3 ปี 2564
2.

ส่ วนแบ่ งตลาด

ในปี 2564 AIS ยังคงเป็ นผู้เล่นที่มีความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน โดยมีส่วนแบ่งตลาดเป็ นอันดับ 1 ทัง้ ในเชิง
จานวนผู้ใช้ บริ การและในเชิงด้ านรายได้ โดยมีส่วนแบ่งตลาดคิดเป็ นร้ อยละ 46 ในเชิงจานวนผู้ใข้ บริ การ และ
ร้ อยละ 48 เมื่ อพิจารณาส่วนแบ่ งตลาดจากรายได้ รองลงมาคื อ TRUE และ DTAC ตามลาดับ ทัง้ นีเ้ ป็ นที่
น่าสนใจว่าตั ้งแต่ช่วงปี 2556 - 2559 นัน้ DTAC ครองส่วนแบ่งการตลาดเป็ นอันดับ 2 มาโดยตลอด หากแต่
TRUE สามารถชิงส่วนแบ่งตลาดและก้ าวขึน้ มาครองอันดับ 2 ได้ ตั ้งแต่ปี 2560 เป็ นต้ นมาและยังคงมีส่วนแบ่ง
ตลาดที่ เติ บ โตอย่า งต่ อ เนื่ อ ง โดยในปี 2564 TRUE มี ส่ วนแบ่ ง ตลาดร้ อยละ 34 เมื่ อ พิ จารณาจากจ านวน
ผู้ใช้ บริ การ และมีส่วนแบ่งตลาดร้ อยละ 30 เมื่อพิจารณาจากรายได้ สาหรับปี 2565 นัน้ EIC คาดว่าผู้ให้ บริการ
โครงข่ายยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดทังในเชิ
้
งรายได้ และผู้ใช้ บริการได้ ใกล้ เคียงกับปี 2564
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ส่ วนแบ่ งทางการตลาดแบ่ งตามจานวนผู้ใช้ บริการและรายได้ (%)

ที่มา: การวิเคราห์โดย EIC จากข้ อมูลของ AIS TRUE และ DTAC
3.

รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือนต่ อเลขหมาย

รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมายของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (หรื อ ARPU) แบบระบบรายเดือนของผู้ให้ บริการ
โครงข่ายแต่ละรายในปี 2564 ปรับตัวลดลงจากปี 2563 โดย ณ สิ ้นไตรมาส 4 ปี 2564 DTAC มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนต่อเลขหมายสูงสุดที่ 506 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ปรับตัวลดลงจากปี 2563 ร้ อยละ 2 YoY รองลงมาคือ
AIS มี ARPU อยู่ที่ 473 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ปรับตัวลงลงจากปี 2563 ร้ อยละ 3 YoY ในขณะที่ทรูมี
ARPU ณ สิ ้นไตรมาส 4 ปี 2564 อยู่ที่ 438 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ปรับตัวลดลงจากปี 2563 มากที่สดุ เมื่อ
เทียบกับผู้ให้ บริการอีก 2 ราย โดยปรับตัวลดลงร้ อยละ 7 YoY เนือ่ งจากการแข่งขันทางด้ านราคา
สาหรับรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมายแบบระบบเติมเงิน ณ สิ ้นไตรมาส 4 ปี 2564 โดยภาพรวมแล้ วทัง้ 3 ค่าย
มี ARPU ปรับลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 เนื่องจากการแข่งขันทางด้ านราคา อย่างไรก็ตาม AIS
ยังคงสามารถทาได้ ราราสูงสุดอยูท่ ี่ 136 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน รองลงมาคือ DTAC และ TRUE โดยมี
ARPU อยู่ที่ 123 และ 95 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ตามลาดับ ทังนี
้ ้ EIC คาดการณ์วา่ ARPU ระบบรายเดือน
ของผู้ให้ บริการโครงข่ายแต่ละรายอาจมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นจากการใช้ งานข้ อมูลและสัดส่วนของผู้ใช้ บริการ 5G ที่
สูงขึ ้น ในขณะที่ ARPU แบบระบบเติมเงินคาดว่ายังคงอยูใ่ นกรอบต่ากว่า 150 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน
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รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือนต่ อเลขหมายของบริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่แบ่ งตามกลุ่มผู้ให้ บริการ
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 3 รายใหญ่ ในประเทศไทย

ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ AIS DTAC และ TRUE
4.

รายได้ จากการให้ บริการ

ในปี 2564 จากรายงานของ EIC คาดว่า รายได้ จากการให้ บริ การของ mobile network operator อยู่ที่ 265,000
ล้ านบาท ปรับตัวลดลงจากปี 2563 ซึ่งมีรายได้ จากการให้ บริ การอยู่ที่ประมาณ 270,000 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อย
ละ 2 ในขณะที่ก็คาดการณ์ ว่ารายได้ จากการให้ บริ การในปี 2565 จะกลับมาเติบโตเพิ่มขึน้ อยู่ในระดับเดียวกัน
กับปี 2563 โดยมีแนวโน้ มการเติบโตทีร่ ้ อยละ 2 YoY หลังจากที่ปรับตัวลดลงเล็กน้ อยในปี 2564 จากผลกระทบ
ของ COVID-19 ระลอกที่ 3 ทัง้ นี ้ EIC คาดการณ์ ว่าระยะกลางช่วงปี 2566 - 2568 รายได้ จากการให้ บริ การมี
แนวโน้ มขยายตัวอยู่ที่ ร้อยละ 4 CAGR ทัง้ นี ้ EIC คาดการณ์ ว่าการเติบโตของรายได้ จากการให้ บริ การมาจาก
การให้ บริการของเทคโนโลยี 5G ที่แพร่ หลายมากขึ ้นซึ่งคาดว่าจานวนผู้ใช้ บริ การในระบบ 5G จะอยู่ที่ประมาณ
ร้ อยละ 7 ของจานวนผู้ใช้ บริการในปี 2564 และคาดว่าจะเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องเป็ นร้ อยละ 40 ในปี 2568
รายได้ จากการให้ บริการ

ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ AIS DTAC และ TRUE
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5.

การคาดการณ์ และปั จจัยที่คาดว่ ามีผลกระทบต่ อการเติบโตของธุรกิจ

(5.1) อัตราการเข้ าถึงโทรศัพท์ เคลื่อนที่
อัตราการเข้ าถึงโทรศัพท์เคลื่อนทีท่ ี่เริ่มเข้ าใกล้ ถึงจุดอิ่มตัว เป็ นปั จจัยกดดันการเติบโตของจานวนผู้ใช้ บริการ
โทรศัพท์เคลือ่ นทีข่ องไทย โดยจะเห็นได้ วา่ ในช่วงระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา อัตราการเข้ าถึงโทรศัพท์เคลือ่ นที่ของไทย
อยู่ที่ร้อยละ 131 - ร้ อยละ 137 ซึง่ ถือว่าใกล้ เคียงกับประเทศเพื่อนบ้ านในภูมิภาคเดียวกันอย่างประเทศสิงคโปร์
และมาเลเซียซึง่ มีอตั ราการเข้ าถึงโทรศัพท์เคลือ่ นที่อยู่ทรี่ ้ อยละ 146 และร้ อยละ 144 ตามลาดับ ในขณะที่อตั รา
การเข้ าถึงโทรศัพท์เคลื่อนทีข่ องโลกอยู่ที่ร้อยละ 67

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ TRUE, AIS, DTAC และ GSMA
ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาจานวนผู้ใช้ บริการโทรศัพท์เคลื่องที่จะเห็นได้ ว่า จานวนผู้ใช้ งานโทรศัพท์เคลื่อนที่มีแนวโน้ ม
เพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยเฉพาะระบบรายเดื อ น (Post-paid) โดย EIC คาดการณ์ ว่ า ในปี 2565 จ านวน
ผู้ใช้ บริการระบบรายเดือนอยู่ที่ 30.9 ล้ านราย เติบโตจากปี 2564 ซึ่งมีจานวนผู้ใช้ บริการอยู่ที่ 28.9 ล้ านราย คิด
เป็ นร้ อยละ 7 YoY อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ ว่ามีอตั ราการเติบโตที่ลดลงเมื่อเทียบกับในช่วงปี 2559 - 2562 ซึ่งมี
อัตราการเติบโตประมาณร้ อยละ 11 แสดงให้ เห็นถึงการเข้ าใกล้ จดุ อิ่มตัวของตลาด
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สัดส่ วนผู้ใช้ บริการระบบ Post-paid และ Pre-paid

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ TRUE, AIS, DTAC และ GSMA
(5.2) กลยุทธ์ การแข่ งขันในการนาเสนอ Package การให้ บริการ
เนื่องจากผู้ให้ บริการแต่ละรายต่างก็ใช้ กลยุทธ์ด้านราคาในการดึงดูดลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ รายได้ เฉลี่ยต่อ
เลขหมายต่อเดือน (ARPU) อาจปรับตัวเพิ่มขึ ้นได้ ไม่มากนัก ทังนี
้ ้ในปี 2564 ARPU ระบบ Post-paid อยู่ที่ 467
บาทต่อเดือน ปรับตัวลดลงจาก 488 บาทต่อเดือนในปี 2563 คิดเป็ นร้ อยละ 4 ในขณะที่ ARPU ของกลุ่มลูกค้ า
ระบบเติมเงิน (Pre-paid) ในปี 2564 อยู่ที่ 121 บาทต่อเดือน ปรับตัวลดลงจาก 133 บาทต่อเดือนในปี 2563 คิด
เป็ นร้ อยละ 9 ซึง่ เป็ นผลมาจากการแข่งขันการนาเสนอ package ของผู้ให้ บริการแต่ละราย ทังนี
้ ้จะเห็นได้ วา่
ARPU แบบระบบรายเดือนนันสู
้ งกว่าระบบเติมเงินถึง 3.8 เท่า อย่างไรก็ตาม EIC คาดการณ์ว่าในปี 2565
รายได้ เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน หรื อ ARPU มีแน้ วโน้ มปรับตัวเพิม่ ขึ ้นเล็กน้ อย จากการเพิม่ ขึ ้นของจานวน
ผู้ใช้ บริการในระบบรายเดือนและอัตราค่าบริการการใช้ ข้อมูลผ่านบริการเทศโนโลยี 5G
รายได้ เฉลี่ยต่ อเลขหมายต่ อเดือน (ARPU)

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ TRUE, AIS และ DTAC
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(5.3) การใช้ งานเทคโนโลยี 5G
การใช้ งานเทคโนโลยี 5G เชิงพาณิชย์ทเี่ ริ่มแพร่หลายมากขึ ้น ทังนี
้ ้เนื่องจาก การให้ บริการ Fixed Wireless
Access ซึง่ เป็ นธุรกิจอินเทอร์ เน็ตทางเลือกใหม่ที่มาพร้ อมกับการเปิ ดใช้ เทคโนโลยี 5G ในเชิงพาณิชย์ รวมถึง
การแพร่หลายของการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตเคลือ่ นที่ผ่านระบบ 5G ถือเป็ นปั จจัยกระตุ้นการเติบโตของรายได้ จาก
การให้ บริการในอนาคต โดย EIC คาดการณ์วา่ ในปี 2569 หรื อในระยะ 5 ปี ข้ างหน้ า ประเทศไทยจะมีผ้ ใู ช้ งาน
เทคโนโลยี 5G ถึงร้ อยละ 40 โดยเมือ่ เปรี ยบเทียบการใช้ งานเทคโนโลยี 5G ของผู้บริโภคทัว่ โลกเช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จีน ยุโรป และโซนเอเชีย-แปซิฟิก จะเห็นได้ วา่ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะใช้ งาน VDO Streaming เป็ น
หลัก ในขณะที่ภาคธุรกิจนัน้ อุตสาหกรรมยานยนต์ และ Cloud Service มีแนวโน้ มการใช้ งานเทคโนลยี 5G
มากที่สดุ

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ ITU, GSMA
(5.4) โครงการของภาครัฐที่ส่งเสริมให้ เกิดการใช้ เทคโนโลยี 5G
โดยภาครัฐได้ ปรับแผนการลงทุน ในพืน้ ที่ EEC โดยเน้ นสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ เทคโนโลยี
มากขึน้ ซึ่งโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านโทรคมนาคมมีความจาเป็ นที่ต้องพัฒ นาต่อเนื่องเพื่อ รองรับอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย ทัง้ นี ้ อุต สาหกรรมเป้ าหมายในการส่ งเสริ ม การลงทุน ในระยะต่ อ ไปเช่น อุต สาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ อุตสาหกรรมดิจิทลั และอิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง การขนส่งและโลจิสติกส์
นอกจากนี ้ยังมีโครงการที่เกิดจากความร่ วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อให้ ประเทศ
ขับเคลื่อนเข้ าสู่ยคุ ดิจิทลั อย่างมีคณ
ุ ภาพและนาไปสู่การเป็ น ASEAN Digital Hub ในอนาคต เช่น
• โครงการ Thailand Digital Valley ซึ่ ง เป็ นการสร้ าง Digital Ecosystem และสร้ าง platform ให้ กั บ
ธุรกิจ startup ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
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• โครงการศูนย์ดจิ ิทลั ชุมชน เป็ นโครงการศูนย์การเรี ยนรู้ ICT ชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล ้าด้ านดิจิทลั
ในพื ้นที่ห่างไกล และเพือ่ พัฒนาทักษะด้ าน ICT ให้ คนในชุมชนทุกกลุ่ม เป็ นต้ น
6. การเปรียบเทียบคลื่นของผู้ให้ บริการโทรคมนาคมในประเทศไทย
ตารางสรุปเปรี ยบเทียบคลืน่ ของผู้ให้ บริการโทรคมนาคมในประเทศไทย
26 GHz

2600 MHz

2300 MHz

1800 MHz

900 MHz

60 MHz* 15
MHz 5
MHz 5
MHz
สิ ้นสุด 2568 สิ ้นสุด 2570
สิ ้นสุด 2576 สิ ้นสุด 2576
(Partner
with TOT)

1200 MHz 100 MHz
สิ ้นสุด N/A
สิ ้นสุด 2578

850 MHz

700 MHz

รวม

15
MHz 15 MHz 10
MHz 15 MHz 10 MHz สูง = 800 MHz
สิ ้นสุด 2570
สิ ้นสุด 2576 สิ ้นสุด 2574
สิ ้นสุด 2568 สิ ้นสุด 2578 กลาง = 105 MHz
ต่า = 50 MHz

800
MHz 90
MHz
สิ ้นสุด N/A
สิ ้นสุด 2578
200
MHz
สิ ้นสุด 2577

2100 MHz

30

MHz** 20 MHz 10
MHz
สิ ้นสุด 2576 สิ ้นสุด 2574
สิ ้นสุดปี
2568/2570

10 MHz
สิ ้นสุด 2578 สูง = 200 MHz
กลาง = 75 MHz
ต่า = 20 MHz

10 MHz
สูง = 1200 MHz
สิ ้นสุด 2578 กลาง = 130 MHz
ต่า = 40 MHz

60 MHz 15
MHz
สิ ้นสุด 2568 สิ ้นสุด 2568

กลาง = 75 MHz
15 MHz 10 MHz
ต่า = 35 MHz
สิ ้นสุด 2568 สิ ้นสุด 2578

* 60*1 MHz partner with TOT สิ ้นสุดปี 2568 **30 MHz สิ ้นสุดปี 2570 โดย 15 MHz เช่าจาก TOT สิ ้นสุดปี 2568
ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ กสทช. Telenor NTT Docomo SK Telecom และจาก AIS DTAC TRUE
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3.1.2

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมบรอดแบนด์ ประจาที่ในประเทศไทย (Fixed Broadband)

ภาพรวมของอุตสาหกรรม Fixed Broadband
1.

จานวนผู้ใช้ บริการ

จานวนผู้ใช้ บริการธุรกิจอินเทอร์ เน็ตบ้ าน (Fixed Broadband) ในปี 2564 เติบโตได้ ประมาณร้ อยละ 10 YoY ซึง่
ชะลอตัวจากค่าเฉลี่ย 5 ปี ย้ อนหลัง (2558 - 2562) ที่เติบโตประมาณร้ อยละ 13 CAGR โดย EIC คาดการณ์วา่
ในปี 2565 จานวนผู้ใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตประจาที่ (Fixed Broadband) มีแนวโน้ มเติบโตร้ อยละ 8 YoY จาก
12 ล้ านรายเป็ น 13 ล้ านราย ขณะที่ในระยะกลาง 2566 - 2568 มีแนวโน้ มชะลอตัวต่อเนื่องมาอยู่ที่ร้อยละ 6
CAGR โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิม่ ขึ ้นของจานวนผู้ใช้ บริการ Fixed Broadband ได้ แก่
• การปรับเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวติ และพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทังนโยบาย
้
Work from anywhere ระยะ
ยาวของหลายองค์กร การปรับวิถีการเรี ยนจากรูปแบบ on site เป็ น on line เป็ นต้ น
• การขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตในพื ้นที่ห่างไกลจากผู้ให้ บริการ และโครงการอินเตอร์ เน็ตของภาครัฐ
• การนาเสนอแพคเกจที่มคี วามหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคที่แตกต่างกัน
• การให้ บริการอินเตอร์ เน็ตรูปแบบอื่น เช่น 5G Fixed wireless access และอินเตอร์ เน็ตผ่านดาวเทียม
แผนภาพแสดงจานวนผู้ใช้ บริการ Fixed Broadband

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ TRUE, 3BB, TOT และ AIS
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2.

สัดส่ วนการใช้ งานบนโครงข่ าย

โครงข่ายการใช้ งาน Fixed Broadband สามารถแบ่งออกเป็ น 2 โครงข่ายหลักได้ แก่ โครงข่าย xDSL และ FTTx
โดยในช่วงปี 2559 - 2560 สัดส่วนการใช้ งานยังคงอยู่บนโครงข่าย xDSL เป็ นหลักมากกว่าร้ อยละ 50 ทังนี
้ ้ จะ
เห็นได้ ว่าการใช้ งานบนโครงข่าย FTTx มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องตั ้งแต่ปี 2561 เป็ นต้ นมา โดยในปี 2564
EIC คาดว่าสัดส่วนการใช้ งานโครงข่าย FTTx ของไทยอยู่ที่ร้อยละ 65 และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 70
ในปี 2565 ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่าผู้ใช้ บริการบนโครงข่าย xDSL มีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่องจากการทีผ่ ้ ใู ห้ บริการ
ต่างเร่งโครงข่าย FTTx ซึง่ สอดคล้ องกับทิศทางการใช้ บริการโครงข่ายอินเตอร์ เน็ตแบบสายของโลก โดยจานวน
ผู้ใช้ บริการอินเตอร์ เน็ตของโลกบนโครงข่าย FTTx มีแนวโน้ มเติบโตเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จนเริ่มแซงหน้ าการใช้
งานบนโครงข่าย xDSL ในปี 2563 โดยมีอตั ราการเติบโตในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาคิดเป็ นร้ อยละ 12 CAGR โดยในปี
2564 จานวนผู้ใช้ บริการอินเตอร์เน็ตโลกบนโครงข่าย FTTx มีจานวน 158 ล้ านราย เติบโตจากปี 2563 ซึง่ มี
จานวนผู้ใช้ บริการ 131 ล้ านราย คิดเป็ นร้ อยละ 14 ในขณะทีจ่ านวนผู้ใช้ บริการบนโครงข่าย xDSL ในปี 2564 มี
จานวน 131 ล้ านราย เติบโตลดลงจากปี 2563 ซึง่ มีจานวนผู้ใช้ บริการจานวน 138 ล้ านราย คิดเป็ นร้ อยละ 5
และคาดว่ามีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่อง
สัดส่ วนการใช้ งานบนโครงข่ ายอินเตอร์ เน็ต

ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ TRUE, AIS, JAS, กสทช และ OECD
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3.

ปั จจัยที่มีผลต่ อการเติบโตของธุรกิจ Fixed Broadband ได้ แก่

(1) อัตราการเข้ าถึงอินเตอร์ เน็ตประจาที่ (Fixed Broadband) เข้ าใกล้ จุดอิ่มตัว เนื่องจากการเติบโต
ของผู้ใช้ บริการอินเตอร์ เน็ตรายใหม่เริ่มชะลอตัวลงต่อเนื่อง โดยในปี 2564 อัตราการเข้ าถึงบริการอินเตอร์ เน็ตต่อ
ประชากรอยู่ที่ร้อยละ 19 และอัตราการเข้ าถึงบริการอินเตอร์ เน็ตต่อครัวเรื อนของไทยอยู่ที่ร้อยละ 57 ทังนี
้ ้ EIC
คาดการณ์ว่าในปี 2565 อัตราการเข้ าถึงบริการอินเตอร็เน็ตต่อประชากร และต่อครัวเรื อนอยู่ที่ร้อยละ 21 และ
ร้ อยละ 62 ตามลาดับ ซึง่ ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากปี 2564

ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ วา่ การเข้ าถึงอินเตอร์ เน็ตของไทยมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง แต่หากเปรี ยบเทียบกับ
ประเทศเพื่อนบ้ านในกลุ่มอาเซียน สัดส่วนผู้ใช้ บริการอินเตอร์ เน็ตต่อประชากรของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 4
คิดเป็ นร้ อยละ 74 เทียบเท่ากับประเทศอินโดนีเซีย หากยังต่ากว่าบรูไน สิงคโปร์ และมาเลเซีย

ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของสานักงาน กสทช., Global Web Index และ GSMA
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(2) ความล่ าช้ าของโครงการอินเตอร์ เน็ตของภาครัฐ
โครงการอินเตอร์ เน็ตของภาครัฐที่สาคัญได้ แก่
โครงการเน็ตประชารัฐ โดยให้ บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะประจาหมู่บ้าน 24,700 แห่ง ในรูปแบบโครงข่าย
FTTx และมีจดุ บริการแบบไม่คิดค่าใช้ จา่ ยในรูปแบบ open access ประจาหมู่บ้านละ 1 จุดโดยปั จจุบนั บมจ.
โทรคมนาคมแห่งชาติ นาเสนอแพคเกจเน็ตประชารัฐในราคา 300 บาท/เดือน ในความเร็ว 200/200 Mpbs โดย
โครงการเน็ตประชารัฐมีผ้ ใู ช้ บริการเฉลี่ย 20 ล้ านคนต่อเดือนต่อ และเดินหน้ าขยายโครงข่ายอย่างต่อเนื่องเพือ่
รองรับแผน AI
โครงการอินเตอร์ เน็ตชายขอบ ซึง่ เป็ นโครงการ USO ให้ บริการครอบคลุมพื ้นที่ทงหมดเกื
ั้
อบ 4,000 หมู่บ้าน โดย
โครงการอินเตอร์ เน็ตชายขอบ (Zone C+) จะเป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานทางโทรคมนาคมที่สาคัญสาหรับการขยาย
การใช้ งานอินเตอร์เน็ตในพื ้นที่ห่างไกล
อย่างไรก็ตามเนื่องจากโครงการมีความล่าช้ า ส่งผลให้ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องต้ องมีการติดตามผลการดาเนินการ และเร่งให้ เปิ ดใช้ งานในพื ้นที่ที่ติดตั ้งโครงข่ายแล้ วเสร็จ
โครงการอินเตอร์ เน็ตความเร็วสูง Big Rock โดยเป็ นการขยายโครงข่ายอินเตอร์ เน็ตเพื่อรองรับแผน AI แห่งชาติ
ระยะ 7 ปี (2564 - 2570) เพือ่ มุ่งเน้ นและส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี และประยุกต์ใช้ ใน 3 กลุ่มเป้าหมายนา
ร่อง ได้ แก่ การแพทย์และสุขภาวะ การเกษตรและอาหาร และการใช้ งานและบริการภาครัฐ
(3) การใช้ งานเทคโนโลยี 5G
การให้ บริการอินเตอร์ เน็ตแบบไร้ สาย (Fixed Wireless Access) ซึง่ เป็ นธุรกิจอินเทอร์ เน็ตทางเลือกใหม่ทมี่ า
พร้ อมกับการเปิ ดใช้ เทคโนโลยี 5G เชิงพาณิชย์ รวมถึงการแพร่หลายของการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตเคลือ่ นทีผ่ ่าน
ระบบ 5G ถือเป็ นปั จจัยกดดันการเติบโตของธุรกิจ Fixed Broadband โดยเฉพาะแนวโน้ มของการใช้ บริ การ
Fixed Wireless Access เริ่มมีการใช้ งานอย่างแพร่หลายมากขึ ้น เนื่องจากสามารถดึงดูดความสนใจของ
ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องจากราคาแพคเกจที่สามารถแข่งขันกับบริการ Fixed Broadband ได้ ประกอบกับการ
เข้ าถึงอินเตอร์ เน็ตเคลื่อนทีผ่ ่าน smart phone ของผู้บริโภคส่วนใหญ่ อาจส่งผลให้ ความต้ องการใช้ งาน Fixed
Broadband เริ่มชะลอตัว ซึง่ ปั จจุบนั อินเตอร์ เน็ตเคลือ่ นที่สามารถเข้ าถึงง่ายมากขึ ้น โดย EIC คาดการณ์ว่าในปี
2565 อัตราการเข้ าถึงอินเตอร์ เน็ตเคลื่อนจะปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากปี 2564 ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 98 มาเป็ น
ร้ อยละ 101
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การเข้ าถึงอินเตอร์ เน็ตเคลื่อนที่ผ่าน Smart Phone

หมายเหตุ: จานวนผู้ใช้ งานอินเตอร์ เน็ตเคลื่อนที่ผ่าน smart phone ระบบ 3G ขึ ้นไป
ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของสานักงานคณะกรรมการดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
GSMA
(4) การแข่ งขันทางด้ านราคา
การแข่งขันทางด้ านราคาที่รุนแรงขึ ้นส่งผลให้ ผ้ บู ริโภคเข้ าถึงบริการได้ มากขึ ้น ดังจะเห็นได้ วา่ ในปี 2564 ARPU
ของผู้ให้ บริการแต่ละรายปรับตัวลดลงอยู่ในช่วงร้ อยละ 2 - ร้ อยละ 10 โดยในปี 2564 3BB มี ARPU เฉลี่ยสูงสุด
อยู่ที่ 597 บาทต่อผู้ใช้ งานต่อเดือน รองลงมาคือ TRUE มี ARPU อยู่ที่ 507 บาทต่อผู้ใช้ งานต่อเดือน ในขณะที่
NT มี ARPU ต่าสุดอยู่ที่ 436 บาทต่อผู้ใช้ งานต่อเดือน โดย ARPU ที่ปรับตัวลดลงเป็ นผลมาจากการแข่งขัน
ทางด้ านราคา และการนาเสนอแพคเกจการให้ บริการ โดยผู้ให้ บริการบางส่วนเช่น 3BB AIS และ TRUE มีกล
ยุทธ์นาเสนอแพคเกจเพื่อความบันเทิงร่วมด้ วย ทังนี
้ ้ EIC คาดการณ์วา่ ในปี 2565 ARPU ยังคงอยูใ่ นระดับ
ใกล้ เคียงกับปี 2564 ถึงแม้ วา่ จะมีแรงกดดันทางด้ านราคา แต่แพคเกจเพื่อความบันเทิงยังคงได้ รับความนิยม
จากตลาด
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แผนภาพแสดงรายได้ เฉลี่ยต่ อผู้ใช้ งาน (ARPU)

กลยุทธ์ ด้านราคาในการนาเสนอแพ็คเกจ

หมายเหตุ : ราคาแพ็กเกจอินเทอร์ เน็ต ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565
ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ TRUE, AIS และ JAS
(5) การให้ บริการอินเตอร์ เน็ตในรูปแบบอื่น
การให้ บริการ Fixed Wireless Access (FWA) ซึง่ เป็ นธุรกิจอินเตอร์ เน็ตทางเลือกใหม่ที่มาพร้ อมกับการเปิ ดใช้
เทคโนโลยี 5G เชิงพาณิชย์ สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องจากราคาแพคเกจที่สามารถ
แข่งขันกับบริการ Fixed Broadband รวมถึงการแพร่หลายของการใช้ งานอินเตอร์ เน็ตเคลือ่ นที่ผ่านระบบ 5G ถือ
เป็ นปั จจัยกดดันการเติบโตของธุรกิจ Fixed Broadband โดยเฉพาะในกลุม่ ลูกค้ าภาคธุรกิจในอนาคต จะเห็น
ได้ ว่าการใช้ งาน FWA ทัว่ โลกนันมี
้ แนวโน้ มเพิม่ ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นผลมาจากการใช้ กลยุทธ์ด้านราคาของผู้
ให้ บริการที่อตั ราค่าบริการถูกกว่าการใช้ งานอินเตอร์ เน็ตแบบสาย หรื อ Fixed Broadband

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ GSMA, Ericson และ Press
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(6) แนวโน้ มการแข่ งขันของ Fixed Braodband
สาหรับประเทศไทย อินเตอร์ เน็ตผ่านดาวเทียมจะเข้ ามามีบทบาทสนับสนุนการวางโครงข่าย 5G และโครงข่าย
Fixed Broadband มากกว่าการให้ บริการอินเตอร์ เน็ตสาหรับผู้บริโภคโดยตรง เนื่องจากค่าบริการที่สงู และ
ความเร็วในการ download ข้ อมูลต่าเมื่อเทียบกับการใช้ งานของ Fixed Broadband โดยราคาการให้ บริการ
และความเร็วในการ download ข้ อมูลเป็ น 2 ปั จจัยหลักที่ส่งผลต่อการใช้ งานอินเตอร์เน็ตดาวเทียม
การใช้ งานอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมในรูปแบบอื่นในเอเชีย
ญี่ปนุ่ : ผู้ให้ บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ Rakutan เริ่มทดลองใช้ โครงข่ายดาวเทียมในการให้ บริการ
อินเตอร์ เน็ตเคลื่อนที่ผ่าน smart phone และ IOT Devices
ไทย : TOT เตรี ยมสร้ างเกตเวย์รองรับสัญญาณดาวเทียมของ Space X ผ่านสถานีฐานขนาดใหญ่ 14 แห่ง
ทัว่ ประเทศเพื่อลดต้ นทุนการพัฒนาโครงข่าย 5G และเชื่อมต่อโครงข่าย Fibre optic จากสถานีฐานสาหรับ
ให้ บริการ Fixed Broadband ในพื ้นที่ห่างไกล
ในปี 2565 EIC คาดการณ์ว่าผู้ให้ บริการส่วนใหญ่ยงั คงสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดได้ ใกล้ เคียงกับปี 2564
ทังนี
้ ้เป็ นที่น่าจับตามองว่า AIS นับตั ้งแต่ทเี่ ข้ ามาเล่นในตลาด fixed broadband อย่างเต็มตัวในปี 2558 AIS มี
อัตราการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2558 เริ่มมีสว่ นแบ่งตลาดเพียงร้ อยละ 1
และมีส่วนแบ่งตลาดเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2564 AIS มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 13 และมี
แนวโน้ มขยายส่วนแบ่งตลาดได้ มากยิ่งขึ ้นจากฐานลูกค้ าโทรศัพท์มือถือ และจุดเด่นที่เป็ น FTTx ทังหมดพร้
้
อมทัง้
มีการขยายโครงข่าย FTTx ทัว่ ประเทศ โดย EIC คาดการณ์ว่าในปี 2565 AIS จะมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อย
ละ 15 โดยทีผ่ ้ ใู ห้ บริ การรายอืน่ เช่น 3BB และNT มีโอกาสสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้ กบั AIS อย่างไรก็ตาม
TRUE ยังคงครองส่วนแบ่งการตลาด Fixed Broadband เป็ นอันดับ 1 ที่ร้อยละ 35 ในปี 2564 และคาดว่ายัง
สามารถครองอันดับ 1 ได้ อย่างต่อเนื่องในปี ถดั ไป
ส่ วนแบ่ งการตลาด Fixed Broadband

หมายเหตุ: *KSC, INET และผู้เล่นท้ องถิ่น
ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ TRUE JAS AIS และ TOT
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4.2 ปั จจัยต่ างๆ ที่มีผลกระทบต่ อค่ าเช่ าที่กองทุนฯ จะได้ รับ
ค่าเช่าทีก่ องทุนฯ จะได้ รับสามารถแบ่งได้ ตามผู้เช่าออกเป็ นสองประเภทหลัก คือ (1) ค่าเช่าที่มาจากกลุ่มทรู และ (2)
ค่าเช่าทีม่ าจากผู้เช่ารายอื่น ซึง่ ปั จจัยทีม่ ีผลกระทบต่อค่าเช่าทังสองแหล่
้
งอาจจะแตกต่างกันอันเนือ่ งมาจากเงื่อนไขใน
สัญญาเช่าที่ทางกองทุนฯ ได้ ทากับทรู อาจจะมีเงื่อนไขบางประการที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขทีไ่ ด้ ตกลงกับผู้เช่ารายอื่น โดย
สรุปปั จจัยที่จะทาให้ ค่าเช่าทีก่ องทุนฯ จะได้ รับเปลีย่ นแปลงไปมีดงั ต่อไปนี ้
I.

II.

อัตราค่ าเช่ าและอัตราการเพิ่มขึน้ ของค่ าเช่ าตามสัญญา
-

เสาโทรคมนาคม: สาหรับค่าเช่าเสาของผู้เช่ากลุ่มทรู อัตราค่าเช่าและอัตราการขึ ้นของค่าเช่า
เสาได้ มีการกาหนดไว้ แล้ วจนถึงวันครบกาหนดเช่า โดยสาหรับทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคม
ของทรูจะมีระยะการเช่าจนถึง ปี พ.ศ. 2576 สาหรับค่าเช่าเสาของผู้เช่ารายอืน่ จะขึ ้นอยู่การ
ต่อรองระหว่างกองทุนฯ และผู้เช่ารายใหม่ โดยปั จจัยทีม่ ีผลกระทบต่ออัตราค่าเช่าเสานันได้
้ แก่
อุปสงค์และอุปทานชองเสาโทรคมนาคมในเวลานัน้ และต้ นทุนในการสร้ างเสาโทรคมนาคมและ
ค่าเช่าทีด่ ิน (เนื่องจากผู้เช่าจะนาต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องจากการสร้ างเสาด้ วยตนเองรวมทังค่
้ าเช่าที่ มา
พิจารณา ร่วมกับค่าเช่าเสา ดังนันค่
้ าเช่าเสารายเดือน ควรจะถูกกว่าต้ นทุนต่อเดือนในกรณีที่มี
การสร้ างเสาเอง เพือ่ ให้ เป็ นการดึงดูดให้ ผ้ ใู ห้ บริการเช่าเสามากกว่าที่จะสร้ างเสาเอง)

-

ระบบ FOC หลัก: สาหรับอัตราค่าเช่าสาย FOC นัน้ ได้ ถกู กาหนดไว้ แล้ วที่ 350 บาทต่อคอร์
กิโลเมตรต่อเดือน สาหรับอัตราค่าเช่าทีก่ ลุ่มทรูจะได้ รับ ซึง่ จะคงทีโ่ ดยไม่มีการเพิ่มขึ ้นระหว่างปี ไป
จนถึง ปี พ.ศ. 2576 ทังนี
้ ้ สาหรับอัตราค่าเช่าที่ผ้ เู ช่ารายอืน่ ในหนังสือชี ้ชวนกาหนดไว้ ที่ 500 บาท
ต่อคอร์ กิโลเมตรต่อเดือน ซึง่ อัตรานี ้สามารถต่อรองได้ เป็ นรายกรณีไป

-

อุปกรณ์ ส่ อื สัญญาณที่เกี่ยวข้ องกับระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน้ ที่
ต่ างจังหวัดซึ่งเป็ นอุปกรณ์ ประเภท Active: ตามสัญญาที่กองทุนฯ ได้ เข้ าทากับกลุ่มทรู อัตรา
ค่าเช่าของทรัพย์สินส่วนนี ้อยู่ที่ประมาณ 317 ล้ านบาทในปี 2557 และจะเพิม่ ขึ ้นในอัตราร้ อยละ
5 ต่อปี สาหรับปี พ.ศ. 2558 และหลังจากนันจะเพิ
้
่มขึ ้นในอัตราเท่ากับดัชนีราคาผู้บริโภคที่
ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย สาหรับปี ก่อนหน้ า โดยเริ่ มคิดคานวณจากเดือน
มกราคม พ.ศ. 2559 ทังนี
้ ้อัตราดังกล่าวต้ องไม่เกินร้ อยละ 3.5 และในกรณีที่อตั ราดัชนีราคา
ผู้บริโภค (Consumer Price Index หรื อ CPI) ติดลบ จะไม่มีการปรับอัตราค่าเช่า

อัตราการเช่ าใช้
-

เสาโทรคมนาคม: กลุ่มทรูได้ ทาสัญญาเช่าพื ้นที่ขนต
ั ้ ่าไว้ ดงั นี ้
- ทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูซงึ่ เป็ นส่วนหนึง่ ของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมเบื ้องต้ น
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o พื ้นที่ (slots) จานวน 6,619 พื ้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 3,000 เสา เริ่มตั ้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2558
o พื ้นที่ (slots) จานวน 13,993 พื ้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา เริ่มตั ้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2559 และ
o พื ้นที่ (slots) จานวน 15,249 พื ้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา เริ่มตั ้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2560
- ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
o พื ้นที่ (slots) จานวน 700 พื ้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 350 เสา เริ่มตั ้งแต่วนั ที่ 28
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
o พื ้นที่ (slots) จานวน 5,178 พื ้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 2,589 เสา เริ่มตั ้งแต่วนั ที่ 17
พฤษภาคม พ.ศ. 2561
o พื ้นที่ (slots) จานวน 1,576 พื ้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 788 เสา เริ่มตั ้งแต่วนั ที่ 28
สิงหาคม พ.ศ. 2562
แต่เนื่องจากพื ้นที่ทงหมดที
ั้
่มีบนเสาทัง้ 9,727 ต้ นนันมี
้ ถงึ 37,972 พื ้นที่ (slots) จะเห็นได้ วา่ มี
พื ้นทีว่ ่างทีส่ ามารถนามาให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่ารายอื่นอยู่ถึง 15,269 พื ้นที่ (slots) ดังนัน้ ถ้ ากองทุนฯ
สามารถปล่อยเช่าส่วนที่เหลือนี ้ออกไปได้ ค่าเช่าทีก่ องทุนฯ จะได้ รับก็จะเพิม่ ขึ ้น
-

ระบบ FOC หลัก: ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 หลังจากทีก่ องทุนฯ ได้ ทาการลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ทางกองทุนฯ มีระบบ FOC หลักทังสิ
้ ้น
426,427 คอร์ กิโลเมตร ซึง่ กลุ่มทรูในฐานะผู้เช่า/เช่าช่วงหลักได้ สญ
ั ญาว่าจะเช่าขันต
้ า่ เป็ น
จานวนไม่ต่ากว่า 271,980 คอร์ กิโลเมตร (ประมาณร้ อยละ 64) ในปี 2558 และจะเพิม่ ขึ ้นไป
จนถึง 302,290 คอร์ กิโลเมตรในปี สุดท้ ายชองสัญญาเช่าซึ่งคือปี 2569 (ประมาณร้ อยละ 71)
และ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กองทุนฯ ได้ ทาการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานเพิม่ เติมครัง้ ที่ 2 ใน FOC เพิ่มเติมทังสิ
้ ้น 259,754 คอร์ กิโลเมตร ซึง่ กลุม่
ทรูในฐานะผู้เช่า/ผู้เช่าช่วงหลักได้ สญ
ั ญาว่าจะเช่าขันต
้ ่าเป็ นจานวนไม่ต่ากว่า 207,803 คอร์
กิโลเมตร (ประมาณร้ อยละ 80) นับตั ้งแต่วนั ทีเ่ ข้ าลงทุน จนถึง ปี พ.ศ. 2576 และกองทุนฯ
ได้ ทาการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่
3
เพิม่ เติมทังสิ
้ ้น
1,210,291 คอร์ กิโลเมตร และครัง้ ที่ 4 ใน FOC 295,726 คอร์ กิโลเมตร ซึง่ กลุ่ม ทรูในฐานะผู้
เช่า/ผู้เช่าช่วงหลักได้ สญ
ั ญาว่าจะเช่าขันต
้ ่าเป็ นจานวนไม่ต่ากว่า 968,233 คอร์ กิโลเมตร และ
236,581 คอร์ กิโลเมตร (ประมาณร้ อยละ 80) นับตั ้งแต่วนั ที่เข้ าลงทุน จนถึง ปี พ.ศ. 2576
สาหรับทรัพย์สินทีล่ งทุนเพิ่มเติมในครัง้ ที่ 3 และครัง้ ที่ 4 ตามลาดับ ดังนัน้ ถ้ ากองทุนฯ
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สามารถหาผู้เช่ารายอื่นมาเช่าในส่วนทีก่ ลุ่มทรูไม่ได้ เช่าได้ ค่าเช่าทีก่ องทุนฯ จะได้ รับจาก
ทรัพย์สินประเภทนี ้ก็จะเพิม่ สูงขึ ้น
-

อุปกรณ์ ส่ อื สัญญาณที่เกี่ยวช้ องกับระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน้ ที่
ต่ างจังหวัดซึ่งเป็ นอุปกรณ์ ประเภท Active: ทรัพย์สินส่วนนี ้มีสญ
ั ญาเช่ากับกลุ่มทรูจนถึง
ปี 2564 โดยรายได้ จากทรัพย์สินส่วนนี ้อยู่ทปี่ ระมาณ 318 ล้ านบาทในปี 2563 ดังนันรายได้
้
จากทรัพย์สนิ ส่วนนี ้หลังจากปี 2564 จะขึ ้นกับว่าทางกองทุนฯ ได้ ต่อสัญญาเช่ากับกลุ่มทรู
หรื อไม่ และที่อตั ราค่าเช่าเท่าใด

4.3 นโยบายการตลาดและการแข่ งขันของโครงการ
ก)

ธุรกิจให้ เช่ าเสาโทรคมนาคม

ผู้ให้ บริการโทรคมนาคมเคลื่อนทีร่ ายใหญ่ในประเทศไทย ซึง่ รวมถึง เอไอเอส ดีแทค กสท. โทรคมนาคม และทีโอทีมี
เสาโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง
ผู้ให้ บริการเหล่านี ้อาจพิจารณาแยกทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมเหล่านี ้ออกไปเพื่อ
จัดตั ้งบริษัทที่ประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมขึ ้นต่างหาก (Tower Co) หรื อโอนทรัพย์สินเหล่านี ้ไปให้ แก่บริษัทที่
ประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมที่เป็ นอิสระ ซึง่ ในกรณีดงั กล่าวอุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคมในประเทศไทยอาจจะ
เผชิญกับการควบรวมกิจการและการลงทุนโดยบริษัทต่างชาติ ซึง่ จะทาให้ เกิดคู่แข่งทีม่ ีความแข็งแกร่งยิง่ ขึ ้น อย่างไรก็
ตาม ปั จจุบนั ยังไม่มีเจ้ าของเสาโทรคมนาคมที่เป็ นอิสระทีใ่ ห้ เช่าพื ้นทีใ่ นประเทศไทย
เนือ่ งจากพื ้นที่ตั ้งเสาโทรคมนาคมหลายแห่งของกองทุนฯ ตั ้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึง่ มีประชากรหนาแน่น และเป็ น
พื ้นที่ที่ผ้ เู ช่าและบริหารจัดการหลักประสบกับสภาพที่มีอตั ราใช้ บริการของผู้ใช้ บริการสูง กองทุนฯ จึงเชื่อว่าผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลัก เช่นเดียวกันกับผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลื่อนที่รายอืน่ ซึง่ เข้ าเป็ นผู้เช่าของกองทุนฯ มีแนวโน้ มที่
จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาของสัญญา
เพื่อที่จะลดการหยุดชะงักของบริการในพื ้นที่ดงั กล่าวและ
หลีกเลี่ยงโอกาสการสูญเสียรายได้ อีกทังหลี
้ กเลี่ยงค่าใช้ จา่ ยที่จะเกิดขึ ้นจากการย้ ายสายอากาศ (antenna) และ
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานอืน่ ทีใ่ ช้ ในการดาเนินงาน
จะเห็นได้ วา่ ในปั จจุบนั มีเพียงเสาที่กองทุนฯ มีและเสาของทีโอที และ กสท. โทรคมนาคมเท่านันที
้ ่มีการทาการตลาด
ปล่อยเช่าพื ้นที่ ในด้ านราคากองทุนฯ มีนโยบายการตลาดที่จะไม่แข่งขันทางด้ านราคากับทีโอที และ กสท.
โทรคมนาคม โดยตรง แต่จะเน้ นการตั ้งราคาที่ตา่ กว่าต้ นทุนทีผ่ ้ เู ช่าจะต้ องจ่ายถ้ าผู้เช่าตัดสินใจสร้ างเสาด้ วยตนเอง
เพือ่ เป็ นการดึงดูดให้ ผ้ เู ช่าตัดสินใจที่จะเช่ามากกว่าสร้ างเอง
ข) ธุรกิจให้ เช่ าระบบ FOC
ผู้ให้ บริการโทรคมนาคมเคลื่อนทีร่ ายใหญ่ในประเทศไทย ซึง่ รวมถึงเอไอเอส ดีแทค กสท. โทรคมนาคม และทีโอทีมี
ระบบ FOC เป็ นของตนเอง ผู้ดาเนินงาน FOC ประเภทขายส่งเท่านัน้ เช่น กฟภ. และ กฟผ. ได้ ให้ เช่าความจุ
ช่องสัญญาณใยแก้ วนาแสงบนระบบ FOC ของตนด้ วย ผู้ประกอบธุรกิจระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด
รวมถึง ทีโอที กสท. โทรคมนาคม บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จากัด บริษัท ยูไนเต็ด บรอดแบนด์ เทคโนโลยี
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
จากัด บริษัท แอดวานส์ ดาต้ าเน็ตเวิร์ค คอมมิวนิเคชัน่ ส์ จากัด และบริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
นอกจากนี ้ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) ยังเป็ นคู่แข่งทางธุรกิจที่สาคัญอีกรายหนึง่ ในอุตสาหกรรม
ระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์
ด้ านธุรกิจให้ เช่าระบบ FOC ในปั จจุบนั ทางกองทุนฯ มีคแู่ ข่งทีเ่ ป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเช่นเดียวกันคือ
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต จัสมิน ที่มีเครื อข่ายระบบ FOC ที่ครอบคลุมทังประเทศ
้
เช่นเดียวกับทรัพย์สินที่กองทุนฯ มี ดังนันทางกองทุ
้
นฯ จึงต้ องหาจุดที่จะทาให้ สามารถแข่งขันได้ ด้วยจุดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์และบริการอันได้ แก่
I.

ความครบครันของทรัพย์สินโทรคมนาคม (One-Stop Solution) กล่าวคือ กองทุนฯ ไม่ได้ มีเพียงสาย
FOC ทีใ่ ห้ เช่าเหมือนกับคู่แข่ง แต่กองทุนฯ มีทงระบบ
ั้
FOC และเสาโทรคมนาคมซึง่ สามารถใช้ ในธุรกิจ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Moblle business) และธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้ องกับการให้ บริการบรอดแบนด์แบบไร้ สาย
(Wireless boardband) ส่วนประเภทของสาย FOC ทีก่ องทุนฯ มีให้ เช่านันมี
้ ทงแบบที
ั้
เ่ ป็ น Core
Network และ Access Network กล่าวคือ สามารถให้ ผ้ เู ช่าได้ มี end-to-end network ทีต่ ้ องการได้

II.

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนระบบ FOC ให้ เหมาะสมกับความต้ องการของผู้เช่า ยกตัวอย่างเช่น
ทางกองทุนฯ อาจจะพิจารณาสร้ างสายเพิ่ม เพือ่ ให้ เครื อข่ายทีม่ ีอยู่สามารถไปเชื่อมโยงกับจุดทีผ่ ้ เู ช่า
ต้ องการได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นกับการตกลงไปรายกรณีไป

ค) ธุรกิจให้ เช่ าระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด (Upcountry Broadband Network)
เนื่องจากกลุ่มทรูได้ ทาสัญญาเช่ากับกองทุนฯ โดยกองทุนฯ ได้ ให้ สิทธิในการเช่าใช้ แต่เพียงผู้เดียว (Exclusivity
Right) แก่กลุ่มทรูเป็ นระยะเวลา 5 ปี และให้ สิทธิแก่กลุ่มทรูในการเลือกที่จะคงสิทธินี ้ไว้ ได้ เพิ่มอีก 5 ปี ทางกองทุนฯ
จึงไม่ได้ มีแผนการตลาดและการแข่งขันสาหรับทรัพย์สินตรงส่วนนี ้

4.4 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริ การ
ก) รายละเอียด จานวนพืน้ ที่รองรับและอัตราการเช่ าใช้ ของเสาโทรคมนาคม

82

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
ตารางดังต่อไปนี ้แสดงความสามารถในการรองรับการใช้ พื ้นที่บนเสา (hosting capacity) และจานวนพื ้นทีซ่ งึ่ สามารถให้
เช่าแก่ผ้ เู ช่าที่เป็ นบุคคลภายนอกได้ โดยไม่รวมถึงจานวนพื ้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมเป็ นจานวน ประมาณ 1,800
พื ้นที่ ซึง่ มีการเช่าโดยผู้ประกอบการบุคคลทีส่ าม สาหรับ เสาโทรคมนาคมที่อยูใ่ นกองทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทุนใน
ปั จจุบนั
ก่ อนการเข้ าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4

จานวน
(เสา)

จานวน
พืน้ ที่
รองรับ(1)

การเช่ า
ใช้ (2)

การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
จานวน
พืน้ ที่
รองรับ
ซึ่ง
สามารถ
ให้ เช่ า
แก่ ผ้ เู ช่ า
รายอื่น

จานวน
(เสา)

จานวน
พืน้ ที่
รองรับ

ปั จจุบัน

การเช่ า
ใช้ (2)

จานวน
พืน้ ที่
รองรับ
ซึ่ง
สามารถ
ให้ เช่ า
แก่ ผ้ เู ช่ า
รายอื่น

(1)

จานวน
(เสา)

จานวน
พืน้ ที่
รองรับ(1)

การเช่ า
ใช้ (2)

จานวน
พืน้ ที่
รองรับ
ซึ่ง
สามารถ
ให้ เช่ า
แก่ ผ้ ูเช่ า
รายอื่น

เสาที่สามารถให้ เช่ าพืน้ ที่แก่ ผ้ เู ช่ ารายอื่น
รวม

8,939

35,095

21,127

13,968

788

2,877

1,576

1,301

9,727

37,972

22,703

15,269

- เสาที่ตั ้งอยู่บนพื ้นดิน

6,988

29,473

15,906

13,567

749

2,760

1,498

1,262

7,737

32,233

17,404

14,829

- เสาที่ตั ้งอยู่บนดาดฟ้ า

1,951

5,622

5,221

401

39

117

78

39

1,990

5,739

5,299

440

เสาที่อยู่ภายใต้ สัญญา HSPA และยังไม่ สามารถให้ เช่ าพืน้ ที่แก่ ผ้ ูเช่ ารายอื่น
รวม

6,332

21,369

6,332

-

-

-

-

6,332

21,369

6,332

- เสาที่ตั ้งอยู่บนพื ้นดิน

5,205

16,690

5,205

-

-

-

-

5,205

16,690

5,205

- เสาที่ตั ้งอยู่บนดาดฟ้ า

595

1,389

595

-

-

-

-

595

1,389

595

- DAS

532

3,290

532

-

-

-

-

532

3,290

532

15,271

56,485

27,459

788

2,877

1,576

16,059

59,341

29,035

รวมทัง้ หมด

(1)

จานวนพื ้นที่รองรับ หมายถึง จานวนช่องพื ้นที่ (slots) ทังหมดบนเสาแต่
้
ละต้ น คูณด้ วยจานวนเสาที่

กองทุนเป็ นเจ้ าของ หรื อมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าว (แล้ วแต่
กรณี)
(2)

การเช่าใช้ หมายถึง จานวนช่องพื ้นที่ (slots) ทังหมดบนเสาซึ
้
ง่ มีการเช่าใช้ โดยนิติบคุ คลในกลุ่มทรู
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
ตารางดังต่อไปนี ้แสดงอัตราส่วนการเช่าใช้ และอัตราส่วนจานวนพื ้นที่รองรับซึง่ สามารถให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าทีเ่ ป็ น
บุคคลภายนอกต่อจานวนพื ้นทีร่ องรับ โดยไม่รวมถึงจานวนพื ้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมเป็ นจานวนประมาณ
1,800 พื ้นที่ ซึง่ มีการเช่าโดยผู้ประกอบการบุคคลที่สาม สาหรับ เสาโทรคมนาคมที่อยู่ในกองทรัพย์สิน (portfolio)
ของกองทุนในปั จจุบนั (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

ก่ อนการเข้ าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4

อัตราส่ วนการเช่ าใช้
ต่ อจานวนพืน้ ที่รองรับ
(พืน้ ที่ (slots) ต่ อเสา))

อัตราส่ วนจานวน
พืน้ ที่รองรับซึ่ง
สามารถให้ เช่ าแก่ ผ้ ู
เช่ ารายอื่นต่ อ
จานวนพืน้ ที่รองรับ
(พืน้ ที่ (slots) ต่ อ
เสา))

การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4

อัตราส่ วนการเช่ า
ใช้
ต่ อจานวนพืน้ ที่
รองรับ
(พืน้ ที่
(slots) ต่ อเสา))

อัตราส่ วนจานวน
พืน้ ที่รองรับซึ่ง
สามารถให้ เช่ าแก่ ผ้ ู
เช่ ารายอื่นต่ อ
จานวนพืน้ ที่รองรับ
(พืน้ ที่ (slots) ต่ อ
เสา))

ปั จจุบัน

อัตราส่ วนการเช่ าใช้
ต่ อจานวนพืน้ ที่
รองรับ (พืน้ ที่ (slots)
ต่ อเสา))

อัตราส่ วนจานวน
พืน้ ที่รองรับซึ่ง
สามารถให้ เช่ าแก่ ผ้ ู
เช่ ารายอื่นต่ อ
จานวนพืน้ ที่รองรั บ
(พืน้ ที่ (slots) ต่ อ
เสา))

เสาที่สามารถให้ เช่ าพืน้ ที่แก่ ผ้ ูเช่ ารายอื่น
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

- เสาที่ตั ้งอยู่บนพื ้นดิน

2.28 / 4.22

1.94 / 4.22

2.00/3.68

1.68/3.68

2.25/4.16

1.91/4.16

- เสาที่ตั ้งอยู่บนดาดฟ้ า

2.68 / 2.88

0.21 / 2.88

2.00/3.00

1.00/3.00

2.66/2.88

0.22/2.88

เสาที่อยู่ภายใต้ สัญญา HSPA และยังไม่ สามารถให้ เช่ าพืน้ ที่แก่ ผ้ เู ช่ ารายอื่น
รวม

1.00 / 3.37

1.00 / 3.37

- เสาทีต่ ั ้งอยู่บนพื ้นดิน

1.00 / 3.21

1.00 / 3.21

- เสาที่ตั ้งอยู่บนดาดฟ้ า

1.00 / 2.33

1.00 / 2.33

- DAS

1.00 / 6.19

1.00 / 6.19

รวมทัง้ หมด

1.80 / 3.70

1.81/3.70
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ข) รายละเอียดและคุณสมบัตขิ อง ธุรกิจเคเบิลใยแก้ ว และ ระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด
ใยแก้ วนาแสงคือเส้ นใยแก้ วที่สามารถนาแสงไปตามความยาวคลืน่ แสง ใยแก้ วนาแสงใช้ กนั อย่างแพร่ หลายในการสื่อ
สัญญาณ
ซึง่ สามารถส่งสัญญาณได้ ในระยะทางทีไ่ กลกว่าและด้ วยอัตราแบนด์วิดท์ทสี่ งู กว่าระบบสื่อสัญญาณ
รูปแบบอื่นๆ นอกจากนี ้ การสือ่ สารด้ วย FOC เป็ นวิธีการส่งข้ อมูลจากสถานทีห่ นึ่งไปยังอีกสถานที่หนึง่ ด้ วยการส่ง
สัญญาณแสงผ่านทางใยแก้ วนาแสง กระบวนการสื่อสารโดยใช้ ใยแก้ วนาแสงมีขนตอนพื
ั้
้นฐานซึง่ ได้ แก่ การสร้ าง
สัญญาณแสงโดยการใช้ เครื่ องส่งสัญญาณ (transmitter) การถ่ายทอดสัญญาณ การตรวจสอบว่าสัญญาณไม่เกิด
การผิดเพี ้ยนหรื อมีกาลังอ่อนเกินไป การรับสัญญาณแสง และการแปลงสัญญาณแสงเป็ นสัญญาณไฟฟ้ า
ประโยชน์ทสี่ าคัญของการส่งสัญญาณผ่าน FOC คือมีการสูญเสียข้ อมูลที่ต่ามากและไม่มีการรบกวนของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ า ทาให้ สามารถเว้ นระยะทางระหว่างอุปกรณ์ขยายสัญญาณ (amplifiers) กับอุปกรณ์ทวนสัญญาณ
(repeaters) ได้ ไกลขึ ้น FOC จึงถูกนามาใช้ แทนสายโลหะ และไม่มีการรบกวนของคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ า โดยการ
เชื่อมต่อด้ วยสายไฟฟ้ าหลายพันเส้ นสามารถนามาแทนเส้ นใยแก้ วนาแสงทีม่ ีแบนด์วิดท์สงู ได้ เพียงเส้ นเดียว
ตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ที่กองทุนทากับ TICC และ TUC กองทุน
ให้ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก เช่าใยแก้ วนาแสงที่ยงั ไม่มีการใช้ งาน (dark fiber) บนระบบ FOC
หลัก และ FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 บางส่วน สาหรับเส้ นใยแก้ วนาแสงที่ยงั ไม่มีการใช้ งานส่วนที่เหลือ
บน (1) ระบบ FOC หลักจานวน 49,415 คอร์ กิโลเมตร หรื อประมาณร้ อยละ 40 และ (2) FOC ของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 จานวน 106,213 คอร์ กิโลเมตร หรื อประมาณร้ อยละ 35 ของ FOC ของ AWC ทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 1 โดยในแต่ละกรณีเส้ นใยแก้ วนาแสงทีย่ งั ไม่มกี ารใช้ งานจะทยอยลดลงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า ดาเนินการ
และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนทีท่ ี่เกี่ยวข้ อง เมื่อมีการใช้ งานส่วนที่สารองไว้ สาหรับ TICC เพิ่มขึ ้น
กองทุนสามารถให้ เช่าเส้ นใยแก้ วนาแสงที่ยงั ไม่มีการใช้ งานแก่บคุ คลภายนอกผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ประกอบ
กิจการสายเคเบิลใยแก้ ว และผู้ให้ บริการข้ อมูลและเสียงรายอื่นๆ ทีเ่ ลือกจะติดตั ้งอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ
(transmission equipment) ของตนเอง และเช่าใยแก้ วนาแสงทีย่ งั ไม่มกี ารใช้ งานจากกองทุนได้ ทังนี
้ ้ภายใต้ เงื่อนไข
สิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) ในการเช่าหรื อเช่าช่วงเส้ นใยแก้ วนาแสงทีย่ งั ไม่มกี ารใช้ งานของ TICC
และจะต้ องไม่เป็ นการรบกวนส่วนที่สารองไว้ สาหรับการใช้ งานของ TICC
ทังนี
้ ้ ในส่วน ของ FOC ที่ลงทุนเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 2 เส้ นใยแก้ วนาแสงที่ยงั ไม่มกี ารใช้ งานหลังจากกองทุนให้ TUC และ
TICC เช่ามีประมาณ ร้ อยละ 20 และหลังจากกองทุนได้ ให้ เช่า FOC ทีล่ งทุนเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 2 บางส่วนแล้ วภายใต้
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มกี ารแก้ ไขและแทนที่ทเี่ กี่ยวข้ องนัน้ กองทุนสามารถให้ เช่าเส้ นใย
แก้ วนาแสงทีย่ งั ไม่มีการใช้ งานแก่บคุ คลภายนอกผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ประกอบกิจการสายเคเบิลใยแก้ ว
และผู้ให้ บริการข้ อมูลและเสียงรายอืน่ ๆ ที่เลือกจะติดตั ้งอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ (transmission equipment) ของ
ตนเอง และเช่าใยแก้ วนาแสงทีย่ งั ไม่มีการใช้ งานจากกองทุนได้ ทังนี
้ ้ภายใต้ เงื่อนไขสิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of
first refusal) ในการเช่าหรื อเช่าช่วงเส้ นใยแก้ วนาแสงทีย่ งั ไม่มกี ารใช้ งานของ TUCและ TICC (แล้ วแต่กรณี) และ
จะต้ องไม่เป็ นการรบกวนส่วนที่สารองไว้ สาหรับการใช้ งานของ TUC และ TICC
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อย่างไรก็ตาม โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมทังประเภท
้
Active และ Passive ที่อยู่ในระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่
ต่างจังหวัด รวมทังอุ
้ ปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณทีอ่ ยู่ในระบบ FOC หลักจะไม่สามารถนาออกให้ ผ้ ใู ห้ บริการ
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ที่เป็ นบุคคลภายนอกเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อยห้ าปี นับจากวันจด
ทะเบียนกองทุน ส่วน ระบบ FOC ของ BFKT ไม่สามารถนาออกให้ บคุ คลภายนอกเช่าได้ ระหว่างที่สญ
ั ญาเช่าเครื่ อง
และอุปกรณ์ HSPA ยังมีผลใช้ บงั คับ เนื่องจากตกอยู่ภายใต้ ข้อตกลงการให้ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวบางส่วนแก่ กสท.
โทรคมนาคม นอกจากนี ้ ถึงแม้ กองทุนจะได้ ใช้ สิทธิในการซื ้อ (call option) ระบบ FOC ของ BFKT ภายหลังสิ ้นสุด
สัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA กองทุนก็อาจไม่สามารถจัดให้ มีผ้ เู ช่าทรัพย์สินดังกล่าวเพิ่มเติมได้ เนื่องจาก
ข้ อจากัดภายใต้ สญ
ั ญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ ระบบ FOC ของ BFKT
ตารางดังต่อไปนี ้แสดงข้ อมูลโดยทัว่ ไปของ FOC ที่อยูใ่ นกองทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทุนในปั จจุบนั (ตัวเลข
ข้ างล่างนี ้ปั ดเศษเพื่อให้ ง่ายต่อการนาเสนอ) (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

ทรัพย์ สินปั จจุบัน
ความยาว
(กิโลเมตร)

จานวนคอร์
กิโลเมตร

จานวนที่ให้ เช่ า
ตามสัญญาใน
ปั จจุบัน
(คอร์ กิโลเมตร)

อัตราร้ อยละที่
ให้ เช่ าของ
FOC ทัง้ หมด

48,310

2,192,199

1,693,899

77.3

FOC ที่สามารถให้ เช่ ากับผู้เช่ ารายอื่นได้

FOC ที่อยู่ภายใต้ สญ
ั ญา HSPA และที่อยู่ภายใต้ สิทธิในการเช่ าแต่ เพียงผู้เดียว (ยกเว้ นจะมีการตกลงเป็ นอย่ างอื่น
ในอนาคต) ซึ่งยังไม่ สามารถให้ เช่ าแก่ ผ้ ูเช่ ารายอื่น

รวม

(1)
(2)

53,364

878,485

878,485

100.0(1)

101,674

3,070,684

2,572,384

83.8

เป็ นอัตราร้ อยละที่ให้ เช่าของ FOC ซึง่ ปั จจุบนั ให้ เช่าอยู่กบั กลุ่มทรู
สัญญา HSPA จะสิ ้นสุดลงในวันที่ 3 สิงหาคม 2568 เว้ นแต่มีการต่ออายุสญ
ั ญาออกไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว

ทรัพย์ สนิ ปั จจุบัน
ปริมาณความจุสาหรั บให้ เช่ าแก่ ผ้ ูเช่ ารายอื่น

รวม

ปริมาณความจุท่ี
สามารถให้ เช่ าแก่ ผ้ เู ช่ า
รายอื่น
(คอร์ กิโลเมตร)

อัตราร้ อยละปริมาณความจุท่ีสามารถให้ เช่ าแก่ ผ้ เู ช่ ารายอื่นของ
ทัง้ หมด

498,300

16.2

FOC
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5.

ปั จจัยความเสี่ยง

5.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทุน

5.1.1

ความเสี่ยงของกองทุนอันเนื่องมาจากกลุ่มทรู
(ก)

ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของ
กองทุนขึน้ อยู่กับธุรกิจของกลุ่มทรูเป็ นอย่ างมาก

กองทุนต้ องพึ่งพากลุ่มทรูเป็ นอย่างมาก เนื่องจากผู้เช่าและบริหารจัดการหลักซึง่ เป็ นผู้รับผิดชอบ
การบารุงรักษาและการดาเนินงานของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ และ BFKT ซึง่ เป็ นผู้รับผิดชอบการบารุงรักษา
และการดาเนินงานของทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA และ
TUC ซึง่ เป็ นผู้รับผิดชอบการบารุงรักษาและการดาเนินงานของเสาโทรคมนาคมของ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และ
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 เป็ นสมาชิกในกลุ่มทรู ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก
เป็ นผู้เช่าและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคม FOC ระบบ FOC หลัก อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องและระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัดเกือบทังหมดภายใต้
้
สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการ
แก้ ไขและแทนที่ ส่วน BFKT จะยังคงจัดเก็บรายได้ ตามสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA และ BFKT
(ซึง่ จะได้ รายได้ ตามสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA) และ AWC (ซึง่ จะได้ รายได้ ตาม สัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และสัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 2) จะต้ องชาระเงินบางส่วนของรายได้ ดงั กล่าวให้ แก่กองทุนตาม
ข้ อกาหนดของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กับ BFKT และ AWC ดังนัน้ กองทุนจึงต้ องพึ่งพาผู้
เช่าและบริหารจัดการหลัก BFKT และ AWC ซึง่ เป็ นแหล่งรายได้ ของกองทุน
นอกจากนี ้ ตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักทีไ่ ด้ มีการแก้ ไขและแทนที่ กองทุน
ให้ สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusivity rights) และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) บางประการ
แก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลัก รวมถึงให้ สิทธิในการปฏิเสธก่อนในการเช่าและบริหารจัดการพื ้นที่ (slots)
บนเสาหรื อพื ้นทีร่ องรับอืน่ ใดบนทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม การที่ผ้ เู ช่าและบริหารจัดการหลัก
ของกองทุนซึง่ เป็ นสมาชิกในกลุ่มทรูใช้ สิทธิดงั กล่าวอาจเป็ นอุปสรรคต่อความสามารถของกองทุนที่จะ
ดึงดูดและให้ บริการแก่ผ้ ปู ระกอบการรายอื่น ๆ ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการ ซึง่ อาจมีผลกระทบในทาง
ลบต่อการขยายฐานลูกค้ าตามทีก่ องทุนคาดหมายและการเติบโตของรายได้ ในอนาคตของกองทุน หากเกิด
เหตุการณ์ดงั กล่าวขึ ้น กองทุนไม่สามารถรับรองว่ากองทุนจะสามารถหาลูกค้ ารายอื่น ๆ เพือ่ ผลักดันการ
เติบโตของธุรกิจของกองทุนได้ และถึงแม้ ว่ากองทุนจะประสบความสาเร็จในการพยายามขยายฐานลูกค้ า
นอกเหนือจากกลุ่มทรู กองทุนคาดว่าในอนาคตอันใกล้ กองทุนยังคงต้ องพึ่งพากลุ่มทรูเป็ นอย่างมากในการ
ประกอบธุรกิจและได้ มาซึง่ รายได้ เกือบทังหมดของกองทุ
้
น นอกจากนี ้ ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของ
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กองทุนยังมีหน้ าทีบ่ ารุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมทีเ่ ช่าจากกองทุนอย่างสมา่ เสมอ
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ การที่ผ้ เู ช่าและบริหาร
จัดการหลักของกองทุนผิดสัญญาในหน้ าทีด่ งั กล่าวอาจทาให้ มลู ค่าของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมลดลง ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
แม้ วา่ ระยะเวลาการเช่า FOC ที่ผ้ เู ช่าและบริหารจัดการหลักเช่าหรื อเช่าช่วงจากกองทุนจะเป็ นการ
เช่าระยะยาว ซึง่ มีระยะเวลาการเช่าประมาณ 14 ปี (สิ ้นสุด ณ วันที่ 15 กันยายน 2576) และภายใต้ เงื่อนไข
ที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่าทีเ่ กี่ยวข้ อง กองทุนมีสิทธิในการขอต่อระยะเวลาการเช่าออกไปอีก 10 ปี หรื อตาม
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของ
กองทุนซึง่ เป็ นสมาชิกในกลุ่มทรู (แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะสั ้นกว่า) ก็ตาม ในกรณีที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทีเ่ กี่ยวข้ อง หรื อหากกลุ่มทรูไม่ได้ มีความจาเป็ นที่จะใช้ FOC ตามประมาณการ
เดิมที่กลุม่ ทรูเช่าอยู่ กลุ่มทรูอาจไม่ต่อระยะเวลาการเช่าเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่า นอกจากนี ้
แม้ วา่ กลุ่มทรูตกลงที่จะไม่ดาเนินการสร้ าง FOC ใหม่ในเส้ นทางเดียวกันกับ FOC ซึง่ กองทุนเข้ าหรื อจะเข้ า
ลงทุน และ/หรื อ บริษัทในกลุ่มทรูเช่าหรื อจะเช่าในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมเบื ้องต้ น FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 FOC ที่ลงทุนเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 2 FOC ทีล่ งทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 3 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 (หรื อทีเ่ รี ยกว่า “ข้ อตกลงที่จะไม่แข่งขัน”) ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนทีท่ ี่เกีย่ วกับ FOC เว้ นแต่จะได้ รับการอนุมตั ิเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุนก่อน แต่ข้อตกลงที่จะไม่แข่งขันดังกล่าวอยู่ภายใต้ ข้อยกเว้ นบางประการ อาทิ
ในขณะนันFOC
้
ซึง่ กองทุนสามารถให้ เช่าแก่กลุ่มทรูมีปริมาณความจุในเชิงเทคนิคไม่เพียงพอต่อความ
ต้ องการใช้ บริการของบริษัทในกลุ่มทรูหรื อในกรณีที่การเจรจาเงื่อนไขสาหรับการเช่าไม่สามารถตกลงกันได้
ซึง่ ในกรณีที่กลุ่มทรูไม่ต่อระยะเวลาการเช่าเมื่อครบกาหนดระยะเวลา หรื อกรณีที่เข้ าข้ อยกเว้ นของข้ อตกลง
ที่จะไม่แข่งขันดังกล่าว กองทุนอาจประสบความเสี่ยงในการจัดหาผู้เช่าและบริหารจัดการหลักรายใหม่อนั
อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด
และฐานะทางการเงินของกองทุน
ในทานองเดียวกับความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวกับการต่อระยะเวลาการเช่าของ FOC ข้ างต้ น แม้ วา่
ระยะเวลาการเช่าเสาโทรคมนาคมที่ผ้ เู ช่าและบริหารจัดการหลักเช่าจากกองทุน จะเป็ นการเช่าระยะยาว
กล่าวคือ ระยะเวลาการเช่าอีกประมาณ 14 ปี (สิ ้นสุด ณ วันที่ 15 กันยายน 2576) กลุ่มทรูอาจไม่ต่อ
ระยะเวลาการเช่าเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่า หรื อในขณะนันกลุ
้ ่มทรูอาจไม่ได้ มีอตั ราการใช้ พื ้นที่บน
เสาโทรคมนาคมตามประมาณการเดิมที่กลุ่มทรูเช่าอยู่ หรื อกลุ่มทรูและกองทุนอาจไม่สามารถตกลงเงื่อนไข
สาหรับการเช่าต่อได้ ซึง่ ในกรณีดงั กล่าวกองทุนอาจประสบความเสี่ยงในการจัดหาผู้เช่าและบริหารจัดการ
หลักรายใหม่อนั อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน
กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน
นอกจากนี ้ ในอนาคตหากธุรกิจของกลุ่มทรู ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก AWC หรื อ
BFKT มีปัญหาในผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน อาจมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของ
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บุคคลดังกล่าวทีจ่ ะปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการ
แก้ ไขและแทนที่และสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ซึง่ รวมถึงการชาระเงินให้ แก่กองทุน ยิ่งไปกว่า
นัน้ ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก AWC และ/หรื อ BFKT อาจขอเจรจาต่อรองข้ อกาหนดในการทาธุรกิจใหม่
กับกองทุน อาทิ ข้ อกาหนดในสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ และ
ขอเสนอข้ อกาหนดและข้ อตกลงที่เอื ้อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแก่ตนยิ่งขึ ้น ซึง่ อาจไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดทางธุรกิจหรื อทางการเงินแก่กองทุน เนื่องจากกลุ่มทรูมคี วามสาคัญต่อธุรกิจของกองทุน และ
เนื่องจากทรูถือหน่วยลงทุนของกองทุนทังทางตรงและทางอ้
้
อมรวมกันเป็ นสัดส่วนทีม่ ีนยั สาคัญ กลุ่มทรู
AWC BFKT และผู้เช่าและบริหารจัดการหลักจึงอาจมีอานาจต่อรองทางการค้ าในการดาเนินการเจรจา
ดังกล่าวกับกองทุน นอกจากนี ้ ผลการดาเนินงานของกองทุนยังขึ ้นอยู่กบั ผลการดาเนินการและอุปสงค์ของ
ธุรกิจโทรคมนาคมเคลื่อนที่และธุรกิจบรอดแบนด์ของกลุ่มทรูอย่างมีนยั สาคัญอีกด้ วย
(ข)

กลุ่มทรูมีอทิ ธิพลต่ อการดาเนินการของกองทุนอย่ างมีนัยสาคัญ

ทรูเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่โดยถือหน่วยลงทุนร้ อยละ 23.379 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และสมาชิกคณะกรรมการ และ/หรื อ ผู้บริหาร
ระดับสูงของกลุ่มทรูได้ รับการแต่งตั ้งโดยบริษัทจัดการให้ เป็ นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของ
กองทุน แม้ วา่ ทรูไม่สามารถออกเสียงลงมติในเรื่ องที่ทรู หรื อบริษัทย่อยของทรูมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ หรื อมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ แต่ทรูก็สามารถออกเสียงลงมติในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่ องอื่น ๆ ทีท่ รู
หรื อบริษัทย่อยของทรูไม่ได้ มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษ ดังนัน้ ทรูจึงอยูใ่ นฐานะที่สามารถใช้ อิทธิพลอย่างมี
นัยสาคัญในบางเรื่ องทีต่ ้ องได้ รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากนี ้ สมาชิกคณะกรรมการ และ/
หรื อ ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มทรูได้ รับการแต่งตั ้งโดยบริษัทจัดการให้ เป็ นสมาชิกคณะกรรมการทีป่ รึกษา
การลงทุนของกองทุน โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนมีหน้ าที่ให้ ความเห็นและคาแนะนา
แก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินของกองทุน นอกจากนี ้ ตราบใดทีก่ ลุ่มทรูยงั ถือหน่วยลงทุน
อย่างมีนยั สาคัญ ทรูยงั อยูใ่ นฐานะที่สามารถใช้ อิทธิพลในการถอดถอนบริษัทจัดการได้ อีกด้ วย
นอกจากนี ้ ในวาระอื่น ๆ ที่ทรูสามารถออกเสียงได้ ในฐานะที่เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน ทรูมีอิสระทีจ่ ะ
พิจารณาและลงมติทเี่ ป็ นประโยชน์กบั ตน รวมถึงกลุ่มทรูและผู้เช่าและบริหารจัดการหลักอาจพยายามใช้
อิทธิพลของตนภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ในลักษณะที่
อาจเป็ นอุปสรรคต่อความสามารถของกองทุนที่จะทาธุรกิจกับคู่แข่งของกลุ่มทรู ซึง่ บริษัทจัดการเชื่อว่าจะมี
ความสาคัญต่อการเติบโตและการพัฒนาธุรกิจของกองทุน กองทุนจึงไม่อาจรับรองได้ ว่าผลประโยชน์ของ
กลุ่มทรูจะไม่ตา่ งไปจากหรื อจะไม่ขดั หรื อแย้ งกับผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น
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(ค)

กลุ่มทรูมีอานาจควบคุมผู้จัดการทรัพย์ สินโทรคมนาคม ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริการด้ านธุรการ
บางประการและด้ านการตลาดและการจัดหาผลประโยชน์ ท่เี กี่ยวกับทรัพย์ สนิ โครงสร้ าง
พืน้ ฐานโทรคมนาคมแก่ กองทุน

กลุ่มทรูเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของ ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมผ่านทาง TUC และ
กรรมการของกลุ่มทรูบางคนยังเป็ นกรรมการหรื อผู้บริหารอาวุโสของผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมอีกด้ วย
นอกจากนี ้ ภายใต้ สญ
ั ญาบริการหลัก บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากัด ในฐานะผู้จดั การ
ทรัพย์สนิ โทรคมนาคม เป็ นผู้รับผิดชอบในการให้ บริการด้ านธุรการบางประการและการตลาดสาหรับการ
บริการให้ เช่าและบริหารจัดการสถานทีต่ ั ้งร่วมกันบนทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมแก่ผ้ เู ช่าและ
บริหารจัดการเพิ่มเติม และผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมได้ รับค่านายหน้ าและค่าธรรมเนียมสาหรับการ
ให้ บริการตามสัญญาบริการหลัก ดังนัน้ กลุ่มทรูจึงยังคงมีอานาจควบคุมการบริหารจัดการทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมต่อไปอย่างมาก ซึง่ ทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นทรัพย์สินซึง่ ก่อให้ เกิดรายได้ เกือบ
ทังหมดของกองทุ
้
น
(ง)

กลุ่มทรูไม่ ให้ การสนับสนุนด้ านเครดิตหรือการคา้ ประกันแก่ กองทุนตลอดอายุของ
เอกสารธุรกรรม และผู้เช่ าและบริหารจัดการหลักอาจบอกเลิกสัญญาภายใต้ เงื่อนไขบาง
ประการ

ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเป็ นผู้เช่าดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมส่วนที่สาคัญของกองทุนตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มกี ารแก้ ไข
และแทนที่ และกองทุนต้ องพึ่งพา BFKT และ AWC ในการนาส่งรายได้ ที่ขายให้ กบั กองทุนภายใต้ สญ
ั ญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ดังนี ้ กองทุนจึงต้ องพึง่ พาค่าเช่าจากผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก และการ
นาส่งรายได้ จาก BFKT และ AWC (แล้ วแต่กรณี) เป็ นอย่างมากในการสร้ างรายได้ ให้ แก่กองทุนในการ
ชาระค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน และในการจ่ายผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน การที่ผ้ เู ช่าและบริหาร
จัดการหลัก AWC หรื อ BFKT (แล้ วแต่กรณี) ละเลย ล่าช้ าหรื อระงับการชาระเงินที่ต้องชาระให้ แก่กองทุน
ตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มกี ารแก้ ไขและแทนที่หรื อสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ (แล้ วแต่กรณี) หรื อการที่ผ้ เู ช่าและบริหารจัดการหลัก AWC และ/หรื อ BFKT (แล้ วแต่กรณี)
ผิดสัญญาไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนภายใต้ ข้อกาหนดของสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการ
หลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ และ/หรื อ สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ (แล้ วแต่กรณี) อาจมี
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกองทุนที่จะทาการชาระเงินหรื อการจ่ายเงินปั น
ผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามสิทธิที่ควรได้ รับ นอกจากนี ้ ในกรณีหากกลุ่มทรูไม่สามารถรักษาใบอนุญาต
เพือ่ ใช้ ในการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมและบรอดแลนด์อินเทรอ์เน็ตไว้ ได้ ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก
อาจต้ องบอกเลิกสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักทีไ่ ด้ มีการแก้ ไขและแทนที่ หากทรัพย์นที่เช่า
เกี่ยวข้ องกับใบอนุญาตดังกล่าว ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ
ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน
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นอกเหนือจากการที่ TUC ให้ การสนับสนุน ภายใต้ หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) แก่
BFKT แล้ วนัน้ กลุ่มทรูไม่ให้ การค ้าประกัน หลักประกัน หรื อการสนับสนุนด้ านเครดิตในลักษณะอื่นใด เพือ่
สนับสนุนภาระผูกพันที่กองทุนมีต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อเจ้ าหนี ้รายอื่น ๆ ของกองทุน หรื อเพือ่ สนับสนุน
ภาระผูกพันของผู้เช่าและบริหารจัดการหลักในกรณีผ้ เู ช่าและบริหารจัดการหลักละเมิดข้ อกาหนดใน
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มกี ารแก้ ไขและแทนที่ หรื อเพื่อสนับสนุนภาระผูกพันของ
AWC BFKT หรื อนิติบคุ คลผู้โอนอื่นภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ หรื อเพื่อสนับสนุน
ภาระผูกพันของผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคมภายใต้ สญ
ั ญาบริการหลัก ดังนัน้ การที่ผ้ เู ช่าและบริหาร
จัดการหลักผิดนัดตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ หรื อการที่
BFKT AWC และ/หรื อ นิติบคุ คลผู้โอนอื่นผิดนัดตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ หรื อการที่
ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมผิดนัดตามสัญญาบริการหลักอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน และยังอาจเป็ นการ
จากัดหรื อทาให้ กองทุนไม่อาจทีจ่ ะชาระเงินหรื อจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้
(จ)

กองทุนจะต้ องพึ่งพาธุรกิจโทรคมนาคมของกลุ่มทรูอย่ างมีนัยสาคัญ

ความสามารถของกองทุนในการจัดหารายได้ จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนขึ ้นอยู่กบั อุปสงค์ของบริการโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละธุรกิจบริการบรอดแบนด์
และผลการดาเนินงานของกิจการโทรคมนาคมอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องของกลุ่มทรูซงึ่ รวมถึงผู้เช่าและบริหารจัดการ
หลักเป็ นอย่างมาก ดังนัน้ ปั จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโทรคมนาคมของกลุ่มทรูและผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลักอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ
โอกาสทางธุรกิจ
ผลการ
ดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน นอกจากนี ้ แผนงานขยายธุรกิจในอนาคตของ
กองทุนยังมีพื ้นฐานหลักมาจากแผนการขยายธุรกิจบริการเสียงและข้ อมูลผ่านโครงข่ายไร้ สายและ FOC
ของกลุ่มทรูและผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเป็ นหลัก
อย่างไรก็ตาม
โครงการดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงหรื ออาจไม่เกิดขึ ้น แม้ วา่ กองทุนได้ ขยายธุรกิจการให้ เช่า ดาเนินการและบริหารจัดการ
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนไปสู่ผ้ ใู ห้ บริการโทรคมนาคมในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมใน
ประเทศไทยนอกเหนือจากกลุ่มทรู เช่น ตั ้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 กองทุนได้ ให้ หนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจ
โทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทยเช่าพื ้นที่ (slots) บนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูส่วนหนึง่ จาก
กองทุน อย่างไรก็ดี กองทุนไม่สามารถรับรองได้ วา่ ความพยายามขยายฐานรายได้ ของกองทุนจะประสบ
ความสาเร็จโดยรวม
การทีก่ องทุนต้ องพึง่ พากลุ่มทรูซงึ่ รวมถึงผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก ทาให้ กองทุนมีความเสีย่ งที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโทรคมนาคมของกลุ่มทรูและผู้เช่าและบริหารจัดการหลักอย่างมีนยั สาคัญ
ซึง่ รวมถึง
ความเสี่ยงที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
•

การที่อปุ สงค์ของผู้บริโภค และ/หรื อ ค่าใช้ บริการสาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละ
บริการโทรศัพท์พื ้นฐานที่ลดลง
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•

การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ ้นระหว่างผู้ให้ บริ การเสียงและข้ อมูลทังแบบเคลื
้
่อนทีแ่ ละประจาที่

•

ความล่าช้ าหรื อการเปลี่ยนแปลงในการเริ่มให้ บริการ 4G หรื อบริการเทคโนโลยี
เซลลูล่าร์ (cellular technology) อื่นๆ ในเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย

•

คดีความและข้ อพิพาทกับหน่วยงานกากับดูแลกิจการโทรคมนาคม และรัฐวิสาหกิจซึง่
ยังคงดาเนินอยู่

•

สถานะของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และ

•

กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม เทศบาล สิ่งแวดล้ อม สุขภาพ
และอื่นๆ เป็ นต้ น

กองทุนอาจไม่สามารถหาผู้เช่าและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมรายใหม่
หรื อผู้ที่จะเช่าและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมแทนภายใต้ ข้อกาหนดเดียวกันกับ
ข้ อกาหนดการเช่า การดาเนินการและบริหารจัดการของผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก หรื อภายใต้ ข้อกาหนด
เชิงพาณิชย์ที่ยอมรับได้ ดังนัน้ หากมีเหตุการณ์อย่างหนึง่ อย่างใดข้ างต้ นเกิดขึ ้นหรื อหากกองทุนมีข้อพิพาท
ใดๆ ที่กองทุนอาจมีกบั กลุ่มทรู ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม นิติบคุ คลผู้โอน หรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการ
หลักไม่ว่ารายใด หรื อหากความสัมพันธ์ระหว่างกองทุนกับกลุ่มทรู ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม นิติ
บุคคลผู้โอน หรื อผู้เช่าและบริหารจัดการหลักแย่ลงไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน
(ฉ)

ความสามารถในการให้ บริการของกองทุนอาจได้ รับอุปสรรคอันเนื่องมาจากความ
บกพร่ องหรือความล้ มเหลวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มทรู

ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ และสัญญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กองทุนต้ องอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มทรูเป็ นอย่างมาก เพื่อ
การเชื่อมต่อกิจกรรมในการประกอบธุรกิจของกองทุนผ่านทางซอฟต์แวร์
ฮาร์ ดแวร์ และระบบโครงข่าย
กองทุนอาศัยระบบเหล่านี ้ในการติดตามการปฏิบตั ิการของเสาโทรคมนาคมและ FOC รวมทังสิ
้ ่งอานวย
ความสะดวกอื่นๆ เช่น ระบบไฟฟ้ า ระบบปรับอากาศ ฯลฯ การคงมาตรฐานระบบการควบคุมภายใน และ
การวางแผนธุรกิจ กองทุนสามารถควบคุมความล้ มเหลวของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อการสูญเสียการ
เชื่อมต่อ หรื อการสูญหายของข้ อมูลอันเกิดจากความล้ มเหลวของระบบนี ้ได้ ในระดับทีจ่ ากัดเท่านัน้ ซึง่ อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะการเงินของ
กองทุน
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(ช)

เสาโทรคมนาคม FOC ระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด และโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ที่เกี่ยวข้ องของกองทุนอาจได้ รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและความเสียหายที่ไม่ อาจ
คาดการณ์ ได้ อ่นื ๆ โดยที่ประกันภัยของกองทุนอาจไม่ ได้ ครอบคลุมอย่ างเพียงพอ

เสาโทรคมนาคม FOC ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด และโครงสร้ างพื ้นฐานที่
เกี่ยวข้ องของกองทุน ตกอยู่ภายใต้ ความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย
แผ่นดินไหว ตลอดจนความเสียหายที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ อนื่ ๆ อาทิ อาจเกิดเหตุการณ์น ้าท่วมอย่างทีเ่ คย
เกิดขึ ้นเมื่อเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคม เช่นเดียวกับภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้ วา่ รัฐบาลจะได้ แสดงเจตจานง
ว่าจะปฏิรูปมาตรการการป้องกันน ้าท่วมเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดเหตุการณ์น ้าท่วมขึ ้นอีกในอนาคต หากแต่ไม่
มีสิ่งใดสามารถยืนยันได้ ว่ามาตรการการป้องกันน ้าท่วมของรัฐบาลจะเพียงพอต่อการป้องกันน ้าท่วมใน
บริเวณพื ้นที่ตา่ รวมถึงบริเวณอืน่ ๆ ของประเทศไทย ที่ซงึ่ มีทรัพย์สินของกองทุนตั ้งอยูอ่ นั อาจเกิดขึ ้นใน
อนาคต
ความเสียหายและการถูกทาลายของเสาโทรคมนาคม FOC หรื อโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องที่
กองทุนจะมีกรรมสิทธิ์ เช่า หรื อได้ รายได้ จากทรัพย์สินดังกล่าว หรื อภาวะเศรษฐกิจผันผวนหรื อผลกระทบ
ในทางลบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศไทย อันเนื่องมาจากความเสี่ยงเหล่านี ้หรื อความเสี่ยงอืน่ ๆ อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทุนในการให้ บริการแก่ลกู ค้ า และอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานและฐานะการเงินของกองทุน ถึงแม้ ว่ากองทุน AWC และ BFKT จะดารงไว้ ซงึ่ การประกันภัยที่
เหมาะสมสาหรับทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมซึง่ ตนจะมีกรรมสิทธิ์ กองทุน AWC และ BFKT ก็
อาจไม่ได้ รับการประกันภัยอย่างเพียงพออันจะครอบคลุมค่าใช้ จา่ ยในการซ่อมแซมหรื อการสร้ างใหม่ได้
และ/หรื อ ความเสี่ยงดังกล่าวอาจไม่ใช่ความเสี่ยงทีส่ ามารถประกันได้ และรายได้ ทอี่ าจได้ รับจากผู้เช่าและ
บริหารจัดการรายใหม่ที่อาจมีมาเพิ่มจากเสาโทรคมนาคมหากไม่เกิดความเสียหายดังกล่าวหรื อได้ รับความ
เสียหายอันเป็ นผลสืบเนื่องจากความเสียหายดังกล่าว ถ้ ากองทุนไม่สามารถให้ บริการแก่ผ้ เู ช่าและบริหาร
จัดการได้ อนั เป็ นผลมาจากความเสียหายของเสาโทรคมนาคม FOC และโครงสร้ างพื ้นฐานทีเ่ กี่ยวข้ อง ก็
อาจนาไปสู่ความเสียหายต่อผู้เช่าและบริหารจัดการ และก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบกับธุรกิจ โอกาสทาง
ธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะการเงินของกองทุน
5.1.2

กองทุนอาจไม่ มีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายในรายได้ ในอนาคตซึ่งถูกขายให้ แก่ กองทุนตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์ สินและสิทธิรายได้ กบั BFKT และ AWC และเจ้ าหนีร้ ายอื่นของ BFKT และ AWC อาจโต้ แย้ งหรือ
เรียกร้ องรายได้ ในอนาคตตามสัญญาโอนขายทรัพย์ สนิ และสิทธิรายได้
ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กบั BFKT และ AWC นัน้ BFKT และ AWC ได้ ขายรายได้ ที่
ได้ รับและจะได้ รับจากการให้ เช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA โดยการขายดังกล่าวอยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายไทยซึง่ มีข้อจากัดที่อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระสาคัญต่อการมีผลบังคับของการโอน
กรรมสิทธิ์ในรายได้ ในอนาคต และการขายรายได้ ดงั กล่าวอาจถูกโต้ แย้ งได้ กล่าวคือ ตามกฎหมายไทย ในการโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ต้ องสามารถกาหนดทรัพย์สินเป็ นที่แน่นอนได้ ณ เวลาที่มีการโอน แต่รายได้ ที่จะมีการโอน
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กบั BFKT และ AWC เป็ นรายได้ ในอนาคตซึง่ ยังไม่อาจกาหนด
ทรัพย์สินดังกล่าวให้ เป็ นที่แน่นอนได้ ณ เวลาที่มีการโอน จึงอาจทาให้ การโอนสิทธิรายได้ ดงั กล่าวถูกโต้ แย้ งได้ ภายใต้
กฎหมายไทย
นอกจากนี ้ ในกรณีทเี่ จ้ าหนี ้ของ BFKT และ AWC ผู้บริหารแผน ผู้พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อผู้ชาระบัญชีของ BFKT
และ AWC หรื อบุคคลอื่นใช้ สทิ ธิในการเรี ยกร้ องเงินจาก BFKT และ AWC อันอาจรวมถึงรายได้ จากการให้ เช่า
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ทีก่ องทุนซื ้อมาจาก BFKT และ AWC สิทธิของ
กองทุนในอันทีจ่ ะเรี ยกร้ องมูลค่าของรายได้ ทกี่ องทุนซื ้อมาจาก BFKT และ AWC เอาจาก BFKT หรื อ AWC นันอาจ
้
ไม่ดีไปกว่าสิทธิของเจ้ าหนี ้ไม่มีประกันรายอื่นของ BFKT หรื อ AWC ผู้บริหารแผน ผู้พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อผู้ชาระบัญชี
และหากการโต้ แย้ งการโอนรายได้ ในอนาคตที่กองทุนซื ้อมาจาก BFKT และ AWC ตามลาดับ ตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ หรื อการมีผลใช้ บงั คับได้ ของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เป็ นผลสาเร็จ จะทาให้
กองทุนสูญเสียแหล่งรายได้ ของกองทุนไป อันอาจทาให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจของกองทุน
ฐานะทางการเงินผลการดาเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะทางการเงิน รวมถึงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้ รับ
เงินจากกองทุน
5.1.3

สัญญาโอนขายทรัพย์ สนิ และสิทธิรายได้ ก่ อให้ เกิดความเสี่ยงทางการค้ าบางประการแก่ กองทุน
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กบั BFKT และ AWC กาหนดไว้ วา่ หาก BFKT หรื อ AWC ไม่ส่ง
มอบรายได้ ให้ แก่กองทุนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ติดต่อกันสามงวด BFKT และ AWC (แล้ วแต่
กรณี) จะต้ องชาระมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของรายได้ ในอนาคตซึง่ จะต้ องชาระภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ รวมถึงมูลค่าสุดท้ าย (terminal value) ของทรัพย์สินให้ แก่กองทุน การชาระเงินจานวนดังกล่าวโดย BFKT
หรื อ AWC ภายหลังจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ตามที่ระบุไว้ อาจจะไม่สะท้ อนถึงมูลค่า
ทางเศรษฐกิจที่แท้ จริงของการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 นัน้ และ
อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อมูลค่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน
ในกรณีทเี่ กิดเหตุผิด
สัญญาหรื อมีการเรี ยกร้ องให้ ส่งมอบรายได้ ก่อนกาหนด (acceleration) ดังกล่าว กองทุนไม่สามารถรับรองได้ วา่
BFKT หรื อ AWC จะมีสภาพคล่องเพียงพอหรื ออยูใ่ นสถานะที่จะสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนได้
นอกจากนี ้ ศาลอาจมีดลุ ยพินจิ ในการพิจารณาปรับลดเงินจานวนที่ทรู BFKT หรื อ AWC มีภาระต้ องชาระให้ แก่
กองทุนเมื่อเกิดเหตุผดิ สัญญาหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กาหนดไว้ นอกจากนี ้ ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กบั BFKT และ AWC BFKT และ AWC ตกลงทีจ่ ะชาระค่าเช่ารายเดือนให้ แก่
กองทุน จนกว่าสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA จะหมดอายุลง กล่าวคือวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 หากไม่มี
การต่ออายุสญ
ั ญา อย่างไรก็ดี BFKT หรื อ AWC อาจไม่ปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันซึง่ กาหนดให้ BFKT หรื อ AWC ส่ง
มอบรายได้ ให้ แก่กองทุน ซึง่ อาจส่งผลให้ รายได้ ประจาของกองทุนลดลง การปรับลดค่าเสียหายที่กาหนดไว้ ลว่ งหน้ า
หรื อการลดลงของรายได้ ตามสัญญาที่คาดการณ์วา่ จะได้ รับจาก BFKT หรื อ AWC อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่าง
มีนยั สาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
กลยุทธ์ การเติบโตและรายได้ ของกองทุน ในอนาคตขึน้ อยู่กับผลประโยชน์ ที่กองทุน มีสิท ธิ ได้ รับภายใต้
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เป็ นอย่างมาก จึงขึน้ อยู่กับความสามารถของนิติบุคคลผู้โอนในการปฏิบัติ
ตามภาระผูกพันและข้ อกาหนดบางประการภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว กองทุนไม่สามารถรับรองได้ ว่านิติบคุ คลผู้โอนจะ
สามารถปฏิบัติ ตามภาระผูกพันและข้ อกาหนดทุกข้ อภายใต้ สัญ ญาดังกล่าวได้ การที่นิติบุคคลผู้โอนไม่สามารถ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันและข้ อกาหนดภายใต้ ข้อกาหนดของสัญ ญาโอนขายทรั พย์สินและสิ ทธิ รายได้ อาจส่งผล
กระทบต่อผลประโยชน์ที่กองทุนมีสิทธิได้ รับภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวและผลประโยชน์ที่กองทุนจะได้ รับจากการให้ เช่า
พื ้นที่ร่วมแก่บคุ คลอื่นในเวลาที่กองทุนคาดหมาย ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทาง
ธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน
5.1.4

กองทุนต้ องพึ่งพาผู้เช่ าและบริหารจัดการหลักจานวนน้ อยรายสาหรับทรัพย์ สนิ โครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคม และอาจจะไม่ สามารถเรียกชาระเงินจากผู้เช่ าและบริหารจัดการเหล่ านี ้ หรือ AWC หรือ
BFKT ได้ ตามกาหนดเวลา หรือไม่ สามารถเรียกชาระได้ เลยในกรณีท่ีผ้ เู ช่ าและบริหารจัดการหลักเหล่ านี ้
AWC หรือ BFKT ล้ มละลายหรือประสบปั ญหาทางการเงินอย่ างร้ ายแรง
กองทุนให้ เช่า ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมส่วนที่สาคัญแก่ผ้ เู ช่า
และบริหารจัดการหลัก เงินค่าเช่าที่มาจากผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเหล่านี ้และรายได้ ทมี่ าจาก AWC และ BFKT
ถือเป็ นแหล่งรายได้ ที่สาคัญของกองทุน ดังนัน้ ผลตอบแทนทางการเงินของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
และความเป็ นไปได้ ของรูปแบบการดาเนินธุรกิจของกองทุนขึ ้นอยูก่ บั ความมัน่ คงทางธุรกิจและการเงินของผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลัก AWC และ BFKT อย่างมีนยั สาคัญ
ในกรณีที่ผ้ เู ช่าและบริหารจัดการหลัก หรื อ AWC หรื อ BFKT ประสบปั ญหาทางการเงินอย่างร้ ายแรง
กองทุนอาจมีความยากลาบาก หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าเช่าหรื อรายได้ ทตี่ ้ องชาระให้ แก่กองทุนตามสัญญาเช่า
ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ หรื อสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ (แล้ วแต่
กรณี) ภายในกาหนดเวลา หรื ออาจจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินดังกล่าวได้ เลย ซึง่ จะมีผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสาคัญต่อกระแสเงินสดและผลการดาเนินงานของกองทุน นอกจากนี ้ ถ้ าผู้เช่าและบริหารจัดการหลักรายใด หรือ
AWC หรื อ BFKT ไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนภายใต้ สญ
ั ญาข้ างต้ น กองทุนอาจต้ องรับภาระค่าใช้ จ่ายจานวน
มากในการรักษาสิทธิของกองทุน และ/หรื อ การหาผู้เช่าและบริหารจัดการรายใหม่เพื่อให้ เช่าและบริหารจัดการพื ้นที่
(slots) บนเสาโทรคมนาคมที่วา่ งลง
ถ้ าศาลมีคาสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ของผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก AWC หรื อ BFKT กองทุนอาจจะไม่สามารถ
เรี ยกเก็บยอดเงินค้ างชาระตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ หรื อสัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ตามกฎหมายล้ มละลายไทย ถ้ าผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก AWC หรื อ BFKT ถูก
ศาลมีคาสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ ยอดเงินที่ผ้ เู ช่าและบริหารจัดการหลัก AWC หรื อ BFKT ค้ างชาระต่อกองทุนเมื่อศาลมี
คาสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์จะกลายเป็ นสิทธิเรี ยกร้ องสามัญที่ไม่มีประกันในคดีล้มละลาย ซึง่ กองทุนจะได้ รับชาระก็ต่อเมื่อผู้
เช่าและบริหารจัดการหลัก AWC หรื อ BFKT ได้ ชาระหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องทีม่ ีบรุ ิมสิทธิบางรายการแล้ ว รวมทังจะ
้
ได้ รับชาระคืนตามสัดส่วนระหว่างเจ้ าหนี ้ไม่มีประกันด้ วยกัน ในกรณีทสี่ ิทธิเรี ยกร้ องของเจ้ าหนี ้ของผู้เช่าและบริหาร
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
จัดการหลัก AWC หรื อ BFKT อาจมีบรุ ิมสิทธิเหนือสิทธิเรี ยกร้ องที่กองทุนมีต่อผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก AWC
หรื อ BFKT ในส่วนของหนี ้ที่ผ้ เู ช่าและบริหารจัดการหลัก AWC หรื อ BFKT มีต่อกองทุนภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ
และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ หรื อสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ (แล้ วแต่กรณี) กองทุน
อาจได้ รับยอดเงินค้ างชาระตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ และสัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เพียงบางส่วน หรื อไม่ได้ รับเลย นอกจากนี ้ กองทุนอาจจะไม่ได้ รับชาระจานวนเงินใน
อนาคตใดๆ ที่กองทุนพึงจะมีสิทธิได้ รับตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มกี ารแก้ ไขและแทนที่
และจะไม่ได้ รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสัญญาดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ ในขณะเดียวกัน การที่ กสท. โทรคมนาคม
ผิดนัดชาระค่าเช่าหรื อค่าธรรมเนียมอื่นๆ หรื อชาระเงินล่าช้ า หรื อหยุดชาระเงินดังกล่าวให้ แก่ BFKT ภายใต้ สญ
ั ญา
เช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของ AWC และ BFKT ในการส่งมอบ
รายได้ ให้ แก่กองทุน ฐานะทางการเงินของ AWC และ BFKT และความสามารถของ AWC และ BFKT ในการปฏิบตั ิ
ตามภาระผูกพันของตนภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ หากมีเหตุการณ์ใดๆ ดังกล่าวเกิดขึ ้นอาจมี
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงิน
ของกองทุน
5.1.5

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการใช้ เสาร่ วมกันและผู้เช่ าและบริหารจัดการพืน้ ที่ร่วมบนเสาโทรคมนาคมและ
FOC ของกองทุน อาจไม่ ได้ เป็ นไปในลักษณะที่กองทุนคาดหมาย
รูปแบบการดาเนินธุรกิจของกองทุนอยู่บนหลักการว่าจะมีผ้ ูให้ บริ การโทรคมนาคมใช้ ทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมมากขึ ้น เนื่องจากการเพิ่มจานวนผู้ประกอบการในเสาโทรคมนาคมและ FOC ที่มีอยู่จะส่งผลให้
การใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวดียิ่งขึ ้นโดยมีรายจ่ายลงทุนที่เพิ่มขึ ้นค่อนข้ างต่า อันเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางด้ า นต้ น ทุน และการด าเนิ น งานของกองทุ น การเพิ่ ม อัต ราการใช้ พื น้ ที่ ร่ว มของทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคม เป็ นปั จจัยหลักอย่างหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตของกองทุน ต้ นทุนที่เพิม่ ขึ ้นในการสร้ างเสาโทรคมนาคม
และเวลาที่ จ ะน าเสาโทรคมนาคมดัง กล่ า วออกสู่ ต ลาด อาจเป็ นสิ่ ง จู ง ใจให้ ลู ก ค้ า เป้ าหมายพึ่ ง พาการใช้ เสา
โทรคมนาคมที่มีอยู่แล้ ว อย่างไรก็ตาม ความสาเร็ จของรูปแบบการดาเนินธุรกิจนี ้ขึ ้นอยู่กับปั จจัยหลายประการ ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ คุณภาพของทรัพย์ สินของกลุ่มทรู (เช่น ความครอบคลุมทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเสา
โทรคมนาคม อัตราค่าเช่าที่สามารถแข่งขันกับรายอื่นได้ และปั จจัยอื่นๆ) ภูมิประเทศ ความหนาแน่นของประชากรใน
พื น้ ที่ เมื อ งและชนบท สภาวะการเงิ น ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ผู้ ป ระกอบการและรู ป แบบพฤติ ก รรมผู้ บริ โภคอั น เป็ น
ลักษณะเฉพาะของอุต สาหกรรมโทรคมนาคม และข้ อจากัดทางกฎหมาย เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ทรั พย์สินโครงสร้ าง
พื น้ ฐานโทรคมนาคมบางอย่ า งของกองทุ น ไม่ ไ ด้ พ ร้ อมส าหรั บ การใช้ ร่ ว มกั น ได้ ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคม HSPA ซึ่งกองทุนซื ้อรายได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินเหล่านัน้ อยู่ภายใต้ ข้อตกลงการให้ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่
กสท. โทรคมนาคม ในการใช้ ทรัพย์สินเหล่านัน้ การจัดให้ มีผ้ เู ช่าและบริหารจัดการเพิ่มเติมบนทรัพย์สินดังกล่าวนัน้
ถูกจากัดจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่กองทุนภายหลังวันครบกาหนดสัญญา HSPA ตามข้ อกาหนด
ของสัญ ญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิรายได้ อย่างไรก็ดี ระบบ FOC ของ BFKT อาจไม่พร้ อมสาหรับการใช้ งาน
ร่วมกับผู้ประกอบการรายอื่นหลังจากสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA หมดอายุลงและมีการโอนทรัพย์สินส่วน
ดังกล่าวให้ แก่กองทุน เนื่องจากข้ อจากัดภายใต้ สญ
ั ญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับระบบสื่อสัญญาณของ BFKT ดังนี ้ แม้ ว่า
กสท. โทรคมนาคม จะยินยอมสละสิทธิในการใช้ แต่เพียงผู้เดียว การใช้ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมบาง
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
ประการร่ วมกัน อาจอยู่ภายใต้ ข้อจากัดทางด้ านเทคโนโลยีและกฎระเบียบด้ วย และความไม่แน่นอนนี ้ก็อาจเป็ นการ
จากัดความสามารถของกองทุนที่จะหาผู้เช่าและบริหารจัดการพื ้นที่ร่วมยิ่งขึ ้นไปอีก
กองทุนไม่สามารถรับรองว่าผู้ให้ บริการโทรคมนาคมจะพยายามลดค่าใช้ จา่ ยด้ วยการเพิ่มการพึ่งพาการใช้
เสาโทรคมนาคมหรื อ FOC ร่วมกัน ไม่วา่ กับผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมไร้ สายรายอื่นๆ หรื อกับผู้ดาเนินงานเสา
โทรคมนาคมและ FOC อิสระเช่นกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้ให้ บริการโทรคมนาคมอาจไม่ยินดีที่จะเช่า ดาเนินการ
และบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมหรื อ FOC จากบุคคลภายนอก เนื่องจากไม่เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจ หรื อเชื่อว่าการเป็ นเจ้ าของโครงข่ายของตนเองจะเป็ นข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขันมากกว่า หรื อไม่ว่าด้ วย
เหตุผลอื่นใด ในกรณีที่การใช้ เสาโทรคมนาคมหรื อ FOC ร่วมกันไม่ได้ เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่กองทุนคาดหมาย
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะการเงินของกองทุน
5.1.6

บริษัทจัดการอาจไม่ สามารถดาเนินกลยุทธ์ การลงทุนของกองทุนได้ อย่ างประสบผลสาเร็จต่ อเนื่อง และ
อาจตกลงแก้ ไขแปลี่ยนแปลงเอกสารธุรกรรม สละสิทธิ หรือให้ ความยินยอมโดยไม่ ขอความยินยอมจากผู้
ถือหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการเป็ นผู้บริหารจัดการตามธุรกิจปกติ (day-to-day management) ของกองทุน และควบคุมการ
ดาเนินธุรกิจของกองทุน โดยอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ กองทุนต้ องพึ่งพาการดาเนินงานของ
บริษัทจัดการและความสามารถของบริษัทจัดการในการดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุน การที่บริษัทจัดการไม่
สามารถบริหารจัดการกองทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไข
ภายใต้ กฎหมายที่เกีย่ วข้ อง อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงิน
ปั นผล รวมไปถึงผลกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการแต่งตั ้งผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมให้ เป็ นผู้รับผิดชอบการบริการด้ านธุรการบางประการ
การจัดหาผลประโยชน์และการตลาดเกี่ยวกับการให้ เช่า ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมกับผู้เช่าและบริหารจัดการรายอื่นๆ ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอาจไม่มีโอกาสที่จะประเมินการตัดสินใจของ
บริษัทจัดการเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่บริษัทจัดการนามาใช้ หรื อการลงทุนของกองทุน ตลอดจนเงื่อนไขในการลงทุน
ดังกล่าว การที่บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินงานตามกลยุทธ์ของกองทุนให้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ อาจมีผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน
นโยบายการลงทุนของกองทุนอนุญาตให้ กองทุนลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานได้ อย่างหลากหลาย โดย
ไม่จาเป็ นต้ องเกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ/หรื อ ไม่จาเป็ นต้ องตั ้งอยู่ในประเทศไทย ตราบใดทีก่ ิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานนันเป็
้ นประโยชน์หรื อเป็ นการให้ บริการประชาชนในวงกว้ างของประเทศไทย ซึง่ กองทุนอาจไม่มี
ประสบการณ์ในการลงทุนหรื อดาเนินงานกิจการเหล่านันมาก่
้ อน ทังนี
้ ้ แม้ วา่ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุน
สามารถลงทุนได้ นนรวมไปถึ
ั้
งกิจการไฟฟ้ า ประปา ทางพิเศษ หรื อทางสัมปทาน ท่าอากาศยาน ท่าเรื อน ้าลึก การ
ขนส่งมวลชน พลังงานทางเลือก ระบบบริหารจัดการน ้าหรื อชลประทาน และระบบป้องกันภัยธรรมชาติ และกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานอื่นใดซึง่ กฎหมายหลักทรัพย์อาจให้ เข้ าไปลงทุนได้ ในอนาคต กองทุนก็คาดว่าจะลงทุนในโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมเป็ นหลัก นอกจากนี ้ หากกองทุนจะเข้ าไปลงทุนในกิจการดังกล่าว กองทุนคาดว่ากองทุนจะต้ อง
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
ว่าจ้ างผู้ให้ บริการภายนอกเพื่อดาเนินงาน และ/หรื อให้ บริการสาหรับกิจการดังกล่าว ซึง่ กองทุนไม่สามารถรับรองได้
ว่าจะสามารถว่าจ้ างผู้ให้ บริ การหรื อผู้ดาเนินงานภายนอกที่เหมาะสมซึง่ มีประสบการณ์ที่จาเป็ นด้ วยข้ อตกลงทาง
การค้ าทีย่ อมรับได้ หรื ออาจไม่สามารถหาผู้ให้ บริการหรื อผู้ดาเนินงานภายนอกได้ เลย
นอกจากนี ้
บริษัทจัดการยังมีดลุ ยพินจิ แต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ สิทธิหรื อยินยอมให้ มีการใช้ สิทธิและการ
เยียวยาบางประการเกี่ยวกับผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมหรื อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ โครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคม หรื อให้ ความยินยอมในการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารธุรกรรม เอกสารธุรกรรมสาหรับการลงทุน
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 1 และเอกสารธุรกรรมสาหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 (นอกเหนือจากการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงที่ต้อง
ได้ รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุน) หรื อผ่อนผันเงื่อนไขใดๆ ในเอกสารธุรกรรม ซึง่ อาจไม่สอดคล้ องกับ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยการดาเนินการดังกล่าวของบริษัทจัดการจะผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนและ
อาจไม่ใช่ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
5.1.7

กองทุนอาจไม่ สามารถซือ้ ทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมภายใต้ เงื่อนไขที่ยอมรับได้
หรือไม่ สามารถรวมทรัพย์ สนิ เหล่ านัน้ ได้ อย่ างประสบผลสาเร็จ หรือกองทุนอาจจะไม่ สามารถหาทรัพย์ สิน
เพื่อการลงทุนเพิ่มเติมที่เหมาะสมได้ หรือกลยุทธ์ การเติบโตและแผนการขยายธุรกิจของกองทุนอาจจะไม่
ประสบผลสาเร็จ
กลยุทธ์การเติบโตของกองทุนขึ ้นอยู่กบั ความสามารถของกองทุนในการซื ้อหรื อได้ มา
หรื อการลงทุนใน
ทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมจากนิติบคุ คลผู้โอน บริษัทอืน่ ๆ ในกลุ่มทรู หรื อบุคคลภายนอก
อืน่ ๆ เช่น การจะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4 โปรดพิจารณาหัวข้ อ
5.1.11 “จานวนเงินที่คาดว่าจะได้ รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ นี ้ อาจได้ รับผลกระทบจากสภาวะของตลาด
เงินและตลาดทุนในขณะนัน้ และกองทุนอาจไม่สามารถระดมเงินทุนจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ นี ้อย่างเพียง
พอที่จะเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 และการดาเนินการที่
จะต้ องแล้ วเสร็จก่อนและหลังการโอนทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4 ให้ แก่กองทุน
อาจล่าช้ าหรื อไม่สามารถกระทาได้ ทังนี
้ ้ หากกองทุนไม่สามารถเข้ าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใด บริษัทจัดการจะต้ องดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของ
กองทุนโดยไม่ชกั ช้ า” กลยุทธ์นี ้สะท้ อนความเสี่ยงในส่วนของการประเมินมูลค่า จุดแข็งและจุดอ่อนของการเข้ าซื ้อ
หรื อได้ มาและโอกาสการลงทุน การรวมและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ได้ มาใหม่
และการเพิม่ หรื อปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานของทรัพย์สนิ เหล่านัน้ นอกจากนี ้ กองทุนอาจต้ องจัดสรร
ทรัพยากรและฝ่ ายบริหารจัดการ
และอาจต้ องใช้ เวลาอย่างมากในการดาเนินการเพื่อการเข้ าซื ้อหรื อได้ มาซึง่
ทรัพย์สินจากการลงทุนดังกล่าว ทังนี
้ ้ ความสามารถในการดาเนินกลยุทธ์การเติบโตของกองทุนได้ อย่างประสบ
ผลสาเร็จจะขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆ อาทิ ความสามารถของกองทุนในการเฟ้ นหาโอกาสการลงทุนที่เหมาะสม ซึง่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุน การจัดหาเงินทุน และ/หรื อการกู้ยืมเงินได้ อย่างเพียงพอบนเงื่อนไขที่
ยอมรับได้ และการปฏิบตั ิตามคารับรองของกองทุนที่ระบุอยู่ในตราสารหนี ้ใดซึง่ กองทุนอาจมีอยู่ ณ เวลานัน้
กองทุนไม่สามารถรับรองได้ ว่าการเข้ าซื ้อหรื อการลงทุนของกองทุนจะสามารถทาได้ ในเวลาที่เหมาะสม
หรื อเป็ นไปตามข้ อกาหนดและเงือ่ นไขซึง่ เป็ นที่ยอมรับได้ ของกองทุน
และไม่สามารถรับรองได้ ว่าทรัพย์สินที่เป็ น
98
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โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมทีก่ องทุนสามารถเข้ าซื ้อหรื อได้ มาหรื อลงทุนจากนิติบคุ คล ผู้โอน บริษทั อืน่ ๆ ในกลุ่ม
ทรู หรื อบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในอนาคตจะเป็ นที่นา่ สนใจและสามารถสร้ างผลตอบแทนให้ กองทุนจากการจัดหา
ผลประโยชน์อย่างที่คาดการณ์ไว้ กองทุนคาดว่าในอนาคตอันใกล้ ทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่
กองทุนจะเข้ าซื ้อหรื อได้ มาเกือบทังหมด
้
จะมาจากนิติบคุ คลผู้โอนหรื อนิติบคุ คลอื่น ๆ ในกลุ่มทรู ซึง่ ถือว่าเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวข้ องของกองทุน แม้ วา่ ตามกฎหมาย ทรู และเรี ยลมูฟไม่สามารถออกเสียงในวาระเกี่ยวกับธุรกรรมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้ องในกรณีที่การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวต้ องได้ รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อถูกจากัดโดยข้ อจากัด
การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องอื่นใด เนื่องจากทรูและเรียลมูฟถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนเพราะทรูถือ
หน่วยลงทุนจานวนเกินร้ อยละ 10 ของหน่วยลงทุนทังหมด
้
และเรี ยลมูฟเป็ นบริษัทย่อยของทรู (โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2561 ทรูถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม) ในเรียลมูฟ ในสัดส่วนร้ อยละ 99.74) จึงถือเป็ น
บุคคลที่ถกู ควบคุมโดยทรู อย่างไรก็ดี ทรูหรื อกลุ่มทรูก็อาจยังคงมีอิทธิพลเหนือกว่าในการเจรจาต่อรองเงื่อนไขในการ
เข้ าซื ้อทรัพย์สินในอนาคตจากนิติบคุ คลผู้โอนหรื อบริ ษทั อื่น ๆ ในกลุ่มทรู นอกจากนี ้ ถึงแม้ ว่าตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กองทุนจะได้ สิทธิในการได้ รับคาเสนอก่อน (right to receive a first offer) ในการซื ้อ
ทรัพย์สินทีเ่ ป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive บางอย่างจากกลุ่มทรูที่กลุ่มทรูประสงค์จะขายก็ตาม
กลุ่มทรูอาจตัดสินใจไม่ขายทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานเพิม่ เติมใด ๆ หรื ออาจตัดสินใจลดจานวนทรัพย์สนิ ที่จะขายลง
นอกจากนี ้ ภายหลังจากวันครบกาหนดของการใช้ สิทธิในการได้ รับคาเสนอก่อน (right to receive a first offer) ซึง่ จะ
ครบกาหนดในวันครบห้ าปี นับจากวันที่การได้ มาในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 4 เสร็จ
สิ ้น หรื อวันที่การเสนอขายสาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2 เสร็จสิ ้น แล้ วแต่วนั ใดจะครบกาหนดทีหลัง กลุ่มทรูจะสามารถ
ขายทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ให้ แก่บคุ คลที่สาม ซึง่ จะทาให้ กองทุนไม่สามารถ
ซื ้อทรัพย์สินดังกล่าวได้ จากกลุ่มทรูในอนาคต นอกจากนี ้ กองทุนไม่สามารถรับรองได้ วา่ กองทุนจะได้ รับประโยชน์ใน
การคัดสรรและเข้ าซื ้อหรื อได้ มาซึง่ ทรัพย์สินทีเ่ ป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมตามที่คาดว่าจะเป็ นการส่งเสริม
เป้าหมายกลยุทธ์ของกองทุน
หรื อได้ มาซึง่ ทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมในอัตราทีจ่ าเป็ นต่อการ
บรรลุแผนการขยายธุรกิจทีต่ ้ องการ และกองทุนไม่สามารถรับรองได้ วา่ กองทุนจะสามารถดาเนินตามแผนการขยาย
ธุรกิจหรื อสามารถได้ รับผลประโยชน์จากกลยุทธ์การเติบโตของกองทุนในอนาคตได้ อย่างประสบผลสาเร็จต่อเนื่อง ซึง่
ไม่ว่ากรณีใดดังกล่าวย่อมอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน
กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน
5.1.8

หากบริษทั จัดการไม่ สามารถบริหารจัดการกองทุน และ/หรื อ ผู้จัดการทรัพย์ สนิ โทรคมนาคมไม่ ดาเนินการ
ให้ บริการที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดหาผลประโยชน์ จากกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมได้
อย่ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน
บริษัทจัดการเป็ นผู้บริหารจัดการกองทุน และบริ ษทั จัดการต้ องพึ่งพาผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมในการ
บริ การด้ านธุรการบางประการ รวมถึงการจัดหาผลประโยชน์และการตลาดสาหรับการเช่าและบริ หารจัดการพืน้ ที่
ร่วมกันบนทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมให้ แก่ผ้ เู ช่าและบริหารจัดการเพิ่มเติม ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก
เป็ นผู้ รับ ผิ ด ชอบการด าเนิ น งานและการบ ารุ งรั ก ษาทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคม และ BFKT เป็ น
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ผู้รับผิดชอบการดาเนินงานและการบารุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม HSPA ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการ
และกองทุนไม่มีประสบการณ์หรื อความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม และ
อาจไม่สามารถควบคุมดูแลการดาเนินงานของผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก และผู้เช่า
และบริ หารจัดการรายอื่นๆ ได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ ดังนัน้ หากผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมไม่ สามารถปฏิบัติ
หน้ าที่เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อรายได้ ของกองทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถควบคุมดูแลให้ ผ้ จู ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม ผู้เช่า
และบริ ห ารจัด การหลั ก และผู้เช่ าและบริ ห ารจัด การรายอื่ น ๆ ด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคม และ/หรื อ บริ ษัทจัดการไม่สามารถบริ หารจัดการกองทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะ
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน ตลอดจนความสามารถ
ในการจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนและการชาระคืนหนีท้ ี่ถึงกาหนดชาระ การเปลี่ยนแปลง
ในทางลบใดๆ ในความสัม พัน ธ์ ระหว่ า งบริ ษั ท จัด การกั บ ผู้ จัด การทรั พ ย์ สิน โทรคมนาคมอาจเป็ นอุ ป สรรคต่ อ
ความสามารถของบริ ษัทจัดการในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม นอกจากนี ้
หากผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมไม่ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญาบริ การหลัก กองทุนอาจไม่สามารถแต่งตัง้
บุคคลอื่นเพื่อบริ หารจัดการเกี่ ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิ นโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมและการ
จัดหาผลประโยชน์ และการตลาดเกี่ ย วกับ การให้ เช่ า ดาเนิน การและบริ ห ารจัด การพืน้ ที่ ตัง้ ร่ วมกัน บนทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับที่ผ้ ูจดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมต้ องปฏิบตั ิตาม
สัญญาบริ การหลัก หรื ออาจไม่สามารถแต่งตัง้ บุคคลอื่นได้ เลย ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุ รกิจ ฐานะทาง
การเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน
5.1.9

การดาเนินงาน ให้ บริ การ บารุ งรักษา และซ่ อมแซม FOC และระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัดมี
ค่ าใช้ จ่ายสูงและมีความเสี่ยง
ระบบต่างๆ ของกองทุนนันมี
้ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นตามปกติตามลักษณะของ FOC และระบบบรอด
แบนด์ขนาดใหญ่ในเขตพื ้นทีต่ ่างจังหวัดที่มีความซับซ้ อน อันรวมถึง (ก) อุปกรณ์ชารุดเสียหาย (ข) การให้ บริการ
ได้ รับการรบกวน (ค) ไฟฟ้ าดับ (ง) ซอฟต์แวร์ บกพร่อง (จ) การละเมิดความปลอดภัย (ฉ) access line และอุปกรณ์
เสียหาย และ (ช) ภัยธรรมชาติ เนื่องจาก FOC ส่วนใหญ่ของกองทุนเป็ นโครงข่ายแบบพาดบนเสา จึงมีความเสี่ยงที่
จะได้ รับความเสียหายจากสภาพอากาศ และ FOC ทีเ่ หลือซึง่ เป็ นโครงข่ายแบบลอดท่อใต้ ดนิ ก็อาจได้ รับความ
เสียหายจากอุบตั ิเหตุได้ ซึง่ ความเสียหายในทัง้ สองกรณีอาจทาให้ การให้ บริการลดน้ อยลงหรือหยุดชะงักชัว่ คราว
การดาเนินงาน และบารุงรักษา FOC ซึง่ เป็ นความรับผิดชอบของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักของกองทุนและ BFKT
(แล้ วแต่กรณี)
ต้ องการการประสานงานและการรองรับระหว่างกันเองของเทคโนโลยีและอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์ ขนสู
ั ้ งที่ตั ้งอยู่ทวั่ ประเทศไทย และยังต้ องใช้ ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานและต้ นทุนที่สงู มาก การที่ TUC
TICC และ BFKT ผิดสัญญาไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนในการดาเนินการบารุงรักษา FOC และระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัดอาจส่งผลให้ มลู ค่าของทรัพย์สินดังกล่าวลดลง ซึง่ อาจส่งกระทบในทางลบต่อมูลค่าของ
หน่วยลงทุนของผู้ลงทุน นอกจากนี ้ ยังอาจส่งผลให้ ระบบของกองทุนไม่สามารถดาเนินงานตามทีค่ าดการณ์ โดยใช้
ต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพได้ เช่น เมื่ออุปกรณ์สื่อสัญญาณของกองทุนล้ าสมัยหรื อหมดอายุการใช้ งาน กองทุนอาจมี
รายจ่ายลงทุนทีเ่ พิ่มสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ลักษณะและขอบเขตของส่วนที่จาเป็ นต้ องได้ รับการ
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ซ่อมแซมหรื อทดแทน การที่ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ไม่สามารถดาเนินการได้ ตามที่ควรหรื อตามที่คาดการณ์อาจทา
ให้ ระบบเคเบิลไม่สามารถปฏิบตั กิ ารได้ ตามลักษณะเฉพาะของการออกแบบ (design specification) หรื อไม่
สามารถปฏิบตั กิ ารได้ เลย ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทุน
นอกจากนี ้ เนือ่ งจากบริการของกองทุนมีความสาคัญเป็ นอย่างสูงต่อการประกอบกิจการของผู้เช่าและบริหารจัดการ
ของกองทุน การที่บริการของกองทุนได้ รับการรบกวนจึงอาจทาให้ ผ้ เู ช่าและบริหารจัดการดังกล่าวสูญเสียกาไร หรื อ
ความสูญเสียอื่นๆ ต่อผู้เช่าและบริหารจัดการดังกล่าว หรื อก่อให้ เกิดความเสียหายอื่นๆ แก่ผ้ เู ช่าและบริหารจัดการ
ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทุน และอาจก่อให้ เกิดความรับผิดทาง
กฎหมายต่อกองทุน
5.1.10 การไม่ ได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของที่ดินผู้ให้ เช่ าและการอนุญาตหรืออนุมตั ิจากผู้ให้ สทิ ธิแห่ งทาง หรือ
การไม่ สามารถคุ้มครองสิทธิของกองทุนในที่ดินซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของเสาโทรคมนาคมและ
FOC
อาจมี
ผลกระทบในทางลบต่ อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของ
กองทุน
ทีด่ ินและทรัพย์สินเกือบทังหมดซึ
้
ง่ เสาโทรคมนาคมซึง่ กองทุนให้ เช่า ดาเนินการและบริหารจัดการแก่ผ้ เู ช่า
และบริหารจัดการของกองทุนตั ้งอยู่นนเป็
ั ้ นที่ดินและทรัพย์สินที่เช่ามาจากเจ้ าของที่ดินหรื อผู้ครอบครองที่ดิน
ทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชน และการวาง FOC เกือบทังหมดซึ
้
ง่ กองทุนได้ มาจาก TUC AWC TICC และทรูมฟู นัน้ เป็ นไป
ตามสิทธิแห่งทางโดยนิตกิ รรมสัญญาที่หน่วยงานด้ านสาธารณูปโภคมอบให้ แก่ TUC หรื อ TICC ซึง่ เป็ นผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมในกลุ่มทรูและเป็ นหรื อจะเป็ นผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมของกองทุน นิติบคุ คลผู้โอนที่เกี่ยวข้ องภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ และ TICC และ
TUC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของ FOC บางส่วนของกองทุนภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริหาร
จัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้ อง ตกลงดาเนินการหรื อจะดาเนินการให้ กองทุนและผู้เช่าและบริหาร
จัดการของกองทุนมีสิทธิใช้ และเข้ าถึงสถานที่เช่าและอาศัยสิทธิแห่งทางได้ (แล้ วแต่กรณี) ทังนี
้ ้ แม้ ว่าสัญญาเช่าที่ดิน
ส่วนมากซึง่ นิติบคุ คลผู้โอนที่เกี่ยวข้ องเป็ นผู้เช่าจะมีข้อสัญญามาตรฐานที่อนุญาตให้ นิติบคุ คลผู้โอนที่เกี่ยวข้ องใน
ฐานะผู้เช่านาพื ้นที่เช่าออกให้ บคุ คลใดๆ ใช้ ประโยชน์ หรื อเช่าช่วงได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบ รวมถึงอนุญาต
ให้ นิติบคุ คลผู้โอนที่เกี่ยวข้ องในฐานะผู้เช่าโอนสิทธิและ/หรื อหน้ าที่ตามสัญญาเช่าให้ แก่บคุ คลอื่นโดยไม่ต้องขอความ
ยินยอมจากผู้ให้ เช่า (เพียงแต่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร) อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่า
บางส่วนที่อาจไม่ได้ มขี ้ อสัญญาดังกล่าว นิติบคุ คลผู้โอนที่เกี่ยวข้ องก็ยงั คงมีหน้ าที่ต้องดาเนินการขอความยินยอม
จากเจ้ าของทีด่ ินหรื อผู้ครอบครองที่ดินซึง่ เป็ นผู้ให้ เช่าเพื่อให้ สิทธิแก่กองทุนในการเข้ าใช้ ทดี่ ิน ดังนี ้ กองทุนไม่สามารถ
รับรองว่าเจ้ าของทีด่ ินหรื อผู้ครอบครองที่ดินจะไม่คดั ค้ านการให้ สทิ ธิดงั กล่าวหรื อห้ ามไม่ให้ ผ้ เู ช่าและบริหารจัดการที่
ต้ องร่วมใช้ สถานทีเ่ ช่าติดตั ้งอุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคมหรื อเข้ าถึงสถานที่ หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ ้น และนิติ
บุคคลผู้โอนไม่สามารถดาเนินการให้ บคุ คลภายนอกได้ รับความยินยอมในการใช้ สถานที่หรื อหากพื ้นทีต่ ั ้ง (site) ที่
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมตั ้งอยู่ ไม่สามารถใช้ หรือเข้ าถึงได้ เนื่องจากข้ อบกพร่องหรื อข้ อจากัดทาง
กฎหมายบางประการ นิติบคุ คลผู้โอนมีหน้ าที่ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ที่เกี่ยวข้ อง ในการย้ าย
สถานที่ตั ้งเสาโทรคมนาคมหรื อหาเสาโทรคมนาคมทดแทน
หรื อหากไม่สามารถย้ ายสถานที่ตั ้งเสาหรื อหาเสา
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โทรคมนาคมทดแทนได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด นิติบคุ คลผู้โอนมีหน้ าที่ที่จะต้ องซื ้อเสาโทรคมนาคมดังกล่าวคืน
จากกองทุน ราคาซื ้อคืนเสาโทรคมนาคมที่นิติบคุ คลผู้โอนจะต้ องชาระคือจานวนเท่ากับมูลค่าสุดท้ ายของทรัพย์สินที่
ได้ รับผลกระทบดังกล่าว รวมทังดอกเบี
้
้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี คิดคานวณตั ้งแต่วนั ที่โอนทรัพย์สินดังกล่าวเสร็จสิ ้น
หักด้ วยค่าเช่าที่กองทุนได้ รับจากการให้ เช่า ดาเนินการและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมดังกล่าว รวมถึงดอกเบี ้ยใน
อัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี คิดคานวณตั ้งแต่วนั ทีก่ องทุนรับเงินค่าเช่าจากผู้เช่าและบริหารจัดการหลักแต่ละครัง้ สาหรับ
ทรัพย์สินที่ได้ รับผลกระทบนันตามสั
้
ญญาเช่า ดาเนินการและบริหารหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่
อาจจะไม่ใช่ราคาที่สะท้ อนถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจ (economic value) ของเสาโทรคมนาคมดังกล่าวในกรณีทกี่ องทุน
มีกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมตลอดอายุการใช้ งาน นอกจากนี ้ หากมีการซื ้อคืนเสาโทรคมนาคมใดๆ กองทุนจะเสีย
ประโยชน์ในกระแสรายได้ จากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมในอนาคต ซึง่ อาจส่งผลให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ลดลง
ทังนี
้ ้ กฟภ. ได้ มีหนังสือถึงกลุม่ ทรูยืนยันว่าการวางพาดทรัพย์สินบางส่วนทีเ่ กี่ยวกับ FOC นอกเขตพื ้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นทีต่ ่างจังหวัด และระบบ FOC ของ BFKT เป็ นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ทใี่ ช้ บงั คับ โดย ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้ กฟภ. ได้ ทยอยออกเอกสารเพื่อเรี ยกชาระค่าพาด
สายสาหรับสิทธิแห่งทางสาหรับทรัพย์สนิ ดังกล่าว หากในอนาคต กฟภ. ไม่ให้ สิทธิแห่งทางและคัดค้ านการเข้ าถึง
และการใช้ งานทรัพย์สินดังกล่าว ความสามารถของผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุนและ BFKT ในการ
ดาเนินงานในส่วนของทรัพย์สินเหล่านันอาจหยุ
้
ดชะงักลง หากเกิดกรณีดงั กล่าวและระบบ FOC ของ BFKT ได้ รับ
ผลกระทบ กองทุนหรื อ BFKT อาจจะต้ องทาการย้ ายทรัพย์สินส่วนที่ได้ รับผลกระทบออกไป โดยเสียค่าใช้ จา่ ยและ
อาจก่อให้ เกิดความล่าช้ าขึ ้น
การวางพาดหรื อการติดตั ้ง FOC ส่วนใหญ่ในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกองทุนส่วนใหญ่
เป็ นไปตามการอนุญาตของ กสทช. ตามพรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมอย่างไรก็ดี กฟน. และหน่วยงานด้ าน
สาธารณูปโภคอื่นยังไม่ได้ มีการให้ สิทธิแห่งทางซึง่ ทาให้ การวางพาดหรื อการติดตั ้ง FOC อาจเข้ าข่ายเป็ นการกระทา
ละเมิด กฟน. หรื อหน่วยงานด้ านสาธารณูปโภคอื่นอาจมีสิทธิตามกฎหมายทีจ่ ะฟ้ องให้ กองทุนรื อ้ ถอน FOC บางส่วน
ดังกล่าว และ/หรื อ เรียกร้ องค่าเสียหายได้ ทังนี
้ ้ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไข
และแทนที่ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักตกลงรับผิดชอบเกี่ยวกับการย้ าย FOC และ
รับผิดชอบและจะชดใช้ ความเสียหายให้ แก่กองทุนสาหรับต้ นทุน ค่าใช้ จา่ ย ค่าเสียหาย ความสูญเสีย การเรี ยกร้ อง
และความรับผิดใดๆ ทีก่ องทุนต้ องรับผิดอันเกี่ยวเนื่องกับ FOC ซึง่ กองทุนได้ เข้ าลงทุนซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของ FOC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 อันเกิดขึ ้นจากหรื อเป็ นผลมาจากการทีผ่ ้ เู ช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุนไม่สามารถ
ได้ มาซึง่ สิทธิแห่งทางตามกฎหมายและตามสัญญาทีจ่ าเป็ น
ซึง่ รวมถึงข้ อเรียกร้ องใดๆ
จากหน่วยงานด้ าน
สาธารณูปโภคใดๆ ทังนี
้ ้ ภายใต้ เงื่อนไขทีว่ ่ามีการปฏิบตั ิตามหน้ าที่และเงื่อนไขบางประการตามที่กาหนดในสัญญา
อนึง่ การไม่ปฏิบตั ติ ามหรื อความล่าช้ าในการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีเ่ กี่ยวกับการชาระค่าเสียหายหรื อการรับผิดชดใช้
ดังกล่าวข้ างต้ นของผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุนอาจส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ความสามารถของกองทุนในการชาระค่าใช้ จา่ ยหรื อเงินปั นผลหรื อเงินใดๆ ทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้ รับ
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เจ้ าของทีด่ ินและทรัพย์สินซึง่ เสาโทรคมนาคมของกองทุนตั ้งอยูใ่ นปั จจุบนั อาจคัดค้ านการที่นิติบคุ คลผู้โอน
ให้ สิทธิในการใช้ และเข้ าถึงสถานที่เช่าแก่กองทุนดังกล่าว เจ้ าของเหล่านันอาจบั
้
งคับให้ นติ ิบคุ คลผู้โอนหรื อบริษัทใน
กลุ่มทรูนาทรัพย์สินดังกล่าวออกให้ เช่าช่วงหรื อโอนสิทธิการเช่าให้ แก่กองทุน พร้ อมทังเรี
้ ยกร้ องอัตราค่าเช่าทีส่ งู ขึ ้น
หรื อค่าตอบแทนอื่นๆ เพือ่ แลกกับความยินยอมของเจ้ าของเหล่านันในการให้
้
เช่าช่วงหรื อโอนสิทธิการเช่าหรื อการ
จัดการให้ กองทุนเข้ าไปมีชื่อเป็ นผู้เช่าเมื่อสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้ องหมดอายุลง เนือ่ งจากในเบื ้องต้ นกองทุนไม่ได้ มชี ื่อ
เป็ นคู่สญ
ั ญาในฐานะผู้เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
และจะมีฐานะเป็ นผู้เช่าต่อเมื่อได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของที่
เกี่ยวข้ อง หรื อเมื่อสัญญาเช่าทีเ่ กี่ยวข้ องหมดอายุลง (โดยขึ ้นอยูก่ บั ความยินยอมของเจ้ าของที่ดนิ ) แม้ ว่านิติบคุ คลผู้
โอนที่เกี่ยวข้ องและผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุนจะมีหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
และ สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารหลักทีม่ ีการแก้ ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้ องในการจัดให้ กองทุนมีสิทธิในการใช้
สิทธิแห่งทาง การเข้ าถึงสถานทีเ่ ช่า และสิทธิการเช่าเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้ อง สิทธิ
ในการเยียวยาความเสียหายของกองทุนจะมีอยู่อย่างจากัด หากผู้ให้ เช่าที่ดินหรื อทรัพย์สินอันเป็ นที่ตั ้งของทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมทีเ่ กี่ยวข้ อง บอกเลิกสัญญาตามระยะเวลาการบอกกล่าวที่กาหนดไว้ เนื่องจากการที่ผ้ ู
เช่าค้ างชาระค่าเช่า
โดยทัว่ ไป สัญญาเช่าที่ดินและทรัพย์สินซึง่ เสาโทรคมนาคมตั ้งอยูส่ ่วนใหญ่มีระยะเวลาประมาณสามปี โดย
สัญญาเช่าที่เหลือมีระยะเวลาการเช่าตั ้งแต่น้อยกว่า 3 ปี ถึง 10 ปี โดยในสัญญาเช่าส่วนใหญ่ให้ สิทธิผ้ เู ช่าในการต่อ
สัญญา นิติบคุ คลผู้โอนหรื อบริษัทในกลุ่มทรูจะดารงสิทธิการเช่าดังกล่าวในฐานะผู้เช่าต่อไปจนกว่าเจ้ าของทีด่ ินที่
เกี่ยวข้ องจะให้ ความยินยอมให้ กองทุนเข้ าไปเป็ นผู้เช่า
และได้ ใช้ และจะใช้ ความพยายามอย่างสมเหตุผลในทาง
การค้ าในการต่ออายุสิทธิการเช่าดังกล่าว เว้ นแต่การเช่าพื ้นที่ที่เสาโทรคมนาคมซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของ BFKT และ
AWC ตั ้งอยู่ ซึง่ จะยังคงเช่าอยูภ่ ายใต้ ชื่อนิติบคุ คลผู้โอนหรื อนิตบิ คุ คลในกลุ่มทรูต่อไปจนกว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA ให้ แก่กองทุน อย่างไรก็ตาม อาจเป็ นไปได้ ที่ผ้ ใู ห้ เช่าจะปฏิเสธการ
ต่ออายุหรื อขยายระยะเวลาการเช่าใดๆ ภายใต้ ชื่อของกองทุนเมือ่ สิทธิการเช่าหมดอายุลง หรื อนิติบคุ คลผู้โอนหรื อ
บริษทั ในกลุ่มทรูอาจผิดสัญญาไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตน ซึง่ กรณีดงั กล่าวเหล่านี ้อาจทาให้ กองทุนจาเป็ นต้ อง
ย้ ายสถานที่ตั ้งของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ได้ รับผลกระทบ ทังนี
้ ้ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และ
บริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ TUC ซึง่ เป็ นผู้เช่าและบริหารจัดการหลักจะเป็ นผู้รับผิดชอบการย้ ายเสา
โทรคมนาคมทีเ่ ป็ นทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีล่ งทุนเพิ่มเติมครังที่ 2 และเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครังที่ 3 จากที่ดินหรื อทรัพย์สินทีเ่ ช่าทีเ่ สาโทรคมนาคมตั ้งอยู่เดิมไปยังสถานที่
ใหม่ด้วยต้ นทุนค่าใช้ จ่ายของ TUC เอง หากไม่สามารถต่ออายุหรือขยายระยะเวลาการเช่าดังกล่าวได้ โดยกองทุนจะ
ชาระค่าตอบแทนสาหรับการย้ ายเสาโทรคมนาคมให้ แก่ TUC เป็ นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่า
ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนทีท่ ี่เกี่ยวข้ อง อย่างไรก็ดี การไม่ปฏิบตั ติ ามหรื อความล่าช้ า
ในการปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันดังกล่าวของ TUC อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อกระแสเงินสด และ
ฐานะการเงินของกองทุน
การสูญเสียสิทธิประโยชน์จากการเช่าหรื อสิทธิแห่งทาง ซึง่ มีเหตุมาจากการไม่ปฏิบตั ิหรื อการถูกกล่าวหาว่า
ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของข้ อตกลงการเช่าหรื อสัญญาให้ สิทธิแห่งทาง การบอกเลิกสิทธิการเช่าหรื อการบอกเลิก
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สัญญาให้ สิทธิแห่งทางโดยผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ สิทธิ แล้ วแต่กรณี หรื อการไม่สามารถดาเนินการให้ มกี ารต่ออายุหรื อการ
ทีเ่ จ้ าของที่ดินหรื อหน่วยงานด้ านสาธารณูปโภคปฏิเสธที่จะทาการต่ออายุให้ ภายใต้ ข้อกาหนดทีเ่ หมาะสมในเชิง
พาณิชย์หรื อไม่ต่ออายุให้ เลยเมื่อครบกาหนดระยะเวลา
หรือการคัดค้ านจากเจ้ าของที่ดิน
หน่วยงานด้ าน
สาธารณูปโภค กสท. โทรคมนาคม หรื อหน่วยงานท้ องถิ่นทีเ่ กี่ยวข้ อง ต่อการเข้ าถึงหรื อการใช้ สถานที่เช่าหรื อสิทธิแห่ง
ทางดังกล่าวโดยกองทุน ซึง่ อาจเป็ นอุปสรรคขัดขวางความสามารถของผู้เช่าและบริหารจัดการหลักและ BFKT ใน
การดาเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน และความสามารถของกองทุนการสร้ าง
รายรับจากทรัพย์สินดังกล่าว
อนึ่ง กองทุนจะได้ มาซึง่ รายได้ จากเสาโทรคมนาคมจานวนหนึ่ง ทีต่ ั ้งอยู่บนบริเวณที่ดินซึง่ ยังไม่มีความ
ชัดเจนในเรื่ องของความเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ หรื อมีส่วนเกี่ยวข้ องกับข้ อพิพาท หรื ออาจตกอยู่ภายใต้ ข้อจากัด
เกี่ยวกับการใช้ พื ้นทีบ่ างประการทีอ่ าจมีผลให้ BFKT ไม่สามารถดาเนินการเกี่ยวกับเสาโทรคมนาคม หรื ออาจทาให้
สิทธิการเช่าบนที่ดินดังกล่าวใช้ บงั คับไม่ได้ หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ ้นซึง่ กระทบต่อเสาโทรคมนาคม BFKT หรื อ เสา
โทรคมนาคมของ AWC อาจต้ องย้ ายสถานทีต่ ั ้งของเสาโทรคมนาคมดังกล่าว ซึง่ การย้ ายสถานทีต่ ั ้งของเสาบางส่วน
อาจมีค่าใช้ จ่ายที่สงู และอาจส่งผลให้ การใช้ ประโยชน์จากเสาโทรคมนาคมของ BFKT หรื อ เสาโทรคมนาคมของ
AWC ต้ องหยุดชะงักลง หาก BFKT หรื อ AWC ไม่สามารถย้ ายสถานที่ตั ้งของเสาได้ ก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้ ของ
กองทุนที่จะได้ รับจากเสาดังกล่าวภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ทเี่ กี่ยวข้ อง
หากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานใดๆ ถูกย้ ายหรื อจะต้ องหาทรัพย์สินอืน่ มาแทน การให้ บริการแก่ผ้ เู ช่าและ
บริหารจัดการสถานทีต่ ั ้งร่วมกันซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกในบริเวณทีท่ รัพย์สินเหล่านันตั
้ ้งอยู่อาจถูกรบกวนได้ หากนิติ
บุคคลผู้โอนที่เกี่ยวข้ องไม่สามารถย้ ายทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมดังกล่าวได้ และซื ้อทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมดังกล่าวคืนจากกองทุนแทน สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการระหว่างกองทุนและผู้เช่า
และบริหารจัดการสถานทีต่ ั ้งร่วมกันของกองทุนซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกจะสิ ้นสุดลง ผู้เช่าและบริหารจัดการสถานที่ตั ้ง
ร่วมกันจะต้ องย้ ายอุปกรณ์ของตนออกจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้ กองทุนอาจถูกเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนและ
ดาเนินคดีเพื่อเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยในการย้ ายและติดตั ้งอุปกรณ์ของผู้เช่าและบริหารจัดการใหม่ และค่าเสียหายจาก
การสูญเสียผลกาไรในอนาคต นอกจากนี ้ การระงับการให้ บริ การหรื อการสิ ้นสุดของสัญญาเช่า ดาเนินการ และ
บริหารจัดการกับผู้เช่าและบริหารจัดการสถานทีต่ ั ้งร่วมกันซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกเนื่องจากการที่นติ ิบคุ คลผู้โอนหรื อผู้
เช่าและบริหารจัดการหลักที่อยูใ่ นกลุ่มทรูไม่ได้ รับความยินยอมให้ บคุ คลภายนอกสามารถใช้ และเข้ าถึงสถานที่เช่าได้
หรื อไม่สามารถโอนสิทธิการเช่าหรื อจัดหาสิทธิแห่งทางให้ แก่กองทุนหรื อเนื่องจากความบกพร่องหรือข้ อจากัดทาง
กฎหมายบางประการที่เกี่ยวข้ องกับสถานที่ (sites) ใดๆ ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ อาจมีผลกระทบทางลบต่อชื่อเสียงของกองทุน
ในฐานะผู้ให้ บริการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
ร่วมกัน และอาจทาให้ หาผู้เช่าและบริหารจัดการสถานที่ตั ้งร่วมกันยากขึ ้นอีกด้ วย เหตุการณ์ดงั กล่าวอาจมีผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน
นอกจากนี ้ กองทุนอาจไม่สามารถเข้ าถึง วิเคราะห์ หรื อยืนยันข้ อมูลทังหมดเกี
้
่ยวกับกรรมสิทธิ์ อีกทัง้
ประเด็นอื่นๆ ได้ ตลอดเวลาเกี่ยวกับสถานที่ซงึ่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนได้ เข้ าลงทุนหรื อจะได้
เข้ าลงทุนตั ้งอยู่ ในกรณีทมี่ ีความบกพร่องใดๆ เกี่ยวเนื่องกับสิทธิแห่งทางหรื อสิทธิในการเข้ าถึงสถานทีด่ งั กล่าว
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เกิดขึ ้น ความสามารถของผู้เช่าของกองทุนทีจ่ ะดาเนินงานต่อไป ณ สถานที่ดงั กล่าวก็อาจได้ รับผลกระทบในเชิงลบ
ดังนัน้
ความสูญเสียหรื อความบกพร่องแห่งสิทธิในการเช่าหรื อสิทธิแห่งทางซึง่ มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ
กองทุนเหนือทีด่ ินหรื อทรัพย์สินอันเป็ นที่ตั ้งของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม อาจมีผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน
5.1.11 รายงานของผู้เชี่ยวชาญที่ทาการประเมินทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม
เป็ นข้ อมูลนัน้ มีขอบเขตที่จากัด อีกทัง้ อาจมีความไม่ ถูกต้ องและมีข้อบกพร่ องอยู่

ซึ่งบริษัทจัดการอาศัย

รายงานของผู้เชี่ยวชาญที่ทาการประเมินทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมโดยเฉพาะ FOC (รวมถึง
รายงานของทีป่ รึกษาทางเทคนิค และรายงานการประเมินมูลค่า) ซึง่ บริษัทจัดการอาศัยเป็ นข้ อมูลนันมี
้ ขอบเขตที่
จากัด อีกทังอาจมี
้
ความไม่ถกู ต้ องและมีข้อบกพร่องอยู่ ตัวอย่างเช่น ผู้ประเมินมูลค่ามิได้ ยืนยันการมีอยู่หรื อทาการ
ตรวจสอบ FOC ทังหมดที
้
่กองทุนมีอยู่หรื อจะเข้ าลงทุน ทังนี
้ ้ ในการตรวจสอบหรื อการประเมินทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนนันใช้
้ วธิ ีการสุ่มตรวจ เนื่องจากข้ อจากัดของขอบเขตในการตรวจสอบ และจานวน
รวมถึงการกระจายตัวของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมโดยเฉพาะ FOC ซึง่ มีจานวนมากและมีการ
กระจายตัวสูง นอกจากนี ้ ความชารุดบกพร่องและความขาดตกบกพร่องบางประเภทอาจไม่สามารถหรื อยากที่จะ
ตรวจสอบพบ เนื่องจากข้ อจากัดของขอบเขตในการตรวจสอบ เทคโนโลยี หรื อเทคนิคที่ใช้ รวมถึงปั จจัยประการอื่นๆ
นอกจากนี ้ คารับรอง (Representation) การรับประกัน (Warranty) และข้ อตกลงในการรับผิดชดใช้
(Indemnity) ซึง่ นิติบคุ คลผู้โอนที่เกี่ยวข้ องให้ ไว้ แก่กองทุน มีข้อจากัดทังในด้
้ านของจานวนค่าเสียหายที่อาจเรี ยกร้ อง
ได้ และในด้ านระยะเวลาการใช้ สิทธิเรี ยกร้ อง กองทุนไม่สามารถรับประกันได้ ว่ากองทุนจะมีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหาย
ได้ ตามที่นิติบคุ คลผู้โอนที่เกี่ยวข้ องได้ ให้ คารับรอง การรับประกัน และข้ อตกลงในการรับผิดชดใช้ ไว้ สาหรับความ
เสียหายหรื อความรับผิดที่กองทุนได้ รับหรื อเกิดขึ ้นอันเนื่องมาจากการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคม
โดยความชารุดบกพร่องหรื อความขาดตกบกพร่องหรื อการไม่มีอยู่ของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของทรัพย์สินของกองทุน
และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสาคัญต่อผลกาไรและกระแสเงินสดของกองทุนตลอดจนความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปั นผลและเงิน
จากการลดทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
5.1.12 กองทุนอาจเผชิญความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ การชาระหนีแ้ ละการกู้ยืมเงินเพื่อชาระหนีเ้ ดิม ในส่ วนของ
หนีท้ ่ีมีอยู่ในปั จจุบนั และหนีใ้ นอนาคต และอาจไม่ สามารถจัดหาเงินทุนที่จาเป็ นในอนาคตตามข้ อกาหนด
ซึ่งเป็ นที่ยอมรับได้ หรือไม่ สามารถจัดหาเงินทุนที่จาเป็ นดังกล่ าวได้ เลย
ในปั จจุบนั
กองทุนได้ ทาการกู้ยืมเงินเพื่อการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 นัน้ ตามเงื่อนไขของสัญญา
เงินกู้ อัตราดอกเบี ้ยส่วนหนึง่ ของเงินกู้จะเป็ นอัตราไม่คงที่ โดยกองทุนได้ พิจารณาและควบคุมความอ่อนไหวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยให้ อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม ผ่านการเข้ าทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย (interest
rate swap) เพื่อเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ยซึง่ ไม่คงที่บางส่วนให้ เป็ นอัตราคงที่ อย่างไรก็ดี ความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย
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อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลกาไรและกระแสเงินสดของกองทุนตลอดจนความสามารถของกองทุนในการ
จ่ายเงินปั นผลและเงินจากการลดทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
กองทุนอาจจาเป็ นต้ องใช้ เงินทุนเพื่อการหาทรัพย์สินอื่นมาทดแทนทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
เป็ นครัง้ คราว นอกจากนี ้ กองทุนอาจต้ องการจัดหาเงินทุนหรื อกู้ยืมเงินเป็ นจานวนมากเพื่อเป็ นทุนสาหรับการลงทุน
เพิ่มเติม รวมถึงการใช้ สิทธิของกองทุนในการซื ้อและ/หรื อการใช้ สทิ ธิในการได้ รับคาเสนอขาย (right to receive a
first offer) ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
กองทุนอาจจะไม่สามารถทาการกู้ยืมเงินใหม่เพื่อชาระหนี ้เดิม (refinancing) และจัดหาเงินทุนในรูปแบบ
การเพิม่ ทุนหรื อกู้ยืมเงินได้ ในเวลาที่จาเป็ น หรื อตามข้ อกาหนดซึง่ เป็ นที่ยอมรับได้ ของกองทุน แม้ ว่ากองทุนสามารถ
ทาการกู้ยืมเงินเพื่อการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ข้ อกาหนดของการกู้ยืมเงินใหม่เพื่อชาระหนี ้เดิม
(refinancing) อาจเอื ้อประโยชน์ให้ กบั กองทุนน้ อยกว่าข้ อกาหนดของเงินกู้ยืมเดิม กองทุนอาจอยู่ภายใต้ บงั คับของ
ข้ อกาหนดบางอย่างซึง่ จากัดหรื อมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทุนที่จะจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรื อเข้ าทาความตกลงการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม
และข้ อกาหนดดังกล่าวอาจจากัดความสามารถของ
กองทุนที่จะทาการลงทุนเพิ่มเติม หรื ออาจกาหนดให้ กองทุนต้ องกันเงินไว้ ในบัญชีเงินฝากเพื่อดารงเงินฝากในบัญชี
หรื อเพือ่ เป็ นประกันการชาระคืนหนี ้ นอกจากนี ้ กองทุนยังอยู่ภายใต้ ข้อจากัดการดารงอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนไม่เกิน
สามเท่า (3:1) หรื ออัตราส่วนตามที่สานักงาน ก.ล.ต. อาจกาหนดเป็ นครัง้ คราว อีกทัง้ ภาระผูกพันในการชาระหนี ้
ของกองทุนอาจเพิ่มขึ ้นในอนาคตเนื่องจากอัตราดอกเบี ้ยทีส่ งู ขึ ้น ดังนัน้ ถ้ ากองทุนไม่สามารถกู้ยืมเงินใหม่เพื่อชาระ
เงินต้ นและดอกเบี ้ยที่ถึงกาหนดชาระได้ หรื อไม่สามารถขยายระยะเวลาการชาระเงินดังกล่าว หรื อไม่สามารถทาการ
ชาระเงินดังกล่าวด้ วยเงินที่ได้ รับจากแหล่งเงินทุนอื่นๆ เช่น การออกหน่วยลงทุนใหม่ กองทุนจะไม่สามารถจ่ายเงิน
ปั นผลในระดับที่คาดหมายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หรื อไม่สามารถชาระหนี ้ตามทีถ่ ึงกาหนด การที่กองทุนไม่สามารถ
ชาระหนี ้ หรื อรักษาหลักประกัน หรื อปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญาสินเชื่อ อาจนาไปสู่การยกเลิกสินเชื่อหนึ่ง
หรื อหลายรายการ หรื อทาให้ เกิดเหตุผิดนัดซึง่ เกิดจากการผิดนัดตามสัญญาอื่น (cross default) หรื อก่อให้ เกิดเบี ้ย
ปรับ หรื อทาให้ หนี ้ภายใต้ สญ
ั ญาสินเชื่อดังกล่าวถึงกาหนดชาระเร็วขึ ้น ซึง่ จะมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะ
การเงิน ผลการดาเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกองทุน
5.1.13 สิทธิของกองทุนและผู้ถือหน่ วยลงทุนในการเรียกร้ องต่ อบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ มอี ยู่อย่ าง
จากัด
ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ และสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ระหว่างบริษัท
จัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์นนได้
ั ้ จากัดความรับผิดของบริษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) อยู่
เพียงความรับผิดที่เกิดขึ ้นจากการกระทาหรื อถูกกระทา หรื อการงดเว้ นการกระทาโดยสุจริตของบริษัทจัดการหรื อ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ซึง่ มิได้ เกิดขึ ้นจากการฉ้ อโกง การจงใจผิดสัญญา การกระทาผิดหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย (breach
of trust) หรื อเกิดขึ ้นในกรณีที่บริษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์มิได้ ใช้ ความระมัดระวังตามสมควร นอกจากนี ้ ข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ และสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์กาหนดให้ บริษัทจัดการและ
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ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิได้ รับชดใช้ ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นกับบริษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ในฐานะผู้จดั การ
และผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนโดยมีเหตุมาจากการดาเนินคดี ค่าใช้ จา่ ย การฟ้ องร้ อง ค่าเสียหาย หรื อ ข้ อ
เรี ยกร้ อง ซึง่ มิได้ เกิดจากการฉ้ อโกง การจงใจผิดสัญญา การกระทาผิดหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย (breach of trust)
หรื อเกิดขึ ้นในกรณีที่บริษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์มิได้ ใช้ ความระมัดระวังตามสมควร ดังนัน้ สิทธิเรี ยกร้ องที่
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนมีต่อบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์จงึ อาจมีอยู่อย่างจากัด
5.1.14 ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดต่ อที่แพร่ กระจายไปทั่วโลกอาจนาไปสู่ภาวะความผันผวนของตลาด
ทุนทั่วโลก ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่ างร้ ายแรงต่ อการจัดหาประโยชน์ ฐานะทางการเงิน และผลการ
ดาเนินงานของกองทุนรวม
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อทีเ่ กิดขึ ้นในระดับโลกในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา เช่น การระบาดของโรคซาร์ ส
(SARS) การระบาดของไข้ หวัดนก (H5N1) เป็ นต้ น จนกระทัง่ ในช่วงต้ นปี 2563 ที่ผ่านมา ซึง่ มีการระบาดของเชื ้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และในปั จจุบนั ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ ถึงแม้ ว่าจะมีการผลิตวัคซีนออกมาและใน
บางประเทศได้ มีการฉีดวัคซีนให้ กบั ประชากรบางกลุ่มไปบ้ างแล้ วนัน้

อย่าไรก็ตามการระบาดของ

COVID-19

อาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจในด้ านต่าง ๆ โดยอาจจะส่งผลกระทบในการทางลบต่อเศรษฐกิจทัว่ โลก
หรื ออาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุน และอาจส่งผลให้ ตลาดทุนทัว่ โลกเกิดความผันผวนอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้

การระบาดของโรคดังกล่าวยังอาจทาให้ เกิดข้ อจากัดในการเดินทางและการใช้ ระบบขนส่งมวลชน

สาธารณะ รวมทังอาจท
้
าให้ ต้องมีการปิ ดสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ทางาน ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของตลาดทุน
หรื อเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคหรื อระดับทัว่ โลกที่มีนยั สาคัญอันเนือ่ งมาจากเหตุการณ์หรื อการเปลีย่ นแปลงของ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อในเรื่ องดังกล่าวนี ้ อาจจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อการจัดหา
ประโยชน์ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของกองทุนรวมได้ ซึง่ ผลกระทบนี ้อาจส่งผลเป็ นวงกว้ างไม่
เพียงแต่เฉพาะในประเทศไทย เท่านัน้ ทังนี
้ ้ผลกระทบดังกล่าวจะบรรเทาลงหลังจากมีมาตรการต่าง ๆ ที่ป้องกันและ
บรรเทาความรุนแรงของโรคระบาดในระดับที่ประชาชนสามารถดาเนินกิจกรรมได้ ตามปกติแล้ ว

5.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจโทรคมนาคมและกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม

5.2.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมในการกากับดูแลด้ านกฎระเบียบ
(ก)

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับใบอนุญาตหรือข้ อกาหนดอื่นๆ ซึ่งอาจกาหนดในอนาคต
ซึ่งกาหนดให้ กองทุนต้ องได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม อาจส่ งผลกระทบ
ในทางลบต่ อกองทุน

ในอนาคต กสทช.อาจออกประกาศหรื อมีแนวทางการตีความกฎหมายและระเบียบใดๆ ใน
อนาคตซึง่ กาหนดให้ บคุ คลใดๆทีเ่ ป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ โทรคมนาคม (รวมถึงกองทุน) จะต้ องถูก
กากับดูแลโดยกสทช. หรื อต้ องได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใดๆ รวมถึงมี
หน้ าทีต่ ้ องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และค่าธรรมเนียม USO ทังนี
้ ้ ยังไม่มี
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ความชัดเจนในขณะนี ้ว่าความไม่แน่นอนว่ากสทช.จะออกประกาศ
หรื อมีแนวทางการตีความกฎและ
ระเบียบดังกล่าวหรื อไม่ เมื่อใด และกองทุนจะถูกกาหนดให้ ต้องได้ รับใบอนุญาตหรื อไม่หรื อกองทุนจะมี
ความสามารถหรื อคุณสมบัติที่จะขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้ หรื อไม่ ดังนันแม้
้ ว่าตามประกาศสานักงาน
ก.ล.ต. กองทุนไม่สามารถประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเองได้ แต่ก็อาจมีความเป็ นไปได้ ว่ากองทุนอาจ
ต้ องได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในอนาคต
ในกรณีทปี่ ระกาศหรื อแนวทางการตีความกฎและระเบียบใดๆ ดังกล่าวส่งผลให้ กองทุนหรื อบริษัท
จัดการจะต้ องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในอนาคตไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดๆ
กองทุนไม่
สามารถรับประกันได้ วา่ กองทุนจะสามารถปฏิบตั ติ ามหรื อมีคณ
ุ สมบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ขอรับใบอนุญาตหรื อเงื่อนไขใดๆ ที่กาหนดให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตต้ องปฏิบตั ิได้ รวมถึงกองทุนจะมีภาระต้ องเสีย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และค่าธรรมเนียม USO ในอัตราที่ใช้ บงั คับใน
ขณะนัน้ โดยอัตราที่บงั คับใช้ ในปั จจุบนั ประมาณร้ อยละ 1.5 และร้ อยละ 2.5 ของรายได้ รวม ตามลาดับ
ดังนัน้ หากประกาศ หรื อ แนวทางการตีความกฎและระเบียบใดๆ ดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับ อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของกองทุน รวมทังความสามารถ
้
ของกองทุนในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(ข)

อุตสาหกรรมการสื่อสารในประเทศไทยเป็ นธุรกิจที่อยู่ภายใต้ การกากับดูแลอย่ าง
เข้ มงวด ซึ่งอาจนาไปสู่ความไม่ แน่ นอนเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมในการกากับดูแลด้ าน
กฎระเบียบ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรื อ กสทช.
เป็ นหน่วยงานกากับดูแลอิสระแต่เพียงหน่วยงานเดียวทีท่ าหน้ าทีก่ ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศ
ไทย ซึง่ นับเป็ นหนึง่ ในอุตสาหกรรมที่ได้ รับการกากับดูแลอย่างมาก โดย กสทช. มีอานาจอย่างกว้ างขวาง
ครอบคลุมทังกิ
้ จการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ตามอานาจที่ให้ ไว้ โดย
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี่ฯ 2553 พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และ พ.ร.บ. โทรทัศน์
กฎระเบียบทีก่ ากับดูแลธุรกิจโทรคมนาคมครอบคลุมถึงเรื่ องต่างๆ อาทิ (1) ประเภทของบริการ
โทรคมนาคม และข้ อกาหนดการออกใบอนุญาตสาหรับบริการโทรคมนาคมแบบต่างๆ (2) ข้ อกาหนด
เกี่ยวกับคุณสมบัติ และขันตอนการยื
้
่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทังสามแบบที
้
่มีอยู่ใน
ประเทศไทย (3) มาตรการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม (4) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม (5) การครอบงากิจการโดยคนต่างด้ าว (6) การคงสิทธิเลขหมาย (7) กฎระเบียบว่าด้ วยการ
ป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันทีไ่ ม่เป็ นธรรม สาหรับกิจการกระจายเสียงและโทรคมนาคม (8)
กฎระเบียบว่าด้ วยการเชื่อมต่อโครงข่าย (9) ขันตอนการรั
้
บและการพิจารณาการร้ องเรี ยนจากผู้ใช้ บริการ
(10) มาตรฐานสัญญาบริการโทรคมนาคม (11) การกาหนดเพดานอัตราค่าบริการและการเรี ยกเก็บ
ค่าบริการล่วงหน้ า (12) กฎระเบียบว่าด้ วยการคุ้มครองความปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค
(13) การใช้ บริการข้ ามโครงข่ายภายในประเทศ (14) การใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานร่วมกัน และ (15) การขายส่ง
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บริการและบริการขายต่อบริการ ในส่วนของการจัดสรรคลืน่ ความถี่ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี่ฯ
2553 กาหนดให้ กสทช. ใช้ วิธกี าร “ประมูล” เป็ นแนวทางในการจัดสรรคลื่นความถี่โทรคมนาคมให้ กบั ผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคม เว้ นแต่ในกรณีเป็ นคลื่นความถี่ ที่มีเพียงพอต่อการใช้ งานหรื อนาไปใช้ ใน
กิจการบางประเภทที่ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อแสวงหากาไรซึง่ อาจใช้ วิธีการอื่นได้
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี่ฯ 2553 ให้ อานาจแก่ กสทช. ที่จะดาเนินการต่างๆ เช่น
•

จัดทาแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนแม่บท กิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุและแผนเลข
หมาย โทรคมนาคม ให้ สอดคล้ องกับแผนระดับชาติว่าด้ วยการพัฒนาดิจิทลั และดาเนินการให้
เป็ นไปตามแผนดังกล่าว

•

กาหนดโครงสร้ างสาหรับการคานวณอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการที่ผ้ ูให้ บริการ
โทรคมนาคม และผู้ให้ บริการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จะเรี ยกเก็บจากผู้ใช้ บริการ และ
โครงสร้ างสาหรับการคานวณอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่าย

•

ออกใบอนุญาตและกากับดูแลการใช้ คลื่นความถี่วิทยุในกิจการโทรคมนาคม และกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์

•

กาหนดหลักเกณฑ์และขันตอนการออกใบอนุ
้
ญาตให้ แก่ผ้ ปู ระกอบกิจการโทรคมนาคม และผู้
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย รวมทังข้
้ อกาหนด เงื่อนไข และ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต อีกทังก
้ ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย

•

กาหนดมาตรฐานและข้ อมูลจาเพาะทางเทคนิคในการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทังหลั
้ กเกณฑ์และขันตอนการเชื
้
่อมต่อโครงข่ายและการ
เข้ าถึงโครงข่าย

•

วางแผนการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม กาหนดเลขหมายโทรคมนาคมให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริการ และ
กาหนดหลักเกณฑ์และขันตอนส
้
าหรับการคงสิทธิเลขหมาย

•

ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

•

กาหนดมาตรการป้องกันพฤติกรรมที่ต่อต้ านการแข่งขันหรื อพฤติกรรมการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม
เรี ยกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ หรื อใช้ ประโยชน์ไม่ค้ มุ ค่าหรื อนามาใช้ ประโยชน์ ให้
คุ้มค่ายิ่งขึ ้นประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทงในประเทศและระหว่
ั้
างประเทศ
รวมทังสนั
้ บสนุนกิจการของรัฐเพือ่ ให้ มีดาวเทียมหรื อ
ให้ ได้ มาซึง่ สิทธิในการเข้ าใช้ วงโคจร
ดาวเทียม
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•

กาหนดหน้ าที่ในการจัดให้ มีบริการโทรคมนาคมพื ้นฐานอย่างทัว่ ถึง
ให้ บริการในพื ้นที่ห่างไกล และ

รวมถึงข้ อกาหนดในการ

•

กาหนดหลักเกณฑ์และขันตอนการคุ
้
้ มครองสิทธิของผู้ใช้ บริการโทรคมนาคม
กระจายเสียงและบริการโทรทัศน์

และผู้ใช้ บริการ

โดยเหตุที่มคี วามไม่แน่นอนเกี่ยวกับการออกกฎระเบียบใหม่ซงึ่ กากับดูแลและควบคุมธุรกิจ
โทรคมนาคมคมหรื ออาจมีความเปลี่ยนแปลงในแนวทางการตีความหรื อนโยบายของ กสทช.
ที่อาจ
นามาใช้ ในธุรกิจดังกล่าวในอนาคต กองทุนไม่อาจรับรองได้ วา่ ความไม่แน่นอนดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบ
ในทางลบต่อสภาพแวดล้ อมในการกากับดูแลด้ านกฎระเบียบและโอกาสทางธุรกิจของกองทุนหรื อกลุ่มทรู
(ค)

ใบอนุญาตที่จาเป็ นในการประกอบการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สนิ โครงสร้ าง
พืน้ ฐานโทรคมนาคมมีความหลากหลาย
และอาจเป็ นการยากที่จะได้ รับใบอนุญาต
ดังกล่ าว และหากแม้ ได้ รับแล้ ว ก็อาจถูกแก้ ไข จากัด หรือยกเลิก หรืออาจต่ ออายุไม่ ได้

การตั ้งเสาโทรคมนาคมและการวาง FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด ต้ อง
ได้ รับการอนุมตั จิ ากหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง ซึง่ รวมถึง กสทช. หน่วยงานด้ านสาธารณูปโภค และ
หน่วยงานท้ องถิ่น (สาหรับใบอนุญาตก่อสร้ าง) ในกรณีของเสาโทรคมนาคม ใบอนุญาตเหล่านี ้อาจถูก
ทบทวน ตีความ แก้ ไข จากัด หรื อยกเลิกโดยหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ องได้ ซึง่ ผลของการดาเนินการเหล่านันท
้ า
ให้ กองทุนอาจไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมได้ ตามที่กองทุน
คาดการณ์ไว้ นอกจากนี ้ หลักเกณฑ์ในการให้ อนุญาตให้ ตั ้งเสาและวาง FOC มีความแตกต่างกันอย่างมาก
ระหว่างหน่วยงานของรัฐส่วนกลางและหน่วยงานปกครองท้ องถิ่น แม้ ว่าจะอยู่ภายใต้ บงั คับของกฎหมาย
เดียวกัน ดังนัน้ หน่วยงานส่วนกลางหรื อหน่วยงานปกครองท้ องถิน่ แต่ละแห่งจึงมักออกนโยบายที่เฉพาะกิจ
และซ ้าซ้ อนกัน อันประกอบด้ วยข้ อกาหนดและเงื่อนไข ค่าธรรมเนียมรายปี ฐานอัตราค่าบริการ ภาษี
ท้ องถิ่น ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และมาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อมทีแ่ ตกต่างกัน ความไม่แน่นอนซึง่ ส่วนใหญ่เกิด
จากการขาดการวางนโยบายในระดับภูมิภาคที่สอดคล้ องกัน อาจส่งผลให้ กองทุนเข้ าไปมีสว่ นพัวพันกับข้ อ
พิพาทเป็ นจานวนมาก
ทังนี
้ ้ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมอาจจะต้ องมีการยื่นขอ
ใบรับรอง ใบอนุญาต และการอนุมตั ิจากหน่วยงานต่างๆ ซึง่ อาจมีผลกระทบในทางลบต่อโอกาสทางธุรกิจ
ธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทุน เมื่อกองทุนมีความจาเป็ นหรื อถูกกาหนดให้ ต้อง
ได้ รับหรื อเมื่อครบกาหนดการต่ออายุใบรับรอง ใบอนุญาต และการอนุมตั ิดงั กล่าว กองทุนไม่อาจรับรองได้
ว่าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ องจะออกใบรับรอง ใบอนุญาต หรื อให้ การอนุมตั ิเหล่านี ้แก่กองทุน หรื อ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ องจะออกใบอนุญาต ใบรับรอง หรื อการให้ การอนุมตั ิภายในเวลาอันเหมาะสม
หรื อตามที่คาดหมาย นอกจากนี ้ ใบรับรอง ใบอนุญาต และการอนุมตั ิเหล่านี ้อาจอยู่ภายใต้ เงื่อนไขต่างๆ ซึง่
กองทุนไม่อาจรับรองได้ วา่ กองทุนจะสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเหล่านี ้ได้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ อาจนาไปสู่การ
ยกเลิก การเพิกถอน หรื อการระงับซึง่ ใบรับรอง ใบอนุญาต หรื อการอนุมตั ิที่เกี่ยวข้ องนันๆ
้ การที่ไม่สามารถ
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ทาการต่ออายุใบรับรอง ใบอนุญาต หรื อการอนุมตั ิที่เกี่ยวข้ องนันๆ
้
หรื อดารงไว้ ซงึ่ คุณสมบัติในการมี
ใบอนุญาต หรื อยื่นขอใบรับรอง ใบอนุญาต หรื อการอนุมตั ิทจี่ าเป็ น อาจส่งผลให้ การดาเนินงานของกองทุน
ต้ องหยุดชะงัก และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจของกองทุน กองทุนไม่อาจรับรอง
ได้ ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจะไม่ดาเนินการหรื อกาหนดเงื่อนไขใดๆ ทีเ่ กี่ยวกับใบอนุญาตดังกล่าว ซึง่ อาจมี
ผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินงานของกองทุน นอกจากนี ้ หากกองทุนไม่สามารถขอรับ
อนุมตั ิและขอรับใบอนุญาตบางอย่างได้ กองทุนอาจมีความจาเป็ นที่จะต้ องหาสถานทีต่ ั ้งอื่น ซึง่ ทาให้ ต้อง
ใช้ ความพยายามและค่าใช้ จา่ ยอย่างสูงในกรณีที่ไม่มีสถานที่ (site) อืน่ ที่เหมาะสม
อนึง่ เสาซึง่ ตั ้งอยูใ่ นพื ้นที่ทมี่ ีกฎหมายกาหนดและมีความสูง 10 เมตรขึ ้นไปจากระดับฐาน และมี
น ้าหนักเกิน 40 กิโลกรัมขึ ้นไปนัน้ จะต้ องมีใบอนุญาตก่อสร้ างจากหน่วยงานท้ องถิ่น ถึงแม้ กองทุนต้ อง
พึง่ พานิติบคุ คลผู้โอนและผู้ใช้ ทรัพย์สนิ ของกองทุนในการจัดหาใบรับรองหรื อการอนุมตั เิ หล่านี ้ แต่ในกรณีที่
มีการเปลี่ยนแปลงหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบนี ้ กองทุนอาจจะต้ องเป็ นผู้ทาการจัดหาหรื อต่ออายุใบรับรองหรื อ
การอนุมตั ิสาหรับเสาโทรคนาคมหรื อทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมอื่นๆ ที่กองทุนอาจจะได้ มาใน
อนาคต หรื อเสาโทรคมนาคมทีก่ องทุนอาจจะต้ องทาการย้ าย ซึง่ อาจเป็ นการเพิ่มต้ นทุนการดาเนินงานของ
กองทุน
นอกจากนี ้ ผลกระทบทางด้ านสุขอนามัยและทัศนียภาพของการติดตั ้งเสาโทรคมนาคมจานวน
มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเขตนครหลวงและเขตเมืองของประเทศไทย ตลอดจนความกังวลที่สงู ขึ ้น
เกี่ยวกับผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าที่มีต่อร่างกายมนุษย์ ซึง่ อาจทาให้ หน่วยงานของรัฐระดับท้ องถิ่น
เกิดความกังวลขึ ้นได้ ดังนัน้ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ อง อาจมีการกาหนดเงื่อนไขหรื อข้ อจากัดบางอย่าง
สาหรับการตั ้งเสาโทรคมนาคม ซึง่ จะเป็ นการจากัดความขีดสามารถของกองทุนในการขยายกิจการอย่างมี
นัยสาคัญ หรื อเป็ นการบังคับให้ กองทุนต้ องย้ ายสถานทีต่ ั ้งของเสาเดิม ซึง่ แม้ กองทุนจะสามารถทาได้ แต่ก็
ด้ วยค่าใช้ จา่ ยที่สงู มาก
5.2.2

การลดลงของอุปสงค์ ของทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมในประเทศไทย อาจมีผลกระทบในทาง
ลบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อผลการดาเนินงานของกองทุน
ธุรกิจของกองทุนประกอบด้ วยการถือกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิการเช่าหรือสิทธิในการได้ รับประโยชน์จากรายได้ ที่
เกิดจากเสาโทรคมนาคม โครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด
และการให้ เช่าเสาและ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด ให้ ผ้ ใู ห้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละผู้
ให้ บริการโทรคมนาคมประเภทอืน่ ๆ เป็ นหลัก นอกจากนี ้ กองทุนได้ สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ ที่เกิดจากการที่
BFKT และ AWC ให้ เช่าทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA ปั จจัยที่มีผลกระทบในทางลบต่ออุปสงค์ของ
เสาโทรคมนาคม การใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Active และ Passive FOC และระบบบรอดแบนด์ใน
เขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัดในประเทศไทยโดยทัว่ ไป และโดยเฉพาะอย่างยิง่ พื ้นที่บนเสา พื ้นทีร่ องรับของ FOC และสิทธิ
ของกองทุนในการรับประโยชน์จากรายได้ ที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA อาจมี
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ผลกระทบในทางลบต่อโอกาสทางธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของกองทุน ปั จจัยดังกล่าวอาจรวมถึง
ปั จจัยดังต่อไปนี ้
•

อุปสงค์สาหรับการให้ บริการโทรคมนาคมเคลื่อนทีแ่ ละบริการบรอดแบนด์ของผู้บริโภคลดลง
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ ไปไม่ดีนกั หรื อปั จจัยอื่นๆ

•

การไม่สามารถจัดหาลูกค้ ารายใหม่เพิ่มเติม

•

ฐานะการเงินของผู้ให้ บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่โดยทัว่ ไปเสื่อมถอยลงเนื่องจากอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่ลดลง การหลอมรวมสื่อ (media convergence) หรื อปั จจัยอื่นๆ หรื อการเข้ าถึง
เงินทุนของผู้ให้ บริการเหล่านันเอง
้

•

การควบหรื อรวมกิจการระหว่างกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ เป็ นผลให้ รายจ่ายลงทุนลดลง และ
ความต้ องการเสาใหม่ หรื ออุปสงค์ของพื ้นที่เพิม่ เติมในสถานที่ตั ้งเดิมลดลง

•

ความสามารถและความเต็มใจของผู้ให้ บริการโทรคมนาคมเคลื่อนทีใ่ นการคงรายจ่ายลงทุนไว้
หรื อเพิ่มรายจ่ายลงทุน

•

อุปสงค์ของผู้ใช้ บริการในบริการข้ อมูลเคลือ่ นที่หรื อการส่งข้ อมูลผ่านบรอดแบนด์ทขี่ าดการเติบโต

•

การลดลงของอัตราการเติบโตโดยรวมของกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ หรื อส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ภาคโทรคมนาคมเคลือ่ นที่

•

การพัฒนาและใช้ เทคโนโลยีใหม่ที่ทาให้ ประสิทธิภาพของโครงข่ายโทรคมนาคมดียงิ่ ขึ ้น ซึง่ รวมถึง
เทคโนโลยีใหม่ทเี่ พิม่ ประสิทธิภาพด้ านความจุให้ กบั คลื่น (spectral capacity) และการส่งเสริม
ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานประเภท Active ร่วมกัน

•

การเปลี่ยนแปลงในเชิงลบเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่ และการเปลี่ยนแปลงใน
กฎระเบียบเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม

•

โครงสร้ างพื ้นฐานทีข่ าดเสถียรภาพ
ดาเนินงาน

•

การเพิม่ ขึ ้นของการใช้ โครงข่ายร่วมกัน ความตกลงเกี่ยวกับการใช้ งานข้ ามโครงข่าย หรื อความตก
ลงเกี่ยวกับการขายต่อระหว่างผู้ให้ บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่

•

ความล่าช้ าหรื อการเปลี่ยนแปลงในการติดตั ้งระบบ 4G หรื อเทคโนโลยีโทรคมนาคมอื่นๆ

รวมถึงการที่ไฟฟ้ าดับเป็ นประจา

ซึง่ อาจกระทบต่อการ
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•

ความล่าช้ าของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อนุญาตให้ ผ้ ใู ห้ บริการโครงสร้ างพื ้นฐานเสาสามารถ
ใช้ เสาเพื่อการสร้ างรายได้ อื่นๆ

•

การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของผู้ให้ บริการโทรคมนาคมเคลือ่ นที่ เกี่ยวกับการเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ์ใน
เสาหรื อการเป็ นผู้ร่วมใช้ เสา

•

อัตราการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการหรื ออัตราการต่ออายุการเช่า ดาเนินการและบริหาร
จัดการโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ทีต่ ่าอุปสงค์ของทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมลดลงเนื่องจากการติดตั ้ง network-rollout โดยผู้ให้ บริการโทรคมนาคม
เคลือ่ นที่หรื อผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ต

•

อุปสงค์ของผู้ให้ บริการโทรคมนาคมเคลื่อนทีใ่ น FOC และโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท
Passive อื่นๆ ขาดการเติบโต

•

การเปลี่ยนแปลงในเชิงลบเกี่ยวกับกฎระเบียบของรัฐว่าด้ วย ภาษีอากร ผังเมือง สิ่งแวดล้ อม
สุขอนามัย และอืน่ ๆ

•

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึง่ รวมถึงทางเลือกอื่นแทนการโทรคมนาคมเคลือ่ นที่ เช่น บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม

•

การสูญเสียผู้บริหารหลักและบุคลากรที่มีคณ
ุ สมบัติอื่นๆ ของผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมและ
ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก และ

•

ปั ญหาแรงงานและความไม่สงบอันเนือ่ งมาจากแรงงาน

แผนธุรกิจและกลยุทธ์ของกองทุนบางส่วนตั ้งอยู่บนสมมุติฐานที่วา่
ฐานผู้ใช้ บริการสาหรับบริการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่ในประเทศไทยจะเติบโตขึ ้นอย่างรวดเร็ว และผู้ให้ บริการโทรคมนาคมเคลือ่ นที่ในประเทศไทย
จะใช้ รูปแบบของการใช้ เสาร่วมกันอย่างกว้ างขวาง หากตลาดบริการโทรคมนาคมเคลือ่ นที่ของประเทศไทยไม่เติบโต
หรื อเติบโตในอัตราที่ช้ากว่าที่กองทุนคาดหมาย
หรื อพฤติกรรมของผู้ที่มีบทบาทในตลาดไม่เป็ นไปตามที่กองทุน
คาดหมายในขณะนี ้
ความต้ องการที่มีต่อทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนจะได้ รับผลกระทบ
ในทางลบ ซึง่ ก็อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงิน
สด และฐานะการเงินของกองทุนด้ วย
5.2.3

กองทุ น ต้ อ งพึ่ งพาปั จ จัย ต่ างๆ ที่ ก ระทบต่ อ อุ ต สาหกรรมโทรคมนาคมเคลื่ อนที่ และบรอดแบนด์ ข อง
ประเทศไทยเป็ นอย่ างมาก โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง การเติบโตของกลุ่มทรูและผู้เช่ าและบริหารจัดการหลัก
การดาเนินงานและผลประกอบการของกองทุนเกี่ยวข้ องโดยตรงกับผลประกอบการของอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมในประเทศไทย ดังนัน้ จึงได้ รับผลกระทบจากปั จจัยต่างๆ ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้ วมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
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นัน้ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีความอ่อนไหวต่อปั จจัยต่างๆ อาทิ อุปสงค์ของผู้บริโภค และระดับหนี ้สิน
ความสามารถในการชาระหนี ้ และการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันอื่นๆ ของผู้ให้ บริการโทรคมนาคม และสภาพเศรษฐกิจ
โดยทัว่ ไป นอกจากนี ้ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยอาจต้ องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายเพือ่
ตอบสนองต่อพัฒนาการของอุตสาหกรรมในช่วงไม่นานมานี ้ด้ วย ซึง่ รวมถึงการเปิ ดเสรี อตุ สาหกรรมและการออก
ใบอนุญาตให้ ธุรกิจบริการประเภทใหม่โดยหน่วยงานที่มีอานาจกากับดูแล ประกอบกับการแข่งขันที่สงู ขึ ้น อัตราการ
เติบโตของ ARPU ที่ลดลงและค่าใช้ จ่ายในการลงทุนที่สงู
ปั จจัยแวดล้ อมทีม่ ีผลต่ออุตสาหกรรมในทางลบและความพยายามในการลดต้ นทุนที่สงู ขึ ้นของผู้เช่าและ
บริหารจัดการดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักที่เช่าเสาโทรคมนาคมและ FOC และระบบบ
รอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัดของกองทุน อาจทาให้ กองทุนต้ องลดค่าเช่าลงในจานวนทีเ่ กินกว่าทีร่ ะบุไว้ ในแผน
ธุรกิจของกองทุน และการทีผ่ ้ เู ช่าและบริหารจัดการมีความน่าเชือ่ ถือทางการเงินลดลงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ฐานะการเงินและโอกาสการเติบโตของผู้เช่าและบริหารจัดการ ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดาเนินงาน
และฐานะการเงินของกองทุนได้
กองทุนไม่อาจรับรองได้ วา่ จะสามารถเรี ยกเก็บเงินจากผู้เช่าและบริหารจัดการได้ สาเร็จ นอกจากนี ้ ปั จจัย
แวดล้ อมที่มตี ่ออุตสาหกรรมในทางลบและแรงกดดันทางต้ นทุนในลักษณะเดียวกันอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ที่
กองทุนคาดว่าจะได้ รับซึง่ เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA ในกรณีทอี่ ปุ สงค์ของ
บริการโทรคมนาคมในประเทศไทยลดลงหรื ออยู่ในภาวะชะงักงัน หรื อมีพฒ
ั นาการใดๆ ที่ทาให้ การจัดหาโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมเกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจน้ อยลง
หรื อกองทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินหรื อรายได้ ทผี่ ้ เู ช่า
AWC หรื อ BFKT (แล้ วแต่กรณี) ต้ องชาระให้ แก่กองทุน อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ โอกาส
ทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน
กองทุนไม่อาจรับรองได้ วา่ จะมีการติดตั ้งหรื อใช้ เทคโนโลยีโทรคมนาคมแบบใหม่อื่นๆ ในประเทศไทยอย่าง
รวดเร็วตามที่กองทุนคาดหมาย หรื อเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านันจะถู
้ กนาไปใช้ ตามทีก่ องทุนคาดหวัง ปั จจัยต่างๆ
เหล่านี ้อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อการเติบโตของผู้ให้ บริการกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
ในประเทศไทยเช่นกองทุน
5.2.4

การแข่ งขันที่สูงขึน้ ในการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมอาจก่ อให้ เกิด
แรงกดดันด้ านราคา ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่ อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงิน
สด และฐานะการเงินของกองทุน
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมในประเทศไทยเริ่มมีการแข่งขันที่สงู ขึ ้น
กองทุนต้ องเผชิญกับการแข่งขันในตลาดจากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมทีจ่ ดั หาโดย
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต จัสมิน (JASIF) ผู้ให้ บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่รายต่างๆ
และ ในอนาคต อาจจัดหาโดยบริษัทซึง่ ประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมอิสระอีกด้ วย ผู้ให้ บริการ
โทรคมนาคมเคลือ่ นที่ซงึ่ มีความมัน่ คงแล้ วบางราย เช่น เอไอเอสและดีแทค มีกลุ่มทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมเป็ นของตนเอง และอาจเสนอบริการในทานองเดียวกันกับกองทุน หรื ออาจพิจารณาโอนทรัพย์สินเหล่านี ้
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ให้ แก่บริษัทซึง่ ประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมอิสระ ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือ่ นที่อาจถูกเรี ยกร้ อง
ให้ ใช้ ทรัพย์สินทีเ่ ป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ซึง่ รวมถึงเสาโทรคมนาคม ร่วมกับผู้ให้ บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่อื่นๆ ตามประกาศการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ซึง่ อาจทาให้ อปุ สงค์ของการเช่า
ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนลดลง
ผู้มีหน้ าทีใ่ ห้ บริการ
โทรคมนาคมของประเทศไทย เช่น กสท. โทรคมนาคม และทีโอทีเองก็อาจจัดตั ้งธุรกิจโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
อิสระซึง่ สามารถแข่งขันกับกองทุนได้ โดยตรงขึ ้นมา ทังนี
้ ้ อยู่ภายใต้ การกากับดูแลและการได้ รับอนุญาตจากภาครัฐ
นอกจากนี ้
กองทุนอาจต้ องเผชิญกับการแข่งขันในอนาคตจากบริษัทซึง่ ประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอิสระ
รวมทังผู
้ ้ ให้ บริการโทรคมนาคม ตลอดจนการแข่งขันจากผู้ประกอบการส่งจ่ายไฟฟ้ า ซึง่ อาจจะอนุญาตให้ ผ้ ใู ห้ บริการ
โทรคมนาคมรายอื่นๆ เช่า ดาเนินการและบริหารจัดการโครงสร้ างพื ้นฐานทีต่ นมีอยู่ได้ กองทุนไม่อาจรับรองได้ ว่าผู้ให้
บริการโทรคมนาคมหรื อผู้ประกอบการส่งจ่ายไฟฟ้ าในประเทศไทยจะไม่เปิ ดให้ บริการร่วมใช้ โครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมทีต่ นมีอยูเ่ ดิมและที่สร้ างใหม่เพิ่มมากขึ ้น ซึง่ อาจส่งกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน
คู่แข่งบางรายของกลุ่มทรูและของผู้เช่าและบริหารจัดการหลักอาจมีความสามารถในการจัดหาเงินทุน
มากกว่ากลุ่มทรู และผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก หรื ออาจดาเนินการร่วมกันในทางที่ทาให้ กองทุนเสียเปรี ยบ
นอกจากนี ้ ผู้ประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมอิสระภายในประเทศอาจเริ่มประกอบกิจการในตลาดโทรคมนาคม ซึง่
อาจนาไปสู่การควบรวมกิจการที่ทาให้ เกิดคูแ่ ข่งที่แข็งแกร่งมากขึ ้น
เนื่องจากกองทุนดาเนินการอยู่เพียงแค่ตลาด
ภายในประเทศ และมีผ้ เู ช่าและบริหารจัดการเพียงจานวนจากัด หากกองทุนสูญเสียผู้เช่าและบริหารจัดการรายใดไป
เนือ่ งจากแรงกดดันดังกล่าวหรื อด้ วยเหตุผลอืน่
หรื อลูกค้ าเลือกที่จะใช้ บริการของผู้ให้ บริการทรัพย์สนิ โครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมรายอื่นๆ ในการขยายโครงข่าย กองทุนอาจจะไม่สามารถจัดหาผู้เช่าและบริหารจัดการรายใหม่
มาเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนได้ และอาจไม่ได้ รับ
ประโยชน์จากแผนการเปิ ดให้ บริการของผู้ที่อาจเป็ นผู้เช่าและบริหารจัดการเหล่านัน้ ซึง่ อาจมีผลกระทบในทางลบต่อ
ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน การแข่งขันทีเ่ พิม่ มากขึ ้นอาจ
ทาให้ การรักษาไว้ ซงึ่ สิทธิในทีด่ ินสาหรับเสาโทรคมนาคมของกองทุนใช้ ต้นทุนสูงขึ ้น กองทุนไม่อาจรับรองได้ ว่ากองทุน
จะประสบความสาเร็จในการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันกันอย่างสูงขึ ้นนี ้
5.2.5

เทคโนโลยีใหม่ อาจทาให้ ธุรกิจของกองทุนเป็ นที่ต้องการน้ อยลงสาหรับลูกค้ าปั จจุบนั และ/หรือผู้ท่อี าจเข้ า
มาเป็ นลูกค้ า และส่ งผลให้ มีรายได้ ลดลง
พัฒนาการและการใช้ เทคโนโลยีใหม่ซงึ่ ออกแบบมาเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายต่างๆ อาจลดการใช้
และความจาเป็ นของบริการรับส่งสัญญาณแบบไร้ สายซึง่ ต้ องพึ่งพาเสาโทรคมนาคม รวมไปถึง FOC ซึง่ น่าจะส่งผล
ให้ ความต้ องการเสาโทรคมนาคมและ FOC ของกองทุนลดลง ตัวอย่างของเทคโนโลยีเหล่านี ้ ได้ แก่ เทคโนโลยีที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพด้ านความจุ (spectral capacity) นอกจากนี ้ การเกิดขึ ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ อาจลดความจาเป็ นของ
บริการแพร่สญ
ั ญาณซึง่ ต้ องพึ่งพาเสาโทรคมนาคม บริการรับส่งสัญญาณ และ FOC ตัวอย่างเช่น การเติบโตของการ
ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านทางดาวเทียมถ่ายทอดสัญญาณโดยตรง หรื อพัฒนาการและการทาเป็ นธุรกิจของ
เทคโนโลยีใหม่ ที่ถกู ออกแบบมาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงข่ายเทคโนโลยีระบบเซลลูล่า และการ
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ริเริ่มธุรกิจให้ บริการเทคโนโลยีดงั กล่าวในเชิงพาณิชย์อาจส่งผลให้ อปุ สงค์ของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมของกองทุนลดลงอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี ้ พัฒนาการและการใช้ เทคโนโลยีเหล่านี ้ซึง่ รวมถึง
เทคโนโลยีในทานองเดียวกันจนถึงระดับที่มีนยั สาคัญ อาจเป็ นการลดอุปสงค์ของบริการของกองทุนและอาจทาให้ อปุ
สงค์ของบริการของกองทุนหายไป ซึง่ อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดาเนินงาน และฐานะการเงินของกองทุน
เพื่อตอบสนองความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีและมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่อย่างมีประสิทธิผล กองทุน
อาจจะต้ องใช้ รายจ่ายลงทุนจานวนมากเพื่อเข้ าถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องหรื อเทคโนโลยีที่มีความสามารถดังกล่าว
ความสามารถของกองทุนในการสนับสนุนรายจ่ายลงทุนเหล่านี ้ในอนาคตจะขึ ้นอยู่กบั ผลการดาเนินงานของกองทุน
ในอนาคตซึง่ ขึ ้นอยู่กบั สภาพเศรษฐกิจ ระดับอัตราดอกเบี ้ย และปั จจัยทางการเงิน ธุรกิจและอืน่ ๆ โดยปั จจัยหลาย
ประการเหล่านี ้อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุน อีกทังยั
้ งขึ ้นอยู่กบั ความสามารถของกองทุนในการจัดหาแหล่ง
เงินทุนภายนอกเพิ่มเติม
กองทุนไม่อาจรับรองได้ วา่ จะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมดังกล่าวบนเงื่อนไขที่
ยอมรับได้ ในเชิงพาณิชย์ หรื ออาจไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมได้ เลย แม้ ว่ากองทุนมีเงินทุนเพียงพอสาหรับ
รายจ่ายลงทุนเหล่านี ้ได้ แต่ก็อาจไม่ประสบความสาเร็จในการเข้ าถึงเทคโนโลยีที่ทนั สมัยที่สดุ ได้ อย่างทันท่วงทีและ
คุ้มค่ากับต้ นทุน หรื ออาจจะไม่ประสบความสาเร็ จในการดาเนินการดังกล่าวนันเลย
้
กรณีดงั กล่าวนี ้อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อคุณภาพของบริการ ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุกิจของกองทุน
5.2.6

หากผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมเคลื่ อ นที่ ค วบรวมกิ จ การเข้ า ด้ ว ยกั น ในระดั บ ที่ มี นั ย ส าคั ญ รายได้ แ ละ
ความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสดของกองทุนอาจได้ รับผลกระทบในทางลบ
ในอดีตมีการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลือ่ นทีใ่ นประเทศไทย และอาจยังคงมีการควบ
รวมกิจการในลักษณะเดียวกันในอนาคต ซึง่ อาจส่งผลให้ มีการรวมโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่และลดรายจ่าย
ลงทุน เนื่องจากอาจมีความทับซ้ อนกันในส่วนพื ้นที่ให้ บริการของโครงข่ายและแผนการขยายการบริการ การควบรวม
กิจการที่มีนยั สาคัญระหว่างผู้เช่าและบริหารจัดการของกองทุนและผู้ที่อาจเช่าและบริหารจัดการสถานทีต่ ั ้งร่วมกัน
อาจส่งผลให้ รายจ่ายลงทุนโดยรวมลดลง เนื่องจากโครงข่ายเดิมของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่หลาย
ราย รวมทังแผนการขยายบริ
้
การมีความคาบเกี่ยวกัน เมื่อมีการควบรวมกิจการดังกล่าว อาจเห็นได้ ว่าบางส่วนของ
โครงข่ายทีค่ วบรวมเข้ าด้ วยกันของผู้เช่าและบริหารจัดการหรื อผู้ที่อาจเช่าและบริหารจัดการสถานที่ตั ้งร่วมกันทับซ้ อน
กัน และผู้เช่าและบริหารจัดการเหล่านี ้อาจจะพยายามขจัดความซ ้าซ้ อนนันๆ
้ ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงานในอนาคตของ
กองทุนอาจได้ รับผลกระทบในทางลบหากรายได้ จากการเช่าและการดาเนินการและบริหารจัดการหรื อสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้ จานวนมากทีก่ องทุนได้ รับภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไข
และแทนที่ หรื อสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ (ตามลาดับ) ถูกตัดออกจากรายได้ ที่ได้ รับอย่างต่อเนือ่ งตาม
สัญญา กองทุนไม่อาจรับรองได้ ว่าจะไม่มีการควบรวมกิจการระหว่างผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลื่อนทีข่ องไทยใน
อนาคต ซึง่ อาจเป็ นการลดรายได้ ที่กองทุนควรได้ รับจากผู้เช่าและบริหารจัดการ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ธุรกิจและฐานะการเงินของกองทุน
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5.2.7

ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินคดีอาจมีผลกระทบทางลบต่ อโอกาสทางธุรกิจ
ทางการเงินของกองทุน

ผลการดาเนินงาน

และฐานะ

ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กี่ยวข้ องกับการดาเนินคดีเกี่ยวกับธุรกิจโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนหรือผู้เช่าและบริหารจัดการหลักต้ องรับผิดชอบ รวมถึงค่าเสียหายที่ศาลสัง่ ให้ กองทุน
หรื อผู้เช่าและบริหารจัดการหลักชาระในคดีตา่ งๆ อาจมีจานวนสูง ภาระในการชาระค่าใช้ จ่ายดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบต่อค่าเช่าและรายได้ ทกี่ องทุนคาดว่าจะได้ รับ และหากค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวเป็ นจานวนที่มนี ยั สาคัญ ก็อาจมี
ผลกระทบในทางลบต่อโอกาสทางธุรกิจ ธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทุน

5.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมของกลุ่มทรู
5.3.1

กลุ่มทรูมีการแข่ งขันกับรัฐวิสาหกิจผู้เคยให้ สทิ ธิดาเนินการ ซึ่งได้ นาไปสู่ข้อพิพาทกับรัฐวิสาหกิจผู้เคยให้
สิทธิดาเนินการเหล่ านัน้ และยังอาจนาไปสู่ข้อพิพาทในภายหน้ ากับรัฐวิสาหกิจผู้เคยให้ สทิ ธิดาเนินการ
กลุ่มทรูเคยอาศัยสิทธิในการประกอบกิจการบางส่วนจากสัญญาที่ทากับทีโอทีในการให้ บริ การ
โทรคมนาคมแบบประจาที่และบริการที่เกี่ยวข้ อง ขณะเดียวกันทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม ก็เป็ นคู่แข่งรายใหญ่
สองรายของกลุ่มทรูอีกด้ วย โดยทีท่ ีโอทีเป็ นผู้ให้ บริการต่างๆ อาทิ บริการโทรคมนาคมแบบประจาทีภ่ ายในประเทศ
บริการโทรศัพท์สาธารณะ บริการข้ อมูล บริการบรอดแบนด์ และบริการมัลติมเี ดีย รวมถึงบริการวงจรเช่า และ
อินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์ระหว่างประเทศ และบริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ในประเทศไทย ส่วน กสท. โทรคมนาคม เป็ น
ผู้ให้ บริการต่างๆ อาทิ บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ บริการข้ อมูล และบริการสื่อสารเคลื่อนที่ในประเทศไทย
การแข่งขันกับทีโอที และ กสท. โทรคมนาคมซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิจผู้เคยให้ สิทธิในการประกอบกิจการกับกลุ่ม
ทรู ทาให้ เกิดหรื ออาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทสี่ าคัญจนนาไปสู่ข้อพิพาทระหว่างกัน โดยข้ อพิพาท
เหล่านี ้อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของกลุ่มทรูในหลายด้ าน นอกจากนี ้ ข้ อพิพาททีม่ ีกบั ทีโอทีและ กสท.
โทรคมนาคม สร้ างความไม่แน่นอนอันอาจเป็ นอุปสรรคอย่างมีนยั สาคัญต่อการวางแผนและดาเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของกลุ่มทรู และการพยายามระงับข้ อพิพาทเหล่านี ้จะเป็ นการเบี่ยงเบนการบริหารและทรัพยากรอื่นๆ ไปอย่างมี
นัยสาคัญ กลุ่มทรูมีข้อพิพาทที่อยู่ระหว่างการพิจารณากับทีโอที และ กสท. โทรคมนาคม ในหลายเรื่ อง
กองทุนไม่อาจรับรองได้ วา่ ข้ อพิพาทที่เกิดขึ ้นนี ้หรื อที่อาจมีขึ ้นในภายหน้ าจะไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ของกลุ่มทรูกบั ทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม อีกทังไม่
้ อาจรับรองได้ วา่ ข้ อพิพาทเหล่านี ้จะได้ รับคาชี ้ขาดในทางทีเ่ ป็ น
คุณแก่กลุ่มทรู และหากกลุ่มทรูไม่ประสบความสาเร็จดังกล่าว ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและโอกาสทาง
ธุรกิจของกลุ่มทรูก็อาจได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ ถึงแม้ ว่ากลุ่มทรูจะได้ รับคาชี ้ขาดอนุญาโตตุลาการหรื อคา
พิพากษาจากศาลที่เป็ นที่สดุ ซึง่ เป็ นคุณแก่กลุ่มทรู แต่กลุ่มทรูกอ็ าจไม่ประสบความสาเร็จในการบังคับตามสิทธิเพือ่
เรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อทางแก้ ไขเยียวยาอื่นๆ ที่มีให้ แก่ตนได้ อย่างเต็มที่หรื อครบถ้ วน หรื ออาจไม่สามารถบังคับตาม
สิทธิดงั กล่าวได้ เลย หรื อภายในเวลาที่เหมาะสม
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5.3.2

การที่ กสท. โทรคมนาคมปฏิเสธการชาระเงินตามสัญญาเช่ าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA หรือการใช้ สทิ ธิ
บางประการที่ กสท. โทรคมนาคมมีอยู่ อาจส่ งผลกระทบต่ อกิจการของกองทุน
การที่ กสท. โทรคมนาคม ปฏิเสธการชาระเงินให้ แก่ BFKT ตามสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA อาจ
ทาให้ BFKT และ AWC ไม่สามารถนาส่งรายได้ ทเี่ กิดจากการให้ เช่าหรื อให้ ใช้ ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และ
การให้ เช่าหนึง่ พื ้นทีต่ ่อเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และ เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ให้ แก่กองทุนได้ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ กบั
BFKT และ AWC ตามลาดับ นอกจากนี ้ การที่ กสท. โทรคมนาคม ปฏิเสธการชาระเงินหรื อการรับชาระค่าเชื่อมต่อ
โครงข่ายกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลือ่ นที่รายอืน่ ๆ อาจทาให้ กสท. โทรคมนาคม ต้ องเสียดอกเบี ้ยผิดนัด
สะสม และ กสท. โทรคมนาคม อาจเรียกร้ องให้ เรียลมูฟต้ องชาระเงินคืน การปฏิเสธไม่ชาระเงินตามสัญญาใด ๆ ที่
กสท. โทรคมนาคม และ BFKT หรื อเรี ยลมูฟเป็ นคู่สญ
ั ญา หรื อการที่ กสท. โทรคมนาคม พยายามเรี ยกร้ องให้ เรี ยลมู
ฟต้ องชาระเงินคืนย่อมมีผลกระทบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงิน
ของกองทุน
นอกจากนี ้ กสท. โทรคมนาคม ยังมีสิทธิในการซื ้อเสาโทรคมนาคมของ BFKT จานวน 667 เสา และระบบ
FOC ของ BFKT ซึง่ BFKT ได้ ขายสิทธิในรายได้ ทเี่ กิดจากทรัพย์สนิ ดังกล่าวตามสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA
ให้ กบั กองทุน ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ซงึ่ กองทุนเข้ าทากับ BFKT โดยการใช้ สิทธิซื ้อดังกล่าว
กสท. โทรคมนาคม จะต้ องชาระราคาซื ้อสาหรับต้ นทุนที่แท้ จริงของเสาและ FOC และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ
พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยตามอัตราเฉลีย่ ดอกเบี ้ยขันต
้ า่ ของสี่ธนาคารใหญ่ของไทยสาหรับกรณีทใี่ ช้ สิทธิซื ้อในระหว่างหก
เดือนแรกนับจากวันที่เช่าเสาโทรคมนาคม และ FOC และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ และจะบวกด้ วยอัตราร้ อยละ
หนึง่ ต่อเดือน สาหรับกรณีการใช้ สิทธิซื ้อภายหลังช่วงระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การที่ กสท.
โทรคมนาคม
เป็ นรัฐวิสาหกิจทาให้ การใช้ สิทธิซื ้อดังกล่าวอาจต้ องได้ รับการพิจารณาและความเห็นชอบจาก
หน่วยงานอิสระ หน่วยงานของรัฐ รวมทังคณะรั
้
ฐมนตรี ก่อน
หาก กสท. โทรคมนาคม ใช้ สิทธิในการซื ้อเพื่อซื ้อเสาโทรคมนาคมและ FOC และอุปกรณ์สอื่ สัญญาณซึง่
เป็ นกรรมสิทธิ์ของและใช้ ดาเนินงานอยู่โดย BFKT BFKT มีหน้ าทีภ่ ายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ใน
การจัดหาทรัพย์สินอื่นมาทดแทนก่อนทีส่ ญ
ั ญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA จะหมดอายุลง หาก BFKT ไม่สามารถ
จัดหาทรัพย์สินอืน่ ทดแทนได้ BFKT จะชาระมูลค่าสุดท้ าย (terminal value) ให้ แก่กองทุน ซึง่ อาจจะไม่ใช่มลู ค่า
สะท้ อนถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (economic value) ของทรัพย์สินดังกล่าวในกรณีทกี่ องทุนมีกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินตลอดอายุการใช้ งาน

5.3.3

กลุ่มทรูมีความเสี่ยงจากกรณีท่กี สทช.มีมติให้ นาส่ งเงินรายได้ ในช่ วงคุ้มครองผู้ใช้ บริการบนคลื่นความถี่
ย่ าน 1800 MHz และมีความเสี่ยงกรณีคดีข้อพิพาทกับบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) เกี่ยวกับการ
ให้ บริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง (ADSL)
ตามที่ บ ริ ษั ท ทรู คอร์ ป อเรชั่ น จ ากั ด (มหาชน) (“ทรู ”) ได้ แจ้ งความคื บ หน้ าเกี่ ย วกั บ (ก) มติ ข อง
คณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้ บริ ษัท ทรู มูฟ
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จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของทรู ต้องนาส่งเงินรายได้ จากการให้ บริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ย่าน 1800
MHz ในช่วงคุ้มครอง ผู้ใช้ บริ การ นับตัง้ แต่วันที่เข้ าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้ บริ การเป็ นการชั่วคราว ตามประกาศ
คณะกรรมการ กสทช. เรื่ อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้ บริ การเป็ นการชัว่ คราวคราวในกรณีสิ ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน
หรื อสัญ ญาการให้ บริ การโทรศัพ ท์ เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 จ านวน 3,381.95 ล้ านบาท และ (ข) คาชีข้ าดของคณะ
อนุญ าโตตุลาการให้ ทรู ชาระเงินค่าผิดสัญ ญาให้ แก่บริ ษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) อันเนื่องมาจากกรณี
พิพ าทที่ ที โอที ยื่ น ต่อ อนุญ าโตตุ ลาการ ว่าทรู ละเมิ ด ข้ อตกลงในสัญ ญาร่ ว มการงานและร่ วมลงทุนขยายบริ การ
โทรศัพท์ โดยให้ บริ การหรื อยินยอมให้ ผ้ ูอื่นนาอุปกรณ์ ในระบบไปให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง (ADSL) และ
เรี ยกค่าเสียหายจากการขาดรายได้ จากการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง (ADSL) โดยทรู ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่าทรู
ไม่เห็นด้ วยกับทัง้ มติของ กสทช. และคาชี ้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและจะดาเนินการตามกฎหมายต่อไปเพื่อ
โต้ แย้ งกรณีดงั กล่าว โดยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ทรูได้ ยื่นคาร้ องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ ศาลเพิกถอนคาชี ้
ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวแล้ ว ทังนี
้ ้จะต้ องรอศาลปกครองตัดสินชี ้ขาดซึง่ คาดว่าจะใช้ เวลา 3 - 5 ปี
กองทุนไม่อาจรับรองได้ ว่าข้ อพิพาทที่เกิดขึ ้นนี ้หรื อทีอ่ าจมีขึ ้นในภายหน้ าจะไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ของกลุ่มทรูกบั ทีโอที อีกทังไม่
้ อาจรับรองได้ ว่าข้ อพิพาทเหล่านี ้จะได้ รับคาชีข้ าดในทางที่เป็ นคุณแก่กลุ่มทรู และหาก
กลุ่มทรูไม่ประสบความสาเร็จดังกล่าว ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มทรูก็อาจ
ได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ

5.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
5.4.1

ราคาซือ้ ขายหน่ วยลงทุนอาจผันผวนอย่ างมีนัยสาคัญ
ราคาเท่ ากับหรือมากกว่ าราคาเสนอขายหน่ วยลงทุน

และผู้ลงทุนอาจไม่ สามารถขายหน่ วยลงทุนได้ ใน

ราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้ นี ้อาจมีการซื ้อขายกันในราคาที่ตา่ กว่า
ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายอย่างมีนยั สาคัญ ทังนี
้ ้ ราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนนันขึ
้ ้นอยู่กบั หลายปั จจัย
ซึง่ รวมถึงปั จจัยดังต่อไปนี ้
•

มุมมองต่อศักยภาพในการดาเนินงานและการลงทุนของกองทุน รวมถึงอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ในประเทศไทย

•

ความแตกต่างระหว่างฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทุนที่เกิดขึ ้นจริงกับที่มีการ
คาดการณ์โดยผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์

•

การออกบทวิเคราะห์ใหม่
นักวิเคราะห์

•

การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง หรื อสภาวะตลาดโดยทัว่ ไป

•

ราคาตลาดของทรัพย์สินของกองทุน

หรื อการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคาแนะนาหรื อประมาณการของ
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•

ความน่าสนใจของหน่วยลงทุนเปรี ยบเทียบกับหลักทรัพย์ประเภททุนอื่นๆ
หน่วยลงทุนอื่นที่ไม่อยูใ่ นธุรกิจโทรคมนาคม

รวมถึง

•

ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของหน่วยลงทุน

•

การขายหรื อความประสงค์ที่จะขายหน่วยลงทุนจานวนมากโดยผู้ถือหน่วยลงทุน

•

ขนาดและสภาพคล่องในอนาคตของตลาดธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทยหรื อกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานอื่น

•

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงด้ านกฎหมายและระเบียบวิธีบงั คับ รวมถึงระบบภาษี ทังในกรณี
้
ทัว่ ไปและโดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานในประเทศไทย
และการ
ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ

•

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

•

คดีความและการสอบสวนโดยหน่วยงานราชการ

•

ความผันผวนของตลาด ซึง่ รวมถึงความอ่อนแอของตลาดทุน และอัตราดอกเบี ้ยทีเ่ พิ่มสูงขึ ้น และ

•

การที่กองทุนไม่สามารถดาเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนและการขยายธุรกิจ

จากปั จจัยทังหลายข้
้
างต้ นประกอบกับปั จจัยอื่นๆ อาจทาให้ ราคาตลาดและอุปสงค์ของหน่วยลงทุนมีความ
ผันผวนอย่างมีนยั สาคัญ
หรื ออาจทาให้ มกี ารซื ้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองในราคาที่สงู กว่าหรื อต่ากว่ามูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ในกรณีทกี่ องทุนมีการกันสารองกาไรบางส่วนเป็ นเงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน
เพิม่ เติม เพื่อสารองเป็ นเงินทุนหมุนเวียน หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อนื่ ๆ ถึงแม้ จะทาให้ มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนมี
มากกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในกรณีที่ไม่มีการกันเงินกาไรไว้ เป็ นเงินทุนสารอง
ก็อาจไม่ได้ ทาให้ ราคา
ตลาดของหน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย การทีก่ องทุนไม่สามารถดาเนินการให้ เป็ นไปตามความคาดหวังของตลาด
ในด้ านรายได้ ในอนาคตและเงินปั นผลอาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน ซึง่ อาจจากัด
หรื อทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนอย่างทันท่วงที และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพ
คล่องของหน่วยลงทุนของกองทุน นอกจากนี ้ ในอดีต เมื่อราคาตลาดของหุ้นมีความผันผวน ผู้ถือหุ้นได้ ดาเนินการ
ฟ้ องร้ องบริษัทหรื อนิติบคุ คลผู้ออกหลักทรัพย์ในคดีหลักทรัพย์แบบกลุ่ม (Class action) หากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด
ดาเนินการฟ้ องร้ องกองทุน อาจทาให้ กองทุนต้ องมีค่าใช้ จ่ายจานวนมากในการแก้ ต่างคดี หรือหากกองทุนแพ้ คดี
กองทุนอาจต้ องจ่ายเงินค่าเสียหายในจานวนมาก และการฟ้ องร้ องคดีดงั กล่าวอาจเบี่ยงเบนเวลาและความสนใจของ
บริษัทจัดการจากธุรกิจของกองทุน
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ยิ่งไปกว่านัน้ การที่หน่วยลงทุนไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีม่ ีการคุ้มครองเงินต้ น ทาให้ บริษัทจัดการไม่
สามารถรับรองได้ วา่ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงินลงทุนคืนทังจ
้ านวน และในกรณีที่มกี ารยกเลิกกองทุนหรื อมีการ
ชาระบัญชีกองทุน ก็มีความเป็ นไปได้ ที่ผ้ ลู งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนของตนในหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังหมด
้
นอกจากนี ้ ตามกฎหมายภาษีของประเทศไทยในปั จจุบนั กองทุนรวม ซึง่ รวมถึงกองทุน ไม่มีภาระภาษีเงิน
ได้ นิติบคุ คล หากมีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงกฎหมายภาษี หรื อกฎหมายหรื อกฎระเบียบอื่นๆ ซึง่ ทาให้ กองทุน และ/หรื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระภาษีเงินได้ ภาระภาษีดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ ฐานะ
การเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน รวมทังการลงทุ
้
นในกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน และอาจ
ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับเงินจากกองทุนน้ อยลง และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีภาระภาษีเพิม่ ขึ ้น ซึง่ อาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อราคาของหน่วยลงทุน
5.4.2

กองทุนอาจต้ องมีการเลิกกองทุนหากเกิดเหตุการณ์ ซ่ งึ ทาให้ ต้องเลิกกองทุนตามที่กฎหมายกาหนด
หลังจากวันจดทะเบียนกองทุน หากปรากฎเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้ อาจทาให้ บริษัทจัดการ
ต้ องเลิกกองทุน
•

จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 ราย เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน ก.ล.ต.

•

เมื่อมีการจาหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนและบริษัทจัดการนาเงินไปลดเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุน จนทาให้ กองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนตา่ กว่า 2,000 ล้ านบาทเมื่อคานวณจากมูลค่าที่
ตราไว้ (par value) ของหน่วยลงทุน

•

เมื่อเมื่อมีการจาหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุน
และบริษัทจัดการไม่สามารถ
ดาเนินการเพื่อให้ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนมีมลู ค่ารวมกันตามที่กาหนด (ไม่น้อย
กว่า 1,500 ล้ านบาท และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน) ภายในหนึง่ ปี นับแต่
วันที่จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

•

กองทุนไม่สามารถแต่งตั ้งบริษัทจัดการรายใหม่ได้ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งการลาออกจากการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยบริษัทจัดการ

•

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้ เลิกกองทุน

•

เมื่อสานักงาน ก.ล.ต. มีคาสัง่ เลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์

หากมีการเลิกกองทุน ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั เหตุการณ์ที่ทาให้ ต้องเลิกกองทุน และข้ อกาหนดเกี่ยวกับการจาหน่าย
ทรัพย์สินของกองทุน กองทุนไม่สามารถรับรองได้ วา่ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงินที่ลงทุนไปทังหมดหรื
้
อบางส่วนคืน
เนื่องจากกองทุนต้ องดาเนินการชาระบัญชี ซึง่ ค่าใช้ จ่ายต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหลายในการ
้
จัดตั ้งและจัดการกองทุนจะถูกหักออกก่อนทีจ่ ะชาระคืนเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
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5.4.3

การขายหน่ วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่ วยลงทุนเพื่อการขายเป็ นจานวนมาก
ในทางลบต่ อราคาซือ้ ขายของหน่ วยลงทุน

อาจส่ งผลกระทบ

ทรู ถือหน่วยลงทุนจานวนประมาณร้ อยละ 28.902 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมด
้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ภายใต้ สญ
ั ญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ทรูและกองทุนได้ ตกลงร่วมกันว่า กลุม่ ทรูจะถือหน่วยลงทุนไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 18 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ ทงหมดในการเสนอขายครั
ั้
ง้ แรกเป็ นระยะเวลาห้ าปี นับจาก
วันที่จดทะเบียนกองทุน ทังนี
้ ้ ภายใต้ ข้อยกเว้ นบางประการ นอกจากนี ้ ตามสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญารักษาสัดส่วน
การถือหน่วยลงทุนและสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนครัง้ ที่ 2 ทรูตกลงว่า กลุ่มทรูจะ
ถือหน่วยลงทุนและรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนไว้ ตลอดเวลา (1) นับแต่ วันจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุน จนถึง
วันที่ครบสามปี นับจากวันจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนครัง้ แรก สาหรับหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ภายใต้ การเสนอขาย
สาหรับการเพิม่ ทุนครัง้ แรก ในส่วนทีไ่ ม่เกินกว่าร้ อยละ 18 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ออกใหม่ภายใต้ การเสนอ
ขายสาหรับการเพิม่ ทุนครัง้ แรก และ (2) นับแต่วนั จดทะเบียนเพิม่ ทุนของกองทุน จนถึงวันที่ครบหนึ่งปี นับจากวันจด
ทะเบียนเพิม่ ทุนของกองทุนครัง้ แรก สาหรับหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ภายใต้ การเสนอขายสาหรับการเพิ่มทุนครัง้ แรก ใน
ส่วนที่เกินกว่าร้ อยละ 18 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ออกใหม่ภายใต้ การเสนอขายครัง้ นี ้ และภายใต้ สญ
ั ญา
แก้ ไขเพิ่มเติมสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ครัง้ ที่ 3 ทรูตกลงว่า กลุ่มทรูจะถือหน่วยลงทุนและรักษา
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนไว้ ตลอดเวลา (1) นับแต่วนั จดทะเบียนเพิม่ ทุนของกองทุนครัง้ ที่ 2 จนถึงวันทีค่ รบสามปี นับ
จากวันจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนครัง้ ที่ 2 สาหรับหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ภายใต้ การเสนอขายสาหรับการเพิ่มทุน
ครัง้ ที่ 2 ในส่วนที่ไม่เกินร้ อยละ 18 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ออกใหม่ภายใต้ การเสนอขายสาหรับการเพิ่มทุน
ครัง้ ที่ 2 และ (2) นับแต่วนั จดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนครัง้ ที่ 2 จนถึงวันที่ครบหนึ่งปี นับจากวันจดทะเบียนเพิ่มทุน
ของกองทุนครัง้ ที่ 2 สาหรับหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ภายใต้ การเสนอขายสาหรับการเพิม่ ทุนครัง้ ที่ 2 ในส่วนที่เกินกว่า
ร้ อยละ 18 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ออกใหม่ภายใต้ การเสนอขายสาหรับการเพิม่ ทุนครัง้ ที่ 2
หลังจากครบกาหนดการรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว การขายหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
โดยทรู หรื อโดยผู้ลงทุนสถาบันรายเดียวหรื อหลายราย หรื อความเข้ าใจที่วา่ อาจมีการขายหน่วยลงทุนอย่างมี
นัยสาคัญเกิดขึ ้น อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาซื ้อขายของหน่วยลงทุน กองทุนไม่สามารถคาดการณ์ได้ ถงึ
ผลกระทบ (หากมี) ของการขาย หรื อการมีหน่วยลงทุนเพื่อการขายในอนาคต ที่จะมีต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง การขายหน่วยลงทุนเป็ นจานวนมากในตลาดหลักทรัพย์ภายหลังครบกาหนดการรักษาสัดส่วน
การถือหน่วยลงทุน หรื อความเข้ าใจทีว่ ่าการขายหน่วยลงทุนในลักษณะดังกล่าวอาจเกิดขึ ้น อาจส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ นอกจากนี ้ การขายหน่วยลงทุนในลักษณะดังกล่าวอาจทา
ให้ การเพิ่มทุนของกองทุนโดยการออกหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ณ เวลา และในราคาทีก่ องทุนเห็นสมควร ทาได้ ยากขึ ้น
5.4.4

หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ของ TUC ไม่ มีผลผูกพันตามกฎหมายและมิได้ เป็ นการคา้ ประกันโดย
TUC และ TUC ไม่ มีหน้ าที่ตามกฎหมายที่จะต้ องให้ การสนับสนุนแก่ BFKT ตามรายละเอียดที่ระบุใน
หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ดังกล่ าว
หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ที่ TUC จะให้ กบั BFKT นันมิ
้ ได้ มีผลผูกพันตามกฎหมายและการให้
หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ดังกล่าวมิได้ เป็ นการค ้าประกัน โดย TUC อีกทังมิ
้ ได้ เป็ นการสนับสนุนด้ าน
122

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
เครดิตเพื่อสนับสนุนภาระผูกพันของ BFKT ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ที่กองทุนทากับ BFKT แต่
อย่างใด ดังนัน้ กองทุนจึงไม่สามารถรับรองได้ ว่า TUC จะให้ ความสนับสนุนแก่ BFKT ตามรายละเอียดทีร่ ะบุใน
หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) นอกจากนี ้ หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ไม่ได้ ก่อให้ เกิดหน้ าที่แก่
TUC ในการให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่ BFKT ไม่วา่ เพื่อสนับสนุนการชาระหนี ้ของ BFKT โดยทัว่ ไปหรื อเพือ่ การ
ชาระหนี ้ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ที่ทากับ BFKT นอกจากนี ้ กองทุน บริษทั จัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ BFKT ต่างไม่มีสิทธิที่จะดาเนินการใดๆ เพื่อให้ TUC ดาเนินการต่างๆ ตามที่ระบุในหนังสือสนับสนุน
(Letter of Support)
5.4.5

กองทุนไม่ อาจรับรองได้ ว่าจะสามารถจ่ ายเงินปั นผลในหน่ วยลงทุนหรือสามารถรักษาระดับการจ่ ายเงินปั น
ผลได้
รายได้ ที่กองทุนได้ รับขึ ้นอยู่กบั หลายปั จจัย
ซึง่ รวมถึงรายได้ ที่ได้ รับและค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานและ
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ทีเ่ กิดขึ ้นจากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ในกรณีที่ทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สินอื่นๆ
ทีก่ องทุนอาจได้ มาหรื อถือครองเป็ นครัง้ คราวไม่สามารถสร้ าง
รายได้ ทเี่ พียงพอ จะมีผลให้ รายได้ กระแสเงินสด และความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปั นผลได้ รับผลกระทบ
ในทางลบ กองทุนจึงไม่สามารถรับรองได้ ว่ากองทุนจะมีความสามารถจ่ายเงินปั นผลหรื อรักษาระดับของอัตราการ
จ่ายเงินปั นผลตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลทีก่ าหนดไว้ ได้
อีกทังไม่
้ สามารถรับรองได้ ว่าระดับของเงินปั นผลจะ
เพิม่ ขึ ้นในภายหลังหรื อจะคงที่ หรื อรายได้ ของกองทุนจะเพิ่มสูงขึ ้น หรื อการลงทุนในอนาคต (หากมี) จะทาให้ รายได้
ของกองทุนซึง่ นามาจ่ายเป็ นเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพิม่ ขึ ้น

5.4.6

ผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่ สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนให้ แก่ บริษทั จัดการได้
เนื่องจากกองทุนเป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนปิ ด) ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจึงไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของตนให้ แก่บริษัทจัดการได้
ดังนัน้
กองทุนจึงไม่อาจรับรองได้ วา่
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนของตนได้ เท่ากับราคาที่ได้ ซื ้อมา หรื อที่ราคาใดๆ หรื อรับรองว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะสามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนของตนได้ ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจทาได้ เพียงการขายหน่วยลงทุน
ของตนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ หรื อการทารายการนอกตลาดหลักทรัพย์

5.4.7

บริษัทจัดการอาจถูกถอดถอนได้ ด้วยมติของที่ประชุมผู้ถอื หน่ วยลงทุนด้ วยคะแนนเสียงมากกว่ าร้ อยละ 50
ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้ แล้ วทัง้ หมด หรือโดยสานักงาน ก.ล.ต.
ตามข้ อกาหนดของเอกสารโครงการจัดการกองทุน บริษัทจัดการอาจถูกถอดถอนด้ วยมติของที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนด้ วยคะแนนเสียงมากกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายสามารถออกเสียงในการลงมติถอดถอนบริษัทจัดการได้ อย่างไรก็ตาม การที่ทรูซงึ่ เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน
จานวนประมาณร้ อยละ 28.902 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมด
้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ กลุ่มทรูมี
อิทธิพลอย่างมากในการลงมติถอดถอนบริษัทจัดการ นอกจากนี ้ สานักงาน ก.ล.ต. อาจถอดถอนบริษัทจัดการได้ ใน
กรณีดงั ต่อไปนี ้ (1) บริษัทจัดการไม่จดั การให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน โดยทีส่ านักงาน ก.ล.ต. เห็นว่าการ
กระทาดังกล่าวอาจทาให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการไม่ดาเนินการ
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
แก้ ไขให้ ถกู ต้ องตามคาสัง่ ของสานักงาน ก.ล.ต. หรื อ (2) บริษัทจัดการขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นบริษัทจัดการกองทุน
รวม
5.4.8

ราคาตลาดของหน่ วยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่ วยลงทุนที่ออกใหม่ ต่ากว่ ามูลค่ าหน่ วย
ลงทุนก่ อนการเสนอขายหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม
ภายหลังการเสนอขายครัง้ นี ้ กองทุนอาจออกหน่วยลงทุนเพิ่มเติม โดยมีราคาเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออก
ใหม่ที่ตา่ กว่าราคาตลาดของหน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึง่ ราคาเสนอขายที่ตา่ ลงนันอาจ
้
ส่งผลให้ ราคาตลาดของหน่วยลงทุนลดลง

5.4.9

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจดทะเบียนและซือ้ ขายหน่ วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
หน่วยลงทุนของกองทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจัดการจะดาเนินการจด
ทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทนั ทีหลังจากการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนโดยการเสนอขายหน่วยลงทุนได้ รับการอนุมตั ิของสานักงาน ก.ล.ต. ให้ เพิม่ เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน แม้
จะเป็ นที่คาดหมายว่าสานักงาน กลต. จะอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุน ประมาณภายใน 7 วันทาการ
หลังจากกองทุนได้ รับชาระค่าหน่วยลงทุน การอนุมตั ดิ งั กล่าวอาจล่าช้ าออกไปด้ วยปั จจัยที่กองทุนไม่สามารถควบคุม
ได้ ทังนี
้ ้ตามกฎหมายไทย สถานะของผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนระหว่างระยะเวลาหลังจากผู้ลงทุนได้ ชาระเงินซื ้อหน่วย
ลงทุนจนถึงเวลาที่การเพิ่มทุนของกองทุนได้ รับการอนุมตั จิ ากสานักงาน กลต. มีความไม่แน่นอน โดยในระหว่าง
ช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจยังไม่มีสถานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน แต่เป็ นเพียงเจ้ าหนี ้ไม่มีประกันของกองทุนเท่านัน้
นอกจากนี ้ แม้ ว่ากองทุนคาดว่าจะได้ รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์ให้ จดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาไม่นานหลังจากกองทุนได้ รับชาระค่าหน่วยลงทุน
ตลาด
หลักทรัพย์มีอานาจพิจารณาคาขอจดทะเบียนดังกล่าวให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินเจ็ดวันหลังจากบริษัท
จัดการยื่นคาขอจดทะเบียนอย่างถูกต้ องครบถ้ วนให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แล้ ว ดังนัน้ หน่วยลงทุนของกองทุนอาจยัง
ไม่ได้ รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เว้ นแต่หน่วยลงทุนของกองทุนจะถูกรับ
ให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ ว หน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายในครัง้ นี ้จะยังไม่สามารถซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้ โดยการทารายการนอกตลาดหลักทรัพย์เท่านัน้

5.4.10 ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาอาจไม่ ได้ รับสิทธิประโยชน์ ทางภาษีสาหรับเงินปั นผลที่ได้ จากกองทุน
เมื่อได้ มกี ารยื่นเสียภาษี เว้ นแต่ จะได้ มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ท่กี าหนดและผู้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่ าวได้
ให้ ข้อมูลส่ วนบุคคลบางอย่ าง
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับที่ 544) ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555
และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 กาหนดให้ บริษัทจัดการและกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
จะต้ องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขบางประการ อีกทังจะต้
้ องแจ้ งข้ อมูลส่วนบุคคลบางอย่างต่อกรมสรรพากร
เพือ่ ให้ บคุ คลธรรมดาทีเ่ ป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดาสาหรับเงินปั นผลที่ได้ จากกองทุนรวม
โครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นระยะเวลา 10 ปี ภาษีนบั แต่ปีภาษีทมี่ ีการจดทะเบียนจัดตั ้งกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าว กองทุน
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และบริษัทจัดการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้ างต้ นเท่าทีก่ องทุนและบริษัทจัดการจะสามารถทาได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาจะต้ องให้ ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องกับผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเองตามที่กล่าวถึงข้ างต้ นเพือ่ ทีก่ องทุน
และบริษัทจัดการจะปฏิบตั ติ ามตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ หากกองทุนหรื อบริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวข้ างต้ นได้ หรื อไม่ได้ รับข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาอาจต้ องเสีย
ภาษีเงินได้ เต็มจานวนสาหรับเงินปั นผลที่ได้ รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุนเมื่อมีการยื่นเสียภาษีเงินได้ และประโยชน์ทางภาษี
ที่คาดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาจะได้ รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุนอาจได้ รับผลกระทบในทางลบ ซึง่ ในกรณี
ดังกล่าว หากผู้ถือหน่วยลงทุนทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาไม่ได้ ยื่นเสียภาษี เงินได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนรายนันอาจมี
้
ความรับผิดทังทาง
้
แพ่งและทางอาญา

6. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ในรอบปี บัญชีทผี่ ่านมา กองทุนฯ ไม่มีคดีความ ข้ อพิพาทในชันอนุ
้ ญาโตตุลาการ หรื อข้ อพิพาททางกฎหมายอื่นใดทีม่ ี
นัยสาคัญและเกี่ยวข้ องโดยตรงกับธุรกิจของกองทุนฯ ที่บริษัทจัดการเชื่อว่าจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงต่อธุรกิจ
สถานะทางการเงิน ผลการดาเนินการ และแนวโน้ มการดาเนินการในอนาคต
หมายเหตุ: ทรูและบริษัทในเครื อเป็ นคู่ความในข้ อพิพาทและคดีพิพาทหลายคดี ทังนี
้ ้ ข้ อพิพาทสาคัญทางกฎหมายทังในชั
้ น้
ศาลและอนุญาโตตุลาการไม่สามารถคาดการณ์ผลได้ จึงไม่อาจรับรองได้ ว่าทรูและบริษัทในเครื อจะชนะคดีหรื อข้ อพิพาทใดข้ อ
พิพาทหนึง่ เป็ นการเฉพาะ และกลุ่มทรูก็ไม่อาจคาดการณ์ผลแห่งคดีหรื อข้ อพิพาท รวมถึงผลกระทบทางด้ านการเงินของคดี
และข้ อพิพาทต่าง ๆ เหล่านี ้ได้ หากผลแห่งคดีหรื อข้ อพิพาทออกมาในเชิงลบก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผล
การดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มทรู ซึง่ อาจกระทบต่อความสามารถของทรูหรื อของบริษัทในเครื อแล้ วแต่กรณี ที่
จะชาระเงินให้ แก่กองทุนตามสัญญาเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการหลัก อนึง่ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จาก
รายงานประจาปี 2564 ของทรู

7. ข้ อมูลสาคัญอื่น
ไม่มี
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับด ูแลกิจการ
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8. ข้ อมูลหน่ วยลงทุนและผู้ถือหน่ วยลงทุน
8.1 ข้ อมูลหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม
I.

ข้ อมูลหน่วยลงทุน
จานวนเงินทุนโครงการ

106,316,537,450.00 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน

หน่วยละ 10.00 บาท

จานวนหน่วยลงทุน

10,631,653,745 หน่วย

ประเภทหน่วยลงทุน

ระบุชื่อผู้ถือ

ราคาเสนอขายวันแรก

หน่วยละ 10.00 บาท

ราคาเสนอขายในการลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 3

หน่วยละ 13.90 บาท

ราคาเสนอขายในการลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 4

หน่วยละ 15.90 บาท

จานวนเงินทุนจดทะเบียนปั จจุบนั

106,316,537,450.00 บาท

มูลค่าต่อหน่วย ณ ปั จจุบนั (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564) หน่วยละ 16.5746 บาท
II.

ข้ อมูลราคาหลักทรัพย์
ราคาปิ ด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

หน่วยละ 13.90 บาท

ราคาสูงสุดของปี 2564

หน่วยละ 14.40 บาท

ราคาต่าสุดของปี 2564

หน่วยละ 11.10 บาท

มูลค่าตามราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

147,779,987,055 บาท

มูลค่าการซื ้อขายเฉลี่ยปี 2564

161.72

ล้ านบาทต่อวัน

NAV ของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

16.5746

บาท/หน่วย
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8.2 ข้ อมูลผู้ถือหน่ วยลงทุน
ภาพรวมข้ อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ประเภทการปิ ดสมุดทะเบียน: XM
(1)

กลุ่มผู้ถือหน่วยทีถ่ ือหน่วยสูงสุด 10 รายแรก

ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

7.
8.
9.
10.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
สานักงานประกันสังคม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINESS LIMITED
THE BANK OF NEW YORK MELLON
กองทุนเปิ ด ทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์
อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
นายยงยุทธ จรัญวาศน์
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

(2)

ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุนตั ้งแต่ร้อยละ 10 ขึ ้นไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกัน)

6.

ลาดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1.
บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

จานวนหุ้น (หุ้น)
2,485,561,907
243,896,825
226,126,300
199,739,990
169,130,400
133,926,093

% หุ้น
23.379
2.294
2.127
1.879
1.591
1.260

125,000,000
114,264,194
95,999,999
94,811,060

1.176
1.075
0.903
0.892

จานวนหุ้น (หุ้น)
2,485,561,907

% หุ้น
23.379

(3)
กลุ่มผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการหรื อการ
จัดการหรื อการดาเนินงานของบริษัทจัดการอย่างมีนยั สาคัญ
ลาดับ ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
1.
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จำกัด )มหำชน(

จานวนหุ้น (หุ้น)
2,485,561,907

% หุ้น
23.379
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8.3 การจ่ ายผลตอบแทนของกองทุนรวม (Total Payout Summary)
(1)

นโยบายที่จะจ่ ายผลตอบแทนของกองทุน

กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละสองครัง้ ในกรณีทกี่ องทุนมีกาไรเพียงพอ เพื่อปฏิบตั ิ
ตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณีที่กองทุนมีกาไรสุทธิในปี นัน้ ๆ และไม่มียอดขาดทุนสะสม กองทุน
จะจ่ายเงินปั นผลเมื่อรวมแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 (หรื ออัตราอื่นตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตเป็ นครัง้ คราว) ของกาไร
สุทธิที่ปรับปรุงแล้ วของปี นัน้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคานวณกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว โดยหักรายการดังต่อไปนี ้
ออกจากกาไรสุทธิของกองทุน
ก. กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น (unrealized gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุน
รวมทังการปรั
้
บปรุงด้ วยรายการอื่นตามแนวทางที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานะ
เงินสดของกองทุน
ข. เงินสารองที่กนั ไว้ ในจานวนที่เพียงพอเพือ่ ซ่อมแซมบารุงรักษาหรื อปรับปรุงกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของ
กองทุน ซึง่ รวมถึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ตามแผนที่กาหนดไว้ อย่างชัดเจนในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ้ชวน หรื อที่บริษัทจัดการได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า หรื อตามที่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนมีมติอนุมตั ิ
ค. เงินสารองที่กนั ไว้ เพื่อการจ่ายชาระหนี ้เงินกู้ยมื หรื อภาระผูกพันของกองทุนตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่
กาหนดไว้ อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี ้ชวน หรื อทีบ่ ริษัทจัดการได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้ า
ง. เงินสารองที่กนั ไว้ เพื่อการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชนิดที่ให้ สิทธิในการได้ รับประโยชน์ตอบแทน
หรื อการคืนเงินทุนในลาดับแรก (หากมี)
ในกรณีทกี่ องทุนมีคา่ ใช้ จา่ ยที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้ จา่ ยทยอยตัดจ่ายหรื อผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น (unrealized loss) เป็ นต้ น
กองทุนจะกันสารองตามรายการตามข้ อ (ข) และ (ค) ข้ างต้ นได้ ในจานวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ของจานวนเงินที่มีภาระตามข้ อ (ข)
และ (ค) ข้ างต้ น ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หักด้ วยค่าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ใช่เงินสด
ในกรณีที่กองทุนมีกาไรสะสม กองทุนอาจจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจากกาไรสะสมได้ อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการ
จะไม่จา่ ยเงินปั นผลไม่ว่าจะเป็ นการจ่ายจากกาไรสุทธิที่ปรับปรุงข้ างต้ น หรื อจากกาไรสะสมในกรณีทกี่ องทุนยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่
สาหรับการคานวณกาไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้ วสาหรับผลการดาเนินงานตั ้งแต่ปี 2565 เป็ นต้ นไป กองทุนรวมมีนโยบายหักเงิน
สารองเงินเพื่อการชาระหนี ้เงินกู้ยืมเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์เดิม ก่อนคานวณกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วสาหรับการจ่ายเงินปั นผล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน/1 ทังนี
้ ้ ในปี 2565 กองทุนรวมมีการสารองเงินเพื่อจ่ายชาระหนี ้กู้ยืมดังกล่าว จานวน 155 ล้ านบาท
หมายเหตุ /1ข้ อ 100ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตังและจั
้
ดการกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื ้นฐาน (ฉบับประมวล)
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(2)

ประวัติการจ่ ายเงินปั นผลย้ อนหลัง

ประกาศจ่าย
จากผล
ประกอบการ
ไตรมาสที่ 1

ประกาศจ่าย
จากผล
ประกอบการ
ไตรมาสที่ 2

ประกาศจ่าย
จากผล
ประกอบการ
ไตรมาสที่ 3

ประกาศจ่าย
จากผล
ประกอบการ
ไตรมาสที่ 4

(1) เงินปั นผล
ต่ อหน่ วย
(บาท)

(2) อัตราการ
จ่ ายเงินปั นผล
เทียบกับราคา
เสนอขายครัง้
แรก (10 บาท
ต่ อหน่ วย)

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

1.044

10.44%

2564

0.2610

0.2610

0.2610

0.2610

1.044

10.44%

รวม

-

-

-

-

7.9544

-

หมายเหตุ: * เงินปั นผลที่ประกาศจ่ายครัง้ แรกได้ รวมเงินปั นผลทีม่ าจากผลประกอบการของไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 (จานวน
90 วัน) และของปี 2556 เริ่มจากวันทีจ่ ดั ตั ้งกองทุนจนถึงวันสิ ้นปี จานวน 9 วัน ดังนัน้ ถ้ าคิดจานวนเงินปั นผลทีไ่ ม่รวมจานวนวัน
ของปี 2556 จะได้ เงินปั นผลชองไตรมาสที่ 1 เท่ากับ 0.2403 บาทต่อหน่วย
/1 จากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2561
/2. จากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 30 มิถนุ ายน 2561
/3. จากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562
/4. จากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562
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9.

โครงสร้ างการจัดการ

9.1

บริษัทจัดการ
I.

II.

ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร เว็บไซต์ ของบริษทั จัดการ
ชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

ทีอ่ ยู่

ชัน้ 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

เลขทะเบียนบริษัท

0105535048398

โทรศัพท์

0-2949-1500

โทรสาร

0-2949-1501

เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

http://www.scbam.com

โครงสร้ างการบริหารจัดการ รายชื่อผู้ถอื หุ้น รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้จดั การกองทุน
อนึง่ โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทซึง่ มีธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ร้ อย
ละ 100) ไม่ส่งผลต่ออานาจในการควบคุมของบริ ษัทแต่อย่างไร เนื่องจากบริษัทมีคณะกรรมการบริษัททา
หน้ าที่ควบคุมการบริหาร โดยมีอานาจเป็ ดเสร็จเด็ดขาดในการบริหารงาน และไม่มีการแทรกแซงของผู้ถือ
หุ้น
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โครงสร้ างองค์ กร
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
จากโครงสร้ างบริหารภายในบริษทั ข้ างต้ น การดาเนินงานของกลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐานมี
ความเป็ นอิสระและถูกแยกออกมาจากกลุ่มงานอื่น โดยกลุ่มการลงทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐานมีขนตอน
ั้
และระเบียบในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน
รวมถึงอยู่ภายใต้ การกากับดูแลและตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กลุ่มกากับและควบคุม (Compliance) และตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึง่ มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหารของบริษัท
และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการของบริ ษัท เพื่อป้องกันการทุจริตหรื อความบกพร่องในหน้ าที่ของผู้ปฏิบตั ิงาน
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1) นางกิตติยา โตธนะเกษม
ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
2) นางสาลินี วังตาล
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3) ดร.ยรรยง ไทยเจริญ
กรรมการ
4) นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ
กรรมการ
5) นายชลิตติ เนื่องจานงค์
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
6) นายณรงค์ศกั ดิ์ ปลอดมีชยั
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
7) นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ
กรรมการ
รายชื่อคณะผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1) นายณรงค์ศกั ดิ์ ปลอดมีชยั
2) นางปิ่ นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์
3) นางนันท์มนัส เปี่ ยมทิพย์มนัส
4) นายอาชวิณ อัศวโภคิน
5) นางสาวพิณแก้ ว ทรายแก้ ว
6) นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
7) นายยุทธพล วิทยพาณิชกร
8) นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล
9) นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์
10) นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์
11) ดร.พูนศักดิ์ โล่ห์สนุ ทร
12) นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์
13) นางสาวอรอุมา ชีพเป็ นสุข
14) นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์
15) นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์
16) นายวโรฤทธิ์ จีระชน
17) นายปราโมทย์ เล้ าสมบูรณ์
18) นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
Chief Operations Officer สายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบตั ิการ
Chief Investment Officer สายการลงทุน
Chief Marketing Officer สายการตลาดและช่องทางการขาย
Executive Director กลุม่ ธุรกิจลูกค้ าบุคคลและสถาบัน
Executive Director กลุม่ การลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐาน
Executive Director กลุม่ จัดสรรสินทรัพย์ และกองทุนต่างประเทศ
Executive Director กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
Executive Director กลุม่ ทรัพยากรบุคคล
Executive Director กลุม่ บัญชีและปฏิบตั ิการกองทุน
Executive Director กลุม่ จัดการลงทุน Machine Learning
Executive Director กลุม่ กลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน
Executive Director กลุม่ กลยุทธ์และวางแผน
Executive Director กลุม่ จัดการลงทุนตราสารทุน
Executive Director กลุม่ ธุรกิจกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
Executive Director กลุม่ วิเคราะห์การลงทุน
Executive Director กลุม่ บริหารความเสี่ยง
Executive Director กลุม่ จัดการลงทุนตราสารหนี ้
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รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1) นายณรงค์ศกั ดิ์ ปลอดมีชยั
รายชื่อผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1) นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
2) นายเภรี
อิชยพฤกษ์
3) นางสาวพีรญา วรรณคีรี
4) นายนวบูลย์
ทององอาจ
รายชื่อผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารสภาพคล่ องของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร*
นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชัย*
นางสาวอัญชลี งามวุฒิกลุ *
นางธุวดารา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาววัชรา สถิตพรอานวย
นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร
นางสาวทัชภรณ์ โอภาสขจรเดช*
นางสาวกัลยดา ณ พัทลุง
นางสาวกมลรัตน์ ตั ้งธนะวัฒน์*

หมายเหตุ: *ผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้บริหารของบริษัทจัดการและกองทุนรวมภายใต้ การบริหารจัดการได้ ที่ website ของบริษัท
จัดการที่ http://www.scbam.com
III.

หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน
หน้ าที่และความรับผิดชอบหลักของบริษัทจัดการและผู้จดั การกองทุน คือจะต้ องบริหารและจัดการกองทุน
รวมทังทรั
้ พย์สินและหนี ้สินของกองทุน ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริตเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน ข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หนังสือชี ้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์
และข้ อตกลงต่าง ๆ ซึง่ กองทุนหรื อบริษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการกองทุน) หรื อทัง้
กองทุนและบริษัทจัดการเป็ นหรือจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญา
โดยมีหน้ าที่และความรับผิดชอบที่จะต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
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1) การบริหารและจัดการกองทุน
ในการบริหารและจัดการกองทุน บริษัทจัดการและผู้จดั การกองทุน ต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
ก) จัดการกองทุนฯ ให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต. ข้ อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หนังสือชี ้ชวน กฏหมายหลักทรัพย์ และ
ข้ อตกลงต่าง ๆ ซึ่งกองทุนเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบตั ิตามบทบัญญัติในมาตรา 125
แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
ข) จัดให้ มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ และ
หนังสือชี ้ชวน ที่มีสาระไม่ต่างจากข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแต่งตั ้ง
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และหนังสือชี ้ชวนฉบับร่างทีย่ ื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ค) จัดให้ กองทุนมีลกั ษณะไม่ต่างไปจากสาระสาคัญที่แสดงไว้ ล่าสุดต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดอายุของ
กองทุน และในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงลักษณะของกองทุนฯ บริษัทจัดการต้ องดาเนินการให้ กองทุน
มีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศ ทน. 38/2562
ง) แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการตามข้ อกาหนด เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน และดาเนินการให้ การแก้ ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุน หรื อ
แก้ ไขวิธีการจัดการเป็ นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 129 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
จ) จัดส่ง แจกจ่าย และเปิ ดเผยหนังสือชี ้ชวน และโครงการจัดการกองทุน และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ (ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึง่ ของหนังสือชี ้ชวน) ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ดังต่อไปนี ้
1) บริษัทจัดการจะต้ องเปิ ดเผยร่างหนังสือชี ้ชวนที่ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ต่อผู้ลงทุน ด้ วย
วิธีการที่ผ้ ลู งทุนสามารถเข้ าถึงได้ ก่อนวันเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่างหนังสือชี ้ชวน
ดังกล่าวต้ องมีข้อมูลที่ครบถ้ วน ถูกต้ อง เพียงพอ และไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจคลาดเคลือ่ น
2) บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือชี ้ชวนที่มีสาระสาคัญไม่ตา่ งจากฉบับร่างให้ แก่สานักงาน
ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่าหนึ่งวันทาการก่อนการเริ่มจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนแก่ผ้ ลู งทุน
และจัดส่งหนังสือชี ้ชวนดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี ้ชวนและรายงานกองทุน
(Mutual Fund Report and Prospectus System ("MRAP")) และ
3) บริษัทจัดการจะจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนแก่ผ้ ลู งทุนที่สนใจจะลงทุนในหน่วยลงทุน
โดยให้ มีระยะเวลาที่พอสมควรแก่การที่ผ้ ลู งทุนจะศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนก่อนการ
ตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เมื่อรวมกับระยะเวลาการเปิ ดเผยร่างหนังสือชี ้ชวนตาม
(1) ต้ องไม่น้อยกว่า 14 วัน
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ฉ) ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้ องให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและไม่
มีลกั ษณะที่ทาให้ ผ้ ลู งทุนสาคัญผิด และการโฆษณาต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณา
เพือ่ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
ช) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะตั ้งบริษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนเป็ นผู้ทาหน้ าที่ในการจัดจาหน่าย
หน่วยลงทุน บริษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้ องไม่มีความสัมพันธ์กบั ผู้ที่จะจาหน่าย จ่าย โอน
ให้ เช่า หรื อให้ สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานทีก่ องทุนจะลงทุนในลักษณะของการเป็ นกลุ่ม
บุคคลเดียวกัน
ซ) ประชาสัมพันธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้ างขวางเพื่อให้ มีการกระจายข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
หน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย
ฌ) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานและในการควบคุมการจัดการดังกล่าว บริษัทจัดการ
ต้ องดาเนินการและควบคุมดูแลให้ การจัดการเป็ นไปตามสาระสาคัญทีไ่ ด้ ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
กองทุน และบริษัทจัดการต้ องจัดให้ มีข้อกาหนดในเอกสารสัญญาที่เข้ าทาหรื อจะเข้ าทาเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน เพือ่ ให้ ผ้ เู ช่า ผู้รับสิทธิ หรื อผู้รับจ้ างทีน่ าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้ าที่รายงานข้ อเท็จจริงและเหตุผลต่อบริษัท
จัดการโดยไม่ชกั ช้ า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ญ) ได้ มาเพิม่ เติมและจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดใน
โครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์
ฎ) ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน บริษัทจัดการต้ องทาให้ มนั่ ใจได้ ว่า
กองทุนจะไม่ประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเอง
แต่จะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวโดยการให้ เช่า ให้ สิทธิ หรื อให้ ผ้ อู นื่ ดาเนินการเท่านัน้ และบริษัทจัดการต้ อง
ดาเนินการให้ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นไปตามข้ อกาหนดใน
โครงการจัดการกองทุน และตามกฎหมายหลักทรัพย์
ฏ) ดาเนินการให้ เป็ นไปตามประกาศ ก.ล.ต. หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. ทีเ่ กี่ยวข้ อง ในกรณีที่ปรากฏ
ข้ อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง รวมกันเกินหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ
ฐ) ดาเนินการที่จาเป็ นเพื่อควบคุมดูแลและให้ มนั่ ใจได้ วา่ การถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าว ณ ขณะ
ใดขณะหนึง่ ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ไม่เกินสัดส่วนที่บงั คับใช้
ฑ) เพิ่มหรื อลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนและตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในประกาศ ทน. 38/2562 ตลอดจนหลักเกณฑ์อนื่ ๆ ที่ประกาศใช้
บังคับโดย ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. หรื อ ตลาดหลักทรัพย์
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ฒ) จ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ใน
โครงการจัดการกองทุนและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ รวมทังเป็
้ นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
ณ) จัด ให้ มี ก ารประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานที่ ก องทุ น จะได้ ม า และการประเมิ น ค่ า
ทรัพย์ สินดังกล่าวในครั ง้ ถัด ๆ มาให้ เป็ นไปตามสัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สินและสิทธิ รายได้ ระหว่าง
กองทุนและนิติบคุ คลผู้โอนหรื อบุคคลอื่น ๆ รวมทังการประเมิ
้
นค่าทรัพย์สินดังกล่าวในครัง้ ถัด ๆ มาอัน
เกี่ ยวเนื่ องกับทรัพย์ สินโครงสร้ างพื น้ ฐานดังกล่าวตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน และ
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ได้ กาหนดไว้
ด) ดาเนินการเลิกกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์
ต) จัดให้ มีและคงไว้ ซึ่งระบบงานที่เหมาะสมสาหรับการบริ ห ารและจัดการกองทุนฯ อย่างน้ อยในเรื่ อง
ดังต่อไปนี ้
1) การคัดเลื อกและแต่งตัง้ บุคลากรที่เกี่ ยวข้ องกับการดาเนิ นการของกองทุน ฯ ให้ มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกับการบริ หารและจัดการกองทุนและดาเนินการให้ มั่นใจได้ ว่า
บุคลากรที่แต่งตั ้งดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมเพือ่ บริหารและจัดการกองทุนฯ
2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ ทสี่ มบูรณ์ของการจัดตั ้งกองทุนฯ ทังการตรวจสอบ
้
และสอบทาน (การทา due diligence) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานทีจ่ ะลงทุน
ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการจัดตั ้งกองทุนและทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ที่ถกู ต้ อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน และ
3) การกากับดูแลบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
เพื่อให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯ และเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ถ) บริษัทจัดการจะต้ องบริหารจัดการกองทุนฯ ด้ วยตนเอง และไม่มอบหมายอานาจให้ บคุ คลอื่นใด เว้ น
แต่บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นบริหารจัดการกองทุนฯ เฉพาะในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการลงทุนและ
การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ อืน่ ทีม่ ิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานและการปฏิบตั ิการด้ าน
งานสนับสนุน ทังนี
้ ้การมอบหมายดังกล่าว (หากมี) ต้ องเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
ท) ตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ซึง่ รวมถึงเสาโทรคมนาคมและ
โครงสร้ างพื ้นฐานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ โครงสร้ างใยแก้ วนาแสง
(fiber optic cable) และระบบบรอดแบรนด์ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด ที่จะโอนไปให้ กองทุนตามสัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ที่จะเข้ าทาระหว่างกองทุนฯ และนิตบิ คุ คลผู้โอน รวมทังต้
้ องกาหนด
อัตราค่าเช่า ค่าสิทธิ หรื อค่าตอบแทนอื่นทีเ่ กี่ยวข้ อง ตลอดในเงือ่ นไขตามสัญญาจัดหาผลประโยชน์
เพื่อประโยชน์ทดี่ ีที่สดุ ของกองทุนฯ และมีลกั ษณะเดียวกับทีว่ ิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไป
ในสถานการณ์เดียวกัน
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ธ) ในส่วนของทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนในรูปของสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้ ในอนาคตหรื อสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ อนั รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) รายได้ ในอนาคตที่
กองทุนฯ ซื ้อจาก BFKT และ AWC
1) บริ ษัทบริษัทจัดการจะต้ องดาเนินการให้ BFKT และ AWC และผู้ประกอบกิจการโครงสร้ าง
พื น้ ฐานที่ เป็ นคู่ สั ญ ญารายอื่ น ใด จัด ให้ มี ก ลไกให้ บริ ษั ท จั ด การหรื อ ผู้ ที่ บ ริ ษั ท จัด การ
มอบหมายสามารถเข้ าตรวจสอบหรื อสอบยัน ของส่วนแบ่ งรายได้ ที่ ก องทุน ฯ ได้ รับ ตาม
ข้ อตกลง ตลอดจนจัดส่งรายงานหรื อข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องต่อบริษัทจัดการเพื่อใช้ ในการติดตาม
และตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของส่วนแบ่งรายได้ ดงั กล่าว และ
2) บริ ษั ทจัด การต้ อ งด าเนิ นการติ ดตามและตรวจสอบความถูก ต้ อ งครบถ้ วนของส่วนแบ่ ง
รายได้ ที่กองทุนฯ ได้ รับอย่างสม่าเสมอ และหากพบความผิดพลาดหรื อข้ อบกพร่องที่อาจทา
ให้ ก องทุน ฯ ไม่ ได้ รับ ส่ว นแบ่ งรายได้ ที่ ถูก ต้ อ งครบถ้ วนตามข้ อ ตกลง บริ ษั ท จัด การต้ อ ง
ดาเนินการหรื อมอบหมายให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญดาเนินการให้ BFKT และ AWC และผู้ประกอบ
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน (แล้ วแต่กรณี) ปรับปรุงแก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าว
น) ดาเนินการอืน่ ๆ เพือ่ ให้ เป็ นไปตามและบรรลุวตั ถุประสงค์ของกองทุนฯ และรักษาผลประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนภายใต้ ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ เป็ นต้ น แต่ทงนี
ั้ ้
การดาเนินการดังกล่าวต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2) การลงทุน
บริษัทจัดการและผู้จดั การกองทุน ต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
ก) เข้ าทาสัญญาเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานในนามของกองทุนฯ ภายในหกเดือน
นับแต่วนั จดทะเบียนกองทุนฯ โดยคิดเป็ นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ
ข) ดารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุนฯ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ประจาปี โดยให้ มีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ (เว้ นแต่
รอบระยะเวลาบัญชีสดุ ท้ ายของอายุกองทุนฯ หรื อตามที่สานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบ
ค) ด ารงมู ล ค่ า การลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน โดยมี มู ล ค่ า รวมกั น ไม่ น้ อยกว่ า
1,500,000,000 บาท และไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละ 75 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น รวมของกองทุ น ฯ ภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปี หลังจากการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ง) ด าเนิ น การให้ ก องทุน ฯ ไม่ ลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ มิ ใช่ท รั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน เว้ น แต่
ทรัพย์สินอื่นที่ ก.ล.ต. อนุญาตให้ กองทุนฯ สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และดาเนินการให้ การลงทุนของ
กองทุนฯ ในทรัพย์สินอื่นดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุน
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3) การเรียกเก็บและชาระเงินในนามของกองทุนฯ
ดาเนินการเกี่ ยวกับการเรี ยกเก็บและชาระค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่าย และ/หรื อเงินตอบแทนอื่นใดจาก
กองทุนฯ ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ
4) การแต่ งตัง้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อการบริ หารจัดการกองทุนฯ
บริษัทจัดการ ต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
ก) จัด ให้ มี ค ณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาการลงทุน ให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ในประกาศ ทน.
28/2562 และแต่งตั ้งบุคคลเข้ าแทนที่กรรมการในคณะกรรมการทีป่ รึกษาการลงทุน โดยแต่งตั ้งบุคคล
ที่ มี คุ ณ สมบัติ ต ามที่ ก าหนดไว้ ในกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ และเป็ นไปตามข้ อ เงื่อ นไขที่ ก าหนดไว้ ใน
โครงการจัดการกองทุนฯ
ข) จัดให้ มีการแต่งตัง้ บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ ในประกาศที่เกี่ยวข้ องซึ่งออกตามพ.ร.บ.
หลักทรั พ ย์ และได้ รับความเห็ นชอบจาก ก.ล.ต. หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. เป็ นผู้จัดการกองทุนเพื่ อ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการจัดตั ้งและจัดการกองทุนฯ ที่ใช้ บงั คับกับบริ ษัท
จัดการ และปฏิบตั ิหน้ าที่โดยยึดมัน่ ในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่ได้ รับความ
เห็นชอบจาก สานักงาน ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการจะต้ องรายงานการแต่งตัง้ และการสิ ้นสุดการแต่งตัง้
ผู้จัดการกองทุนต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศที่เกี่ยวข้ องซึ่งออกโดยสานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้
เปิ ดเผยรายชื่อผู้จัดการกองทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานหรื อเอกสารที่
จัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ และเปิ ดเผยไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้
ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล ให้ บริ ษัทจัดการปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั ภายใน 14 วันนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ค) แต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์และเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์โดยการแต่งตั ้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่
(โดยอานาจของมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน) ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนดและเป็ นไปตาม
ข้ อเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ
ง) แต่งตั ้งนายทะเบียน และเปลี่ยนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตั ้งนายทะเบียนรายใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด และแจ้ งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องถึงการแต่งตั ้งนายทะเบียนดังกล่าว
ตลอดจนติ ด ตามตรวจสอบการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ของนายทะเบี ย นให้ เป็ นไปตามข้ อก าหนดเกี่ ย วกับ
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทา
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้ อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญาแต่งตั ้งนายทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน
จ) แต่งตัง้ นิติ บุค คลที่ มีป ระสบการณ์ และความรู้ ความเชี่ย วชาญในการประเมิน ค่า ทรัพ ย์ สิน กิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นผู้ประเมินค่าซึ่งจะประเมิ นค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานตามกฎหมาย
หลักทรัพย์
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ฉ) แต่งตั ้งที่ปรึกษา (หากมี) เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อของกองทุนฯ หรื อ
บุคคลอื่น ๆ เกี่ยวข้ องและจาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวกับกองทุนฯ อาทิ ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่
ปรึกษากฎหมาย
ช) แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีของกองทุนฯ ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ
และเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีใหม่ซงึ่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
ซ) แต่งตั ้งผู้ชาระบัญชีของกองทุนฯ โดยความเห็นชอบของสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อทาหน้ าที่เก็บรวบรวม
และแบ่ งทรัพ ย์ สิน ของกองทุน ฯ ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน รวมถึ งปฏิ บัติ ห น้ าที่ อื่ น ๆ ที่ ก าหนดไว้ ใ น
กฎหมายหลักทรัพย์ และดาเนินการอย่างอื่นเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้ การชาระบัญชีเสร็ จสิ ้นเมื่อมีการเลิก
กองทุนฯ
ฌ) จัดให้ มีผ้ ูติดต่อกับผู้ลงทุนซึง่ ได้ รับความเห็นชอบจาก สานักงาน ก.ล.ต. เพื่อทาหน้ าที่ขายหน่วยลงทุน
หรื อให้ คาแนะนากับผู้ลงทุนรายย่อย
5) หน้ าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ
บริษัทจัดการ ต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
ก) จัดให้ มีการยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอันได้ แก่เงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุน เป็ น
กองทุนต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วันสิน้ สุดการเสนอขายหน่วยลงทุน ตาม
มาตรา 124 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และประกาศที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ข) จัดให้ มีการยื่นคาขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30
วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนฯ หรื อนับแต่วนั สิ ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่ม
เงินทุนของกองทุนฯ
ค) ดูแลให้ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการและโครงการจัดการกองทุนฯ เป็ นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ตลอดเวลา โดยในกรณี ที่ ข้ อ ก าหนดในข้ อ ผู ก พัน ระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น กับ บริ ษั ท จัด การหรื อ
โครงการจัดการกองทุนฯ ขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อประกาศ กฎ
และ/หรื อ คาสัง่ นัน้ ให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการเพื่อให้ มีการแก้ ไขข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ และ/หรื อ โครงการจัดการกองทุนฯ โดยไม่ชกั ช้ า
ง) เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือ หน่วยลงทุนโดยให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุนฯ และกฎหมายหลักทรัพย์
จ) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการต้ องแสดงข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือ
หน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึง่ รวมถึงความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ในเรื่ องที่ขอมติ
และผลกระทบที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอาจได้ รับจากการลงมติในเรื่ องดังกล่าว เป็ นต้ น
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ฉ) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่บริ ษัทจัดการต้ องให้ ความเห็ นตามกฎหมายหลักทรั พย์ ซึ่งรวมถึงความ
สมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน และในเรื่ องที่ จะต้ องได้ รับมติ
อนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
ช) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอให้ ออกใบหน่วยลงทุนหรื อหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนบริ ษัท
จัดการจะจัดให้ มีการออกใบหน่วยลงทุนหรื อหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่เป็ นปั จจุบนั โดยมี
ข้ อมูลที่จาเป็ นและเพียงพอเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใช้ เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและ
ใช้ อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
ซ) ด าเนิ น การก ากั บ ดู แ ลและท าให้ มั่น ใจได้ ว่ า บุค ลากรของบริ ษั ท จัด การปฏิ บัติ งานตามกฎหมาย
หลัก ทรัพ ย์ และหลัก เกณฑ์ ที่ อ อกตามกฎหมายดังกล่ าว รวมทัง้ จรรยาบรรณและมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ฌ) อานวยความสะดวกแก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์หรื อบุคคลทีไ่ ด้ รับมอบหมายจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ เพื่อให้
บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ญ) จัดทาบัญชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยแยกไว้ ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ และนา
ทรัพย์สินของกองทุนฯ และผลประโยชน์ที่ได้ จากการนาทรัพย์สินของกองทุนฯ ไปลงทุนไปฝากไว้ กับ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ฎ) จัดทาและจัดเก็บบัญชีและบันทึกแสดงการลงทุนของกองทุนฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
ฏ) จัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
ฐ) จัดทารายงานการลงทุนของกองทุนฯให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ทราบ ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
ฑ) คานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน และเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
ฒ) จัดทางบการเงินของกองทุนฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์และนาส่งงบการเงิน
ดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์
ณ) จัด ทารายงานประจ าปี ของกองทุน ฯ โดยมี ข้อ มูลตามที่ กาหนดไว้ ในกฎหมายหลัก ทรัพ ย์ ทุกรอบ
ระยะเวลาสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนฯ และส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน สานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ ภายในสี่เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนฯ
ด) รายงานต่ อ ส านัก งาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ โดยไม่ ชัก ช้ า เมื่ อ ปรากฏเหตุ ก ารณ์ ห รื อ การ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่ก องทุนฯ ลงทุน
หรื อมีไว้ อย่างมีนยั สาคัญตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ ในประกาศที่เกี่ยวข้ อง
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ต) จัด ท า จัด ให้ มี ก ารท า จัด ส่ ง รายงาน และเปิ ดเผยข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ กองทุน ฯ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
ถ) ติด ตาม ด าเนิ น การ และสั่งการต่ อบุ คคลต่ าง ๆ ซึ่ งมี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบตามสัญ ญาต่ าง ๆ อาทิ ผู้
ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จดั การกองทุน ที่ปรึกษา และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามสัญญาแต่งตั ้งที่เกี่ยวข้ อง
และติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิตามหน้ าที่และความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าวภายใต้ สัญญาที่
เกี่ยวข้ องและการปฏิบัติ ตามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงดาเนินการตามที่ระบุไว้ ในสัญ ญาแต่งตัง้
และ/หรื อ ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอ และ
ท) ปฏิบตั ิหน้ าที่อนื่ ๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนดว่าเป็ นหน้ าที่ของบริษัทจัดการ

9.2

ผู้บริหารทรั พย์ สิน
I.

II.

ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร เว็บไซด์ ของผู้บริหารทรัพย์ สิน
ชื่อ

บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเม้ นท์ จากัด

ทีอ่ ยู่

เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขต
ห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เลขทะเบียนบริษัท

0105556107920

โทรศัพท์

0-2699-2582

โทรสาร

0-2699-4321

หน้ าที่และความรับผิดชอบ ของบริษัทจัดการและผู้บริหารทรัพย์ สิน
ก)

ติดต่อ เจรจา ประสานงาน ยื่นข้ อเสนอ ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ดาเนินการใดๆ ที่
เกี่ยวข้ อ งและจาเป็ นเพื่อให้ มีการดาเนินการด้ านธุรการสาหรับทรัพย์สิ นที่เป็ นโครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมของกองทุนฯ ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาบริการหลัก ระหว่างกองทุนฯ และ บริ ษัท เทเล
คอม แอสเซท แมเนจเม้ นท์ จากัด ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ตามที่ได้ แก้ ไขเพิ่ มเติม
รวมถึงตามข้ อตกลงเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 และข้ อตกลงเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ระหว่าง
ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมและกองทุน) ซึ่งอาจมีการแก้ ไข และ/หรื อ เปลี่ยนแปลง อันรวมถึง
แต่ไม่จากัดเพียง การจัดการ ติดต่อ เจรจา ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ลงนามในเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ดาเนินการ (ก) เพื่อให้ มีการเข้ าใช้ และ/หรื อ เข้ าชม สถานที่ตั ้งทรัพย์สินที่เป็ น
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ (ข) เพื่อให้ มีการเข้ าทาสัญญา หรื อ ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
หรื อให้ ใช้ สถานที่ตั ้งทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ระหว่างกองทุนฯ กับ
เจ้ าของหรื อผู้ให้ เช่าหรื อผู้ยินยอมให้ ใช้ สถานที่ และจัดการเพื่อให้ มีการจดทะเบียนสัญญาดังกล่าว
กับเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง (หากจาเป็ น) (ค) ที่เกี่ยวกับการชาระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหรื อให้ ใช้ สถาน
ที่ตัง้ ทรัพย์ สินที่เป็ นโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ให้ แก่เ จ้ าของหรื อผู้ให้ เช่าหรื อผู้
ยินยอมให้ ใช้ สถานที่ (ง) ที่เกี่ยวกับการประกันภัย (จ) เพื่อให้ ได้ มาซึง่ สิทธิแห่งทางสาหรับทรัพย์สินที่
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เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ รวมถึงการชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายสาหรับ
สิทธิแห่งทางดังกล่าว (ฉ) ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บ ติดตาม และ/หรื อ ทวงถามค่าเช่าเป็ นรายเดือนจาก
บุ ค คลที่ เช่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ เป็ นโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมจากกองทุ น ฯ (ทัง้ ตามสัญ ญาเช่ า
ดาเนินการและบริ หารจัดการหลักและสัญ ญาเช่าอื่น ๆ ระหว่างgกองทุนฯ กับผู้เช่า) และ (ช) ที่
เกี่ยวกับการจัดการเกี่ ยวกับใบแจ้ งหนีแ้ ละใบเสร็ จรับเงินสาหรับค่าเช่าทรัพย์ สินที่เป็ นโครงสร้ า ง
พื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ เป็ นรายเดือน
ข)

ติดต่อ เจรจา ประสานงาน ยื่นข้ อเสนอ ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ดาเนินการใดๆ ที่
เกี่ยวข้ องและจาเป็ นเพื่อให้ มีการดาเนินการทางด้ านการตลาดสาหรับทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาบริการหลัก อันรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
การทาการตลาด ติดต่อ เจรจา ประสานงาน ยื่นข้ อเสนอ และ/หรื อ ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องเพือ่
น าพื น้ ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม หรื อ ความจุ ข องระบบ (capacity) ของทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ป็ น
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ที่ยงั ไม่มีการใช้ งาน ออกให้ เช่า ดาเนินการ และบริ หาร
จัดการแก่ผ้ ูเช่ารายใหม่ และดาเนินการให้ มีก ารเข้ าทาสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการ
ระหว่างผู้เช่าดังกล่าวกับกองทุนฯ

ค)

ติดต่อ ประสานงาน ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล และ/หรื อ ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องและจาเป็ นเพื่อให้
บุคคลที่กองทุนฯ ทาสัญญาแต่งตั ้งหรื อมอบหมายให้ ดาเนินการบริ หารจัดการ จัดหาผลประโยชน์
หรื อ ให้ บ ริ ก ารแก่ก องทุนฯ เกี่ ย วกั บทรัพ ย์ สิน ที่เป็ นโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมของกองทุน ฯ
ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตนภายใต้ สญ
ั ญาแต่งตั ้งหรื อมอบหมายดังกล่าว

ง)

บอกกล่าว ติดตามทวงถาม ร้ องทุกข์ กล่าวโทษ เจรจา เรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อ แจ้ งความ
ดาเนินคดีกับคู่สัญ ญาของกองทุนฯ ที่ กระทาละเมิด หรื อปฏิบัติ ผิดข้ อสัญ ญาหรื อข้ อตกลง หรื อ
บุคคลอื่นใดในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์ สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมของกองทุนฯ ตลอดจนให้ ถ้อยคา ลงนาม ส่งมอบ รับมอบ และ/หรื อ รับรองเอกสาร
ต่าง ๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวข้ อง เพื่อสาเร็จผลตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ (ก) ข้ อ (ข) และ
ข้ อ (ค) ข้ างต้ น

จ)

ติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเรื่ องสิทธิแห่งทาง ภาษี โรงเรื อนและ
ที่ดิน ภาษี มูลค่าเพิ่ม รวมทัง้ การขออนุญ าตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเช่า ดาเนินการและบริ หาร
จัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ

ฉ)

แต่งตั ้งตัวแทนช่วงคนหนึ่งคนใดหรื อหลายคน รวมทังการแต่
้
งตั ้ง การเปลี่ยนแปลง การยกเลิกเพิก
ถอนการแต่งตั ้ง เพื่อให้ บรรลุซงึ่ ประโยชน์ และวัตถุประสงค์อนั ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นทุกประการ
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9.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์
I. ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษทั หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร เว็บไซด์ ของผู้บริหารทรัพย์ สิน
ชื่อ

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ
แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์

0-2470-3201

โทรสาร

0-2470-1996-7

II. หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมถึงสถานที่จัดเก็บรักษาทรั พย์ สนิ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบหลัก ๆ ดังต่อไปนี ้
ก) ได้ รับค่าตอบแทนจากการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามอัตราทีก่ าหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ล
ผลประโยชน์
ข) ลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในนามผู้ถือหน่วยลงทุน
ค) รับรองการได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน และให้ การสนับสนุนการจัดตั ้งและการจดทะเบียนจัดตั ้งกองทุนฯ
กับสานักงาน ก.ล.ต.
ง) กากับดูแลให้ บริษัทจัดการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการจัดการกองทุนฯ ตลอดจนข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยเคร่ งครัด
จ) จัดทารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการกระทาการ หรื องดเว้ นกระทา
การ จนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนฯ หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ภายในห้ าวัน
นับตั ้งแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
ฉ) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยแยกไว้ ตา่ งหากจากทรัพย์สินของผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อทรัพย์สินของ
บุคคลอืน่ ซึง่ ผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นผู้รับฝากไว้
ช) ควบคุมและดูแลให้ การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรื อทรัพย์สินอื่นใดของกองทุนฯ
เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ รวมถึงสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ สัญญาเช่า
ดาเนินการและบริหารจัดการหลัก และสัญญาบริการหลัก
ซ) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนฯ
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ฌ) ดาเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตนหรื อฟ้ องร้ องเรี ยกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรื อเมื่อได้ รับคาสั่งจาก
สานักงาน ก.ล.ต. โดยค่าใช้ จ่ายในการฟ้ องร้ องบังคับคดีดงั กล่าว ให้ เรี ยกร้ องจากทรัพย์สินของกองทุนฯ ได้
ญ) ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานในการบริ หารจัดการกองทุนฯ ของบริ ษัทจัดการโดยเคร่ งครัด ด้ วย
ความซื่อ สัต ย์ สุจ ริ ต และด้ วยความระมัด ระวัง โดยใช้ ความรู้ ความสามารถเยี่ย งผู้ป ระกอบวิช าชีพ เพื่ อ
ประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ฎ) พิจารณาอนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนที่มี
มูลค่ามากกว่า 100 ล้ านบาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปดังกล่าว โดยให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯและกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ โดย
คานึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ ซึง่ ได้ รับการแต่งตั ้งโดยค่าใช้ จ่ายของกองทุนฯ (ถ้ ามี)
ฏ) พิจารณาอนุมัติหรื อไม่อนุมัติการเข้ าทาสัญญาหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการบริ หาร
จัดการหรื อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีมลู ค่าของสัญญามากกว่า 100
ล้ านบาทแต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรั พย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการเข้ าทาสัญญาหรื อ
แก้ ไขเพิ่ มเติ ม หรื อบอกเลิก สัญ ญาดังกล่า ว โดยให้ เป็ นไปตามโครงการจัด การกองทุน ฯ และกฎหมาย
หลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ โดยคานึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ซึ่งได้ รับการแต่งตั ้งโดยค่าใช้ จ่ายของกองทุน
ฯ)
ฐ) แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรื อการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ ้น อันมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนฯ อย่างมีนยั สาคัญ หรื อเมื่อเห็นว่า
จาเป็ นต้ องประเมินค่าใหม่เพื่อกองทุนฯ
ฑ) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ต้องได้ รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเรื่ องที่ต้องได้ รับมติจากผู้
ถือหน่วยด้ วย
ฒ) ดาเนินการให้ มีการรับหรื อชาระเงิ นจากบัญชีของกองทุนฯ ภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการร้ องขออย่าง
สมเหตุสมผล ทังนี
้ ้ โดยต้ องเป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯ และ/หรื อ ข้ อกาหนดของเอกสารธุรกรรมที่
เกี่ยวข้ อง (ตามแต่กรณี)
ณ) ไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับประโยชน์ของกองทุนฯ หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทานันจะเป็
้
นไป
เพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรื อประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทนในการทา
หน้ าที่เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์หรื อเป็ นการดาเนินการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ูถื อ
หน่วยลงทุน ทราบก่อนอย่ างพอเพี ยงแล้ ว โดยผู้ถื อหน่วยลงทุน ที่ ได้ ท ราบข้ อ มูลดังกล่ าวมิได้ แสดงการ
คัดค้ าน
ด) ในกรณี ที่การดาเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการไม่ดาเนินการขอมติ ให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

145

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
ต) มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนฯ และสัญญาแต่งตั ้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และ
ถ) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์

9.4 คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนฯ ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ได้ แก่
1) นายณรงค์ศกั ดิ์

ปลอดมีชยั

ประธานกรรมการ

2) นางทิพาพรรณ

ภัทรวิกรม

กรรมการ

3) นางสาวพีรญา

วรรณคีรี

กรรมการ

หน้ าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการลงทุน
ก) พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื ้อ เช่า เช่าช่วง ให้ เช่า จาหน่าย โอน หรื อรับโอนซึง่ อสังหาริมทรัพย์ และ/หรื อ
โครงการโครงสร้ างพื ้นฐาน ตามที่ผ้ จู ดั การกองทุนฯ ได้ นาเสนอต่อคณะกรรมการลงทุน ทังนี
้ ้ การลงทุนดังกล่าว
ต้ องไม่ขดั แย้ งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และข้ อกาหนดของกองทุนฯ
ข) พิจารณาให้ ความเห็นชอบและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล การเพิ่มทุน และ/หรื อ การลดทุนของกองทุนฯ ตาม
กรอบที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ
ค) พิจารณาให้ ความเห็นชอบในเรื่ องงบประมาณทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับการจัดการทรัพย์สินทีก่ องทุนฯ
ทรัพย์สินนาเสนอแก่กองทุนฯ เพือ่ ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนฯ

ตามที่ผ้ ดู แู ล

ง) พิจารณาให้ ความเห็นชอบและอนุมตั ิกลยุทธ์การลงทุนในโครงการโครงสร้ างพื ้นฐาน กลยุทธ์การบริหารความ
เสี่ยงในการลงทุน แผนการบริหารสภาพคล่อง และอื่นๆ ตามที่ผ้ จู ดั การกองทุนฯ นาเสนอ รวมทังพิ
้ จารณา
กาหนดเงื่อนไขและข้ อจากัดในการลงทุนให้ ผ้ จู ดั การกองทุนฯ นาไปปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นไปตามนโยบายการ
ลงทุนที่ได้ รับอนุมตั ิ และไม่ขดั หรือแย้ งกับกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
จ) กากับดูแลให้ กลยุทธ์การลงทุนตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนฯ ตามกรอบที่ระบุ
ไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ หรื อสัญญาการบริหารจัดการกองทุนฯ รวมทังก
้ ากับดูแลให้ การลงทุนเป็ นไปตาม
กรอบที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ รวมทังก
้ ากับดูแลให้ การลงทุน ให้ เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ฉ) กากับดูแลและพิจารณาผลการดาเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
และการทาหน้ าที่ของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องที่มีหน้ าที่ตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนฯ
ช) พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทาสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทุนฯ ที่มีมลู ค่ารวมของสัญญาไม่ตา่ กว่า 10 ล้ าน
บาท ทังนี
้ ้ สัญญาทีจ่ ะให้ คณะกรรมการพิจารณา ต้ องผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทาง
กฎหมายหรื อหน่วยงานกากับแล้ ว
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ซ) กากับดูแลให้ การลงทุนเป็ นไปตามนโยบายและหลักปฏิบตั ใิ นการบริหารจัดการกองทุนฯ
คณะกรรมการบริษัทโดยเคร่งครัด

ที่ได้ รับอนุมตั ิจาก

ฌ) ดาเนินการเรื่ องอื่นใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั แย้ งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และข้ อกาหนด
ของกองทุนฯ
ญ) พิจารณาเรื่ องอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้ องกับการตัดสินใจลงทุนนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ในนโยบายและหลักปฏิบตั ิใน
การบริหารจัดการกองทุนฯ และอนุมตั ิสงั่ การตามที่จาเป็ นและเห็นสมควร และไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
ฎ) พิจารณาแต่งตั ้งกรรมการที่เป็ นผู้แทนกลุ่มงาน
ปฏิบตั ิงานในกลุ่มงานนันๆ
้ แล้ ว

ทดแทนกรรมการท่านเดิมในกรณีทกี่ รรมการท่านเดิมมิได้

9.5 ชี่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลดังต่ อไปนี ้
1) ผู้สอบบัญชี
ชื่อ
ทีอ่ ยู่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
2) นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ ชันที
้ ่ 15 เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-844-1000
02-679-5585
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
02-229-2800
02-359-1259

3) บริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สนิ
ชื่อ
บริษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จากัด
ทีอ่ ยู่
อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชัน้ 11 เลขที่ 170/30 ซอยสุขมุ วิท 16
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์
02-661-8803-5
4) ที่ปรึกษากองทุน
ชื่อที่ปรึกษากฎหมาย
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร

บริษัท ลิงค์เลเทอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
ชัน้ 20 ตึกแคปิ ตอล ออลซีซนั่ เพลส เลขที่ 87/1 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330
0-2305-8000
0-2305-8010
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ชื่อที่ปรึกษากฎหมาย
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด
990 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ
10500
0-2636-2000

9.6 ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ
I.

ข้ อมูลประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุน
การจัดการกองทุนรวมตั ้งแต่จัดตั ้งกองทุนรวมเมื่อ 4 ธันวาคม 2556 บริ ษัทจัดการ กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้จดั การกองทุนไม่ถกู ลงโทษและการเปรี ยบเทียบปรับ
อย่างไรก็ดี ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ที่เว็บไซท์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ดังนี ้
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/Enforce/Recent
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10.

การกากับดูแลกิจการ

10.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษทั จัดการ ปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คาสัง่ หรื อหนังสือเวียนตามทีไ่ ด้ แก้ ไขหรื อออก
โดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด และมีการจัดตั ้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน และคณะกรรมการลงทุน เพื่อพิจารณาในรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้ องกับการลงทุน
และมีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์คอยสอบทานการทางานของบริษัทจัดการอีกด้ วย
โดยทางบริษัทจัดการ ได้ กาหนดให้ มีนโยบายการกากับดูแลทางด้ านต่างๆ เช่น การจัดทารายงานความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ นโยบายในการปฏิบตั ิงานด้ านธุรกิจจัดการลงทุน จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน เป็ น
ต้ น

10.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
I.

คณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน ประกอบด้ วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ ใน กฎหมาย
หลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะแต่งตั ้งบุคคลต่อไปนี ้เป็ นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
1) นายวิเชาวน์ รักพงษ์ ไพโรจน์

Group Chief Corporate Officer,
Charoen Pokphand Gruop

2) นายนพปฎล เดชอุดม

Executive Vice Chairman of the Executive Committee,
TRUE Corporation Public Company Limited

3) นายณรงค์ศกั ดิ์ ปลอดมีชยั

Chief Executive Officer, SCB Asset Management

4) นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

Executive Director, SCB Asset Management

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
ก) ให้ คาปรึกษา คาแนะนาแก่บริษทั จัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนฯ ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุน เมื่อได้ รับการ
ร้ องขอโดยบริษัทจัดการ
ข) แจ้ งแก่บริษัทจัดการให้ ทราบถึงการที่กรรมการรายใดมีสว่ นได้ เสีย (ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม) ใน
เรื่ องที่ต้องให้ คาปรึกษาหรื อคาแนะนา ทังนี
้ ้ กรรมการผู้ที่มีส่วนได้ เสียในเรื่ องที่พิจารณา (ไม่วา่ โดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อม) จะต้ องไม่เข้ าร่วมประชุมเพือ่ พิจารณาในเรื่องดังกล่าว
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II.

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนฯ ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ได้ แก่
1) นายณรงค์ศกั ดิ์ ปลอดมีชยั

ประธานกรรมการ

2) นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

กรรมการ

3) นางสาวพีรญา วรรณคีรี

กรรมการ

หน้ าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการลงทุนสามารถดูได้ จากหัวข้ อ 8.4 ของรายงานประจาปี

10.3 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
ทางบริษัทจัดการ ได้ มกี ารออกข้ อปฏิบตั ิเรื่ องการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน (Staff Dealing Policy) และมีการ
กาชับให้ พนักงานทุกคนในองค์กร รวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และผู้จดั การกองทุน รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องอื่นที่มีโอกาสใช้
ข้ อมูลภายใน ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด และมีการกาหนดบทลงโทษอย่างรุนแรง และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หากมี
การละเมิดข้ อปฏิบตั ินี ้
พนักงานจะต้ องดูแลไม่ให้ การลงทุนของบริษัทฯ พนักงาน และกองทุนประเภทต่างๆ ภายใต้ การบริหารของบริษัทฯ มี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างมีเจตนาที่จะก่อให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบระหว่างกัน
และจะต้ อง
ดาเนินงานด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและยุติธรรม เพื่อให้ การจัดการกองทุนภายใต้ การบริหาร เป็ นไปตาม วัตถุประสงค์
ของกองทุนและรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ของลูกค้ า โดยผลประโยชน์ของลูกค้ าต้ องมาก่อนผลประโยชน์ ของบริษัทฯ
หรื อผลประโยชน์ส่วนตัวกรรมการ หรื อพนักงานของบริษัทฯ
บริษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและประกาศ
ต่าง ๆ ที่สานักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด รวมทังกฎ
้ ระเบียบ ข้ อบังคับของบริษัทจัดการ
และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับดูแลการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของพนักงานได้

10.4 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุนรวม
กลุ่มการลงทุนโครงสร้ างพืน้ ฐาน จะเข้ าทาการตรวจสอบและสอบทาน (การทา due diligence) วิเคราะห์และศึกษา
ความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการซือ้ ทรัพ ย์ สินเข้ ากองทุนฯ ตลอดจนตัดสินใจลงทุนหรื อจาหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยมีขนตอนตามขั
ั้
นตอนการปฏิ
้
บตั ิงานที่ชดั เจนและเป็ นกระบวนการ ทังยั
้ งมีคณะกรรมการ
การลงทุนช่วยกลั่นกรองการพิจารณาเพื่อหลีกเลี่ยงการขัดแข้ งทางผลประโยชน์ที่อ าจเกิดขึน้ โดยมีเกณฑ์ ในการ
พิจารณาดังต่อไปนี ้
เกณฑ์ในการพิจารณา
1) ประสบการณ์ สถานะการเงิน ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงที่ผ่านมาของเจ้ าของสินทรัพย์ เพือ่ พิจาณาถึง
ความสามารถปฏิบตั ิหน้ าทีเ่ มื่อเป็ นคู่สญ
ั ญาในการเข้ าธุรกรรมการลงทุนและการบริหารงานของกองทุนฯ
2) ทาเลและศักยภาพของสินทรัพย์ สภาพที่ตั ้ง ทางเข้ าออก
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3) โอกาสในการจัดหารายได้
4) ผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของสินทรัพย์ทจี่ ะเข้ าลงทุน
5) ความเป็ นไปได้ ทางการตลาด และสภาวะการแข่งขันของสินทรัพย์ที่กองทุนฯ จะเข้ าลงทุน

10.5 การคัดเลือกผู้บริหารทรัพย์ สิน
ผู้จดั การกองทุนคัดเลือกบุคคากรอืน่ ในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ บริษัทจัดการให้ ความสาคัญกับการ
คัดเลือกบุคลากรผู้มารับหน้ าทีผ่ ้ บู ริหารทรัพย์สิน โดยจะจัดให้ มกี ารพิจารณาถึงความเหมาะสม ความพร้ อมในการ
ดาเนินงานของผู้บริหารสินทรัพย์
บริษัทจัดการจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้บริ หารสินทรัพย์
และเสนอต่อ
คณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณารายทีเ่ หมาะสมก่อนดาเนินการแต่งตั ้ง
เกณฑ์ในการพิจาณาผู้บริ หารทรัพย์สิน มีดงั ต่อไปนี ้
1) ประสบการณ์ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือในการปฏิบตั งิ าน
2) ความคุ้นเคยกับทรัพย์สิน หรื อทีต่ ั ้งของทรัพย์สิน
3) ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้เช่าและผู้ใช้ บริการทรัพย์สิน
4) ความสัมพันธ์อนั ดีกบั เจ้ าของทีด่ นิ
5) ความสัมพันธ์อนั ดีต่อหน่วยงานภาครัฐ
6) ระบบการปฏิบตั ิงาน และการควบคุมภายใน
7) อัตราค่าตอบแทน
8) เกณฑ์อื่นๆ ที่กรรมการการลงทุนและหรื อผู้เชี่ยวชาญอาจเสนอเพิม่ เติม

10.6 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทรั พย์ สิน
การให้ บริการของผู้บริหารทรัพย์สนิ จะมีการประเมินผลโดยการใช้ ดชั นีประเมินผลงาน ตามทีก่ าหนดไว้ ในสัญญา
บริการหลัก ดัชนีวดั ผลประกอบด้ วยดัชนีตา่ ง ๆ รวมถึงการควบคุมการใช้ จา่ ยและรายได้ ตามงบประมาณที่
คาดการณ์ และการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าสถานที่ตั ้งทรัพย์สิน หากการให้ บริการไม่เป็ นไปตามดัชนีวดั ผลที่กาหนดไว้ จะมี
การลดค่าบริการ โดยจะพิจารณาและปรับปรุงดัชนีวดั ผลเป็ นรายปี โดยตกลงร่วมกันตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของ
สัญญาบริการหลัก
ผู้จดั การกองทุนอาจจะมอบอานาจในการบริหารจัดการให้ แก่ผ้ บู ริหารทรัพย์สิน โดยจะกากับดูแลการบริหารของ
ผู้บริหารทรัพย์สนิ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่เป็ นที่ยอมรับ พร้ อมทังติ
้ ดตาม ควบคุมผลประกอบการเป็ นไป
ตามงบประมาณประจาปี ของสินทรัพย์ที่จดั ทาร่วมกันทุกปี เพือ่ ดารงซึง่ ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
นอกจากผลประกอบการของทรัพย์สินที่ผ้ จู ดั การกองทุนพึงดูแลแล้ ว ผู้บริหารสินทรัพย์จะต้ องดูแลให้ ทรัพย์สนิ ของ
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กองทุนฯ ให้ อยู่ในสภาพดี พร้ อมจัดหาผลประโยชน์ และดาเนินการให้ มีการจัดทาประกันภัยทีพ่ อเพียงและเป็ นไป
ตามทีเ่ ปิ ดเผยในโครงการจัดการกองทุนฯ

10.7 การติดตามดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนฯ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับแต่งตั ้งจากบริษัทจัดการ ซึง่ ได้ แก่ ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน) มีหน้ าทีโ่ ดยตรงใน
การควบคุม และดูและดูแลให้ การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรื อทรัพย์สินต่างๆ ของกองทุนฯ
เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ
รวมถึงสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
สัญญาเช่า
ดาเนินการและบริหารจัดการหลัก และสัญญาบริการหลัก และจัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนฯ
ลักษณะการเข้ าตรวจสอบสภาพทรัพย์สินมี 2 แนวทาง ดังนี ้
• Desktop Audit - กองทุนฯ และผู้ดแู ลผลประโยชน์สามารถเข้ าตรวจสอบการทางาน และความมีอยู่ของ
ทรัพย์สินที่กองทุนฯ เข้ าลงทุน ผ่าน Network Operation Control (NOC) และระบบอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ ที่
สานักงานของทรู
• Fieldwork Audit - ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมจะอานวยความสะดวกให้ กบั กองทุนฯ และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ หรื อผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่กองทุนฯ จะแต่งตั ้ง ในการสารวจและตรวจสอบสภาพทรัพย์สนิ
ที่กองทุนฯ เข้ าลงทุน
ความถี่และกาหนดการของการตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน ดังนี ้
ประเภทการตวจสอบ

ความถี่ของการเข้ าตรวจสอบ

Desktop Audit

รายไตรมาส

Fieldwork Audit

ปี ละ 2 ครัง้

10.8 ค่ าตอบแทนของบริษัทจัดการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นค่าธรรมเนียมทีจ่ ่ายให้ แก่บริษัทจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมการจัดการคานวณในอัตรา
ก้ าวหน้ าดังนี ้
ส่ วนของมูลค่ าสินทรัพย์ สุทธิท่ปี รับปรุ งแล้ ว
0- 30,000 ล้ านบาท
ส่วนที่มากกว่า 30,000 ล้ านบาท ถึง 50,000 ล้ านบาท
ส่วนที่เกิน 50,000 ล้ านบาท

อัตราร้ อยละของมูลค่ าสินทรัพย์ สุทธิท่ ปี รับปรุงแล้ ว
ร้ อยละ 0.11
ร้ อยละ 0.075
ร้ อยละ 0.005

หมายเหตุ: มูลค่าสิ นทรัพย์สทุ ธิ ที่ปรับปรุงแล้ว คือ มูลค่าสิ นทรัพย์ทงั้ หมดของกองทุนรวมหักด้วยหนีส้ ิ นที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย

อัตราดังกล่าวยังไม่ได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม โดยในปี 2564 ทางกองทุนฯ ได้ ชาระค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นจานวน
124.88 ล้ านบาท
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10.9 การเปิ ดเผยข้ อมูล/สารสนเทศต่ อผู้ถือหน่ วย
บริษัทจัดการ ปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คาสัง่ หรื อหนังสือเวียนตามที่ได้ แก้ ไขหรื อออก
โดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับ ตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องการการเปิ ดเผยข้ อมูล/
สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วย ไว้ อย่างเคร่งครัด และนอกจากนัน้ ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็ นผู้รับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
และได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ/หรื อ ประกาศที่เกี่ยวข้ อง ก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ต่อผู้ถือหน่วย อาทิเช่น
1) การคานวณและเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน เป็ นรายไตรมาส
ภายใน 45 วันนับแต่วนั สิ ้นไตรมาส บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลข้ างต้ นในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย
หนึง่ ฉบับและปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสานักงานใหญ่ของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ โดยต้ องมีการเปิ ดเผยชื่อ ประเภท และที่ตั ้งทรัพย์สินของกองทุนฯ
2) บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดเตรี ยมและเปิ ดเผยการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ รวมทังงบการเงิ
้
น
(ทัง้ รายไตรมาสและรายปี ) รายงานประจาปี เหตุการณ์ สาคัญที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน ฐานะ
ทางการเงิน หรื อผลประกอบการของกองทุนฯ และเหตุการณ์ อื่นใดตามที่ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์ (แล้ วแต่กรณี) กาหนด

10.10 การจัดประชุมผู้ถือหน่ วย
บริษัทจัดการ ปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คาสัง่ หรื อหนังสือเวียนตามทีไ่ ด้ แก้ ไขหรื อออก
โดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องการจัดประชุมผู้ถือหน่วย ไว้
อย่างเคร่งครัด และนอกจากนัน้ ผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นผู้รับรองความถูกต้ องและรับรองว่า ได้ กระทาตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ ก่อนการเปิ ดเผยและจัดประชุมต่างๆ กับผู้ถือหน่วย
โดยปกติในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะต้ องจัดหาข้ อมูลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึง่ เพียงพอต่อการ
พิจารณาลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ ต้ องประกอบด้ วยความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ในเรื่ องที่
ต้ องลงมติดงั กล่าว ตลอดจนผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นผลมาจากการลงมติในเรื่ องดังกล่าว
บริษัทจัดการอาจขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อโดยการเรี ยกประชุมผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้
บริษัทจัดการจะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้ านับจากวันที่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึง่ ถือหน่วยลงทุนรวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ เข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ บริษัท
จัดการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
หากบริษัทจัดการไม่เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอภายในระยะเวลาที่
กาหนดข้ างต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ อาจเรี ยกประชุมเองก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ
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ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและมี
สิทธิได้ รับผลตอบแทนการลงทุน บริษัทจัดการจะต้ องแจ้ งวันปิ ดสมุดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียน
ล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลา 14 วัน หรื อกาหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียนกาหนดก่อนวัน
ปิ ดสมุดทะเบียนนัน้ ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงวันปิ ดสมุดทะเบียนจากเดิมทีเ่ คยแจ้ งไว้ บริษทั จัดการจะต้ องแจ้ ง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน หรื อกาหนดระยะเวลาใด
ๆ ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียนกาหนดก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนตามทีเ่ คยแจ้ งไว้ นนั ้
บริษัทจัดการจะต้ องจัดส่งหนังสือขอมติ หรื อหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึง่ มีชื่อปรากฏ
อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นบันทึกข้ อมูลที่ถกู ต้ องและเป็ นจริง ดังนัน้ การจ่ายหรื อการ
แจกจ่ายทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนผู้ซงึ่ มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว และสิทธิในการ
ได้ รับหรื อข้ อจากัดสิทธิใด ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซงึ่ มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ ถือ
ว่าเป็ นการที่บริ ษัทจัดการกระทาไปโดยชอบ
ก)

การขอมติโดยส่ งหนังสือ

ในการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึง่ ของ
จานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทีม่ ีสิทธิออกเสียงไม่ว่าจะเป็ นการขอมติในเรื่ องใด เว้ นแต่เป็ นกรณีการแก้ ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
ข)

การขอมติโดยเรียกประชุม
I.

องค์ประชุม
(ก) การการขอมติโดยการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน องค์ประชุมต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
น้ อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
้
โดยมีหน่วยลงทุนนับ
รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ เว้ นแต่ที่
กาหนดไว้ ในข้ อ (ข) ท้ ายนี ้
(ข) องค์ประชุมที่กาหนดไว้ ในข้ อ (ก) ข้ างต้ นมิให้ นามาใช้ บงั คับกับการขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุนฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ ซึง่ จะต้ องกระทาตามที่กาหนดไว้

II.

สิทธิออกเสียง
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อมในเรื่ องทีจ่ ะลงมติใด ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องทีจ่ ะลงมตินนั ้
(ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามข้ อจากัดที่กาหนดไว้ จะต้ องงดออกเสียงสาหรับหน่วย
ลงทุนส่วนที่ถือเกินอัตรานัน้

III.

ข้ อกาหนดในการออกเสียง
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหน่วยลงทุนที่ตนถือ
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(ข) เว้ นแต่กรณีที่กาหนดไว้ ในข้ อ (ค) และข้ อ (ง) ท้ ายนี ้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
(ค) เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ (ร้ อยละ 75 หรื อมากกว่า) ของจานวนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
(1) การได้ มาเพิ่มเติมหรื อการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100
ล้ านบาท หรื อตัง้ แต่ร้อยละ 30 ขึน้ ไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการได้ มา
หรื อจาหน่ายไปดังกล่าว หรื อการตกลง การยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ บริษัทที่กองทุนฯ
เป็ นผู้ถือหุ้น
(2) การเข้ า ท า แก้ ไข หรื อ ยกเลิ ก สัญ ญาเกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การหรื อ จัด หาผลประโยชน์ จ าก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโดยกองทุนฯ ที่มีมลู ค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อ
ตั ้งแต่ร้อ ยละ 30 ขึน้ ไปของมูลค่าทรัพย์ สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการเข้ าทา แก้ ไข หรื อ
ยกเลิกสัญญาดังกล่าว
(3) การเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อการตกลงยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพือ่ ให้ บริษัทที่
กองทุนฯ เป็ นผู้ถือหุ้น
(4) การเพิม่ เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ
(5) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ
(6) การควบหรื อรวมกับกองทุนอื่น
(ง) มติเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดในหัวข้ อ 7.1.4.1 “วิธีแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน” ตามหนังสือชี ้ชวนเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนฯ

10.11 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ทางกองทุนฯ ได้ ชาระค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ให้ กบั บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ตั ้งแต่วนั ที่
1 มกราคม 2564 จนถึง 31 ธันวาคม 2564 เป็ นจานวนเงินรวม 1,900,000 บาท

11.

ความรับผิดชอบต่ อสังคม

ในปี 2564 ทางกองทุนฯ ไม่มีการตั ้งงบประมาณสาหรับการทากิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
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12.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในการให้ บริการเป็ นผู้จดั การกองทุน ทางบริษัทจะบริหารจัดการ ตลอดจนควบคุมและติดตามความเสี่ยงที่สาคัญ
โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
(1) เพือ่ ให้ มกี ารระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสี่ยงที่สาคัญในการทาหน้ าที่ผ้ ูจดั การกองทุนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานเข้ าใจถึงความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยง รวมทังตระหนั
้
กในหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบในการ
บริหารความเสี่ยงในการดาเนินงานในทุกกิจกรรม
บริษัทใช้ กรอบการกากับดูแลแบบ "แนวป้องกัน 3 ชัน"้ ในการบริหารความเสี่ยง
(1) แนวป้องกันชันที
้ ่ 1 ได้ แก่ หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้ อง จะรับผิดชอบในการบริหารความ
เสี่ยงที่เกิดขึ ้นในการให้ บริการเป็ นผู้จดั การกองทุน
(2) แนวป้องกันชันที
้ ่ 2 ได้ แก่ หน่วยงานกลาง เช่น หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานกากับและควบคุม จะ
ดูแลและควบคุมความเสีย่ ง ซึง่ จะเป็ นผู้ให้ คาแนะนา สนับสนุน และทดสอบวิธีการที่หน่วยงานธุรกิจและ
หน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ บริหารความเสีย่ งด้ านการดาเนินงาน
(3) แนวป้องกันชันที
้ ่ 3 ได้ แก่ หน่วยงานบริหารงานตรวจสอบ จะทาการทดสอบกระบวนการและขันตอนทางธุ
้
รกิจ
(รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง) เพื่อให้ ความมัน่ ใจแก่คณะกรรมการบริษัท ว่าบริษัทมีสภาพแวดล้ อมใน
การควบคุมทีม่ ีประสิทธิภาพเพียงพอ
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13.

การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

13.1 รายการระหว่ างกองทุนฯ กับบริษัทจัดการ และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง/เกี่ยวโยงกันกับบริษัทจัดการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการกองทุน ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ในบริษัทจัดการ
นอกจากนัน้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ยังเป็ นผู้ให้ เงินกู้ยืมสาหรับการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ในปี 2558
จานวนรวมทัง้ สิ ้น 3,000 ล้ านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มียอดเงินกู้ยืมคงเหลือ 2,936.78 ล้ านบาท) สาหรับ
การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ในปี 2560 จานวนรวมทังสิ
้ ้น 2,500 ล้ านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มียอดเงินกู้ยืม
คงเหลือ 2,447.32 ล้ านบาท) และสาหรับการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ในปี 2561 จานวนรวมทังสิ
้ ้น 666.50 ล้ านบาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มียอดเงินกู้ยืมคงเหลือ 652.45 ล้ านบาท) อีกด้ วย
13.2 รายการระหว่ างกองทุนฯ กับผู้ดูแลผลประโยชน์ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิ ก รไทย จ ากัด (มหาชน) เป็ นผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ของกองทุน ฯ และในปี 2564 กองทุ น ฯ มี ก ารช าระ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ เป็ นจานวน 32.67 ล้ านบาท
13.3 ข้ อมูลการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนฯ ใช้ บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ไม่มี
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
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14. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
14.1 ตารางสรุปงบการเงิน
กองทุนฯ ได้ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เพื่อจัดตั ้งเป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานประเภท
ไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มกี ารกาหนดอายุโครงการ กองทุนฯ ได้ จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเริ่ม
ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั ้งแต่วนั ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
พ.ศ. 2564
บาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพื ้นฐานตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563: 173,507 ล้ านบาท
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี ้
จากสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
จากค่าเช่า
จากดอกเบี ้ย
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

พ.ศ. 2563
บาท

215,927,063,400
4,396,638,248

215,751,506,619
4,034,203,067

310,656,630
3,187,830,133
512,983
63,131,431
223,885,832,825

311,595,150
2,779,827,963
433,506
106,913,256
222,984,479,561
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พ.ศ. 2564
บาท
หนีส้ นิ
เจ้ าหนี ้การค้ า
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
รายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ า
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี ้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี ้สินค่ารื อ้ ถอน
สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี ้ย
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์ สุทธิ
ทุนจดทะเบียน
หน่วยลงทุ 10,631,653,745 หน่วยมูลค่าหน่วยละ 10 บาท
ทุนจดทะเบียนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
กาไรสะสม
สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิ ต่อหน่วย
จานวนหน่วยลงทุน

พ.ศ. 2563
บาท

662,656,945
109,719,224
3,575,320,716
27,267,368,819
12,156,894,173
3,741,423,422
45,390,796
110,921,876
47,669,695,971
176,216,136,854

662,551,828
111,462,284
3,512,875,314
27,585,889,762
12,832,055,606
3,653,441,486
88,491,455
110,593,170
48,557,360,905
174,427,118,656

106,316,537,450

106,316,537,450

127,116,208,438
49,099,928,416
176,216,136,854
16.5746
10,631,653,745

127,116,208,438
47,310,910,218
174,427,118,656
16.4064
10,631,653,745
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งบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

บาท

บาท

รายได้ จากการลงทุน
รายได้ จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
รายได้ คา่ เช่า

3,096,082,819
11,630,080,023

3,096,082,819
11,593,350,358

15,055,669

15,556,937

485,680

1,500,275

14,741,704,191

14,706,490,389

124,876,427

123,900,192

32,668,490

32,252,617

3,723,972

4,032,305

ค่าธรรมเนียมผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม

46,169,833

45,573,038

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

14,646,516

11,331,243

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน

86,891,141

83,818,685

ค่าใช้ จา่ ยอื่น

42,995,953

41,531,030

1,718,991,761

1,956,555,110

1,352,724

1,609,164

2,072,316,817

2,300,603,384

12,669,387,374

12,405,887,005

-

5,662,600

175,556,781

967,758,362

43,100,659

44,722,655

218,657,440

1,018,143,617

12,888,044,814

13,424,030,622

รายได้ ดอกเบี ้ย
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ต้ นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิที่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิทยี่ งั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
รายการ(ขาดทุน)กาไรสุทธิทยี่ งั ไม่เกิดขึ ้นจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย
รวมรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงาน
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15.

ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทุนรวม

15.1

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของบริษัทจัดการ (Management Discussion and Analysis)
รายได้ รวม
รายได้ รวมของกองทุ นเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 0.24 จาก 14,706.49 ล้ านบาท สาหรั บปี สิ น้ สุ ดวัน ที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 เพิ่มขึน้ เป็ น 14,741.70 ล้ านบาท สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งรายได้ รวมของ
กองทุนประกอบด้ วย (1) รายได้ จากการลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ จานวน 3,096.08 ล้ าน
บาท (2) รายได้ ค่าเช่า จานวน 11,630.08 และ (3) รายได้ ดอกเบี ้ยและรายได้ อื่น ๆ จานวน 15.54 ล้ านบาท โดยทาง
กองทุนมีการรับรู้รายได้ และค่าใช้ จา่ ยจากสัญญาเช่าตามวิธีเส้ นตรงทังในส่
้ วนของรายได้ จากเงินลงทุนในสัญญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ และรายได้ ค่าเช่า อันจะเห็นได้ ว่ารายได้ จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิ ท ธิ ร ายได้ จ ะเท่ า เดิ ม เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2563 อย่ า งไรก็ ต ามในปี 2564 รายได้ ค่ า เช่ า มี ก ารเพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 0.32
เนื่องมาจากทางกองทุนมีการรับรู้ รายได้ ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมที่เพิ่มขึน้ ระหว่างกองทุนกับผู้เช่ารายอื่น ในขณะที่
รายได้ ดอกเบีย้ จะมีการลดลงอันเนื่องมาจากอัตราผลตอบแทนในเงินฝากประจาที่ลดลงเมื่อเที ยบกับปี ก่อนหน้ า
สาหรับรายได้ อื่นๆที่ลดลงประมาณร้ อยละ 67.63 เป็ นผลมาจากที่ในปี 2563 ผู้ให้ เช่าที่ดินมีการยกเลิกสัญญาการ
เช่าก่อนกาหนดทางกองทุนจึงได้ รับรายได้ จากค่าชดเชย
ค่ าใช้ จ่ายรวม
ค่ าใช้ จ่ ายรวมลดลงร้ อยละ 9.92 จาก 2,300.60 ล้ านบาท ส าหรั บ ปี สิ น้ สุ ด วัน ที่ 31 ธั นวาคม พ.ศ. 2563
ลดลงเป็ น 2,072.32 ล้ านบาท สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทังนี
้ ้ค่าใช้ จ่ายสามารถแบ่งออกได้
เป็ น (1) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ชาระให้ แก่บริ ษัทจัดการลงทุ น ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบีย น ผู้จดั การทรัพย์สิน
โทรคมนาคม ที่ ป รึ ก ษาทางกฎหมาย ผู้ ตรวจสอบบั ญ ชี แ ละที่ ป รึ ก ษาอื่ น ๆ เป็ นจ านวน 222.09 ล้ านบาท
(2) ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน จานวน 86.89 ล้ านบาท (3) ต้ นทุนทางการเงินจานวนรวม 1,718.99 ล้ านบาท ซึ่ง
ประกอบไปด้ วยค่าใช้ จ่ายจากการเข้ าทาสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงิน ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยเงินกู้ รวมถึงค่าธรรมเนียม
ผู้ประสานงานสินเชื่ อ (Facility Agent) จานวนรวม 989.41 ล้ านบาท และค่า ใช้ จ่ายดอกเบีย้ ตามสัญ ญาเช่าอัน
เนื่องมาจากการปรับปรุงวิธีการตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐาน (แนวปฏิบตั ิทางบัญชี) ซึง่
เกี่ยวกับสัญญาเช่า จานวน ประมาณ 729.58 ล้ านบาท (4) ค่าใช้ จ่ายอืน่ จานวน 43.95 ล้ านบาท
โดยค่าใช้ จ่ายหลักที่ลดลงมาจากรายการต้ นทุนทางการเงินที่ลดลงเนื่องจากอัตราดอกเบี ้ยที่ลดลง อันเนื่องมาจาก
อัตราดอกเบี ้ยลอยตัวทีป่ รับลดลง ในปี 2564 และทางกองทุนมีการรับรู้ส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ยที่เปลี่ยนไปจากอัตรา
ดอกเบี ้ยคงที่ตาม IRS ที่ทางกองทุนรับรู้ตลอดทังปี
้ 2564 เมื่อเทียบกับที่รับรู้เพียง 9 เดือนในปี 2563 จากการที่ทาง
กองทุนมีการทาสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่เพื่อทดแทนเงินกู้ฉบับเดิมที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ยอดเงินกู้ 13,100 ล้ านบาท ซึง่ ครบกาหนดชาระคืนเงินกู้ในช่วงเดือนมีนาคม

162

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
2563 ซึ่งเดิมทางกองทุนมีการทาสัญญา Interest Rate Swap (IRS) เพื่อจ่ายอัตราดอกเบีย้ ที่อัตราคงที่ ในขณะที่
สัญญาฉบับใหม่เป็ นอัตราดอกเบี ้ยลอยตัวและทางกองทุนไม่มีการทาสัญญา IRS เพิ่มเติม
ในขณะที่ค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นเช่นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็ นไปตามสัญญาการให้ บริ การซึ่งอิงกับผลประกอบการและ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่เพิ่มขึ ้นตามสัญญาและขอบเขตงานที่ทางกองทุนขอรับ
คาปรึกษาเช่น ค่าผู้สอบบัญชี และค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย
ทัง้ นีใ้ นปี 2564 การบันทึกบัญ ชีตามแนวปฏิบัติทางบัญ ชี เรื่ องสัญ ญาเช่า ซึ่งค่าสิทธิแห่งทาง รวมทัง้ ค่าเช่าที่ ดิน
รวมถึงค่าประมาณการรื อ้ ถอนจะถูกรับรู้เป็ นดอกเบี ้ยจ่ายของหนี ้สินตามสัญญาเช่าจานวนประมาณ 729.58 ล้ าน
บาท และรับรู้เป็ นขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมจากการกระทบยอด ประมาณ 587.18 ล้ านบาท
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 2.12 จาก 12,405.89 ล้ านบาท สาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2563 เพิ่มขึ ้นเป็ น 12,669.39 ล้ านบาท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการ
ทีท่ างกองทุนมีการรับรู้รายได้ ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมทีเ่ พิ่มขึน้ ระหว่างกองทุนกับผู้เช่ารายอื่น รวมถึงค่าใช้ จ่ายรวมที่
ลดลงอันเนื่องมาจากการลดลงของต้ นทุนทางการเงินตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ น
รายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุนเท่ากับ 218.66 ล้ านบาท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ลดลงเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเท่ากับ 1,018.14
ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของรายการกาไรสุทธิทยี่ งั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน จานวน 175.56
ล้ านบาท ซึ่งประกอบไปด้ วยการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินของกองทุนฯ จานวน 762.74 ล้ านบาท
และรายการขาดทุนสิทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นการใช้ ตามสัญญาเช่า จานวน 587.18 ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2563 มีรายการ
กาไรสุทธิ ที่ยังไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน จานวน 967.76 ล้ านบาท อันประกอบไปด้ วยการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ า
ยุติธรรมของทรัพย์สินของกองทุนฯ จานวน 856.65 ล้ านบาท และรายการกาไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ ้นจากการใช้ ตาม
สัญญาเช่า จานวน 111.11 ล้ านบาท
โดยการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเกิดจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากผู้ประเมินอิสระได้ มีการ
ปรั บ สมมติ ฐานในด้ านอัต ราคิ ด ลดกระแสเงิน สด (Discount Rate) ซึ่ง อ้ า งอิ งกับ ต้ น ทุน ทางการเงิน ของกองทุ น
(WACC) ให้ สอดคล้ องกับปั จจุบนั รวมถึงมี การปรับสมมติฐานบางรายการ ซึ่งในปี 2564 ผู้ประเมินอิสระได้ ทาการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนไว้ ที่ประมาณ 199,635 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2563 ผู้ประเมินอิสระได้ ทาการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนไว้ ที่ 198,533 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ ้นของกาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจะ
ไม่สง่ ผลกระทบต่อกระแสเงินสดที่นามาพิจารณาจ่ายเงินปั นผลแต่อย่างใด นอกจากนันโดยปกติ
้
กองทุนรวมจะมีการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ปี ละ 1 ครัง้ เว้ นแต่มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญและการ
ปรับเปลี่ยนประมาณการรายการค่าใช้ จ่ายบางรายการ สาหรับรายการ
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การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงาน
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานลดลงจาก 13,424.03 ล้ านบาท สาหรับปี สิ น้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 เป็ น 12,888.04 ล้ านบาท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายการ
กาไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น ถึงแม้ ว่ารายได้ รวมจะเพิม่ ขึ ้นเล็กน้ อยและค่าใช้ จ่าย
รวมจะลดลงแต่ การเปลี่ยนแปลงของรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุนที่ลดลงมีผลกระทบมากกว่า
ทังนี
้ ผ้ ้ ูถือหน่วยสามารถศึกษาเรื่ องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีได้ ตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ข้ อ 2 เรื่ องนโยบายการบัญชี
การจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน
ทางกองทุนพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนจากผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง
31 ธันวาคม 2564 (โดยเงินปั นผลของไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จะจ่ายในไตรมาส 1 ปี 2564) จานวน 11,099.33 ล้ าน
บาท หรื อ 1.044 บาทต่อหน่วย เท่ากับปี ก่อนหน้ าช่วงเวลาเดียวกัน โดยถึงแม้ ว่ากองทุนมีการเพิ่มขึ ้นในรายได้ จาก
การลงทุนสุทธิอนั เป็ นมาจากรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นเล้ กน้ อยกับค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยที่ลดลง อย่างไรก็ตามทางกองทุนพิจารณา
การจ่ายปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือ หน่วยลงทุนเป็ นส่วนที่เหลือหลังจากการสารองเงินสดเพื่อการจ่ายดอกเบีย้ เงินกู้ยืมและ
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องสารองไว้ เพื่อจ่ายในอนาคต
โดยอัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผลสาหรับปี 2564 เมื่อเปรี ยบเทียบกับราคา IPO (10.00 บาทต่อหน่วย) และราคา
ตลาด ณ สิ ้นปี 2564 (13.90 บาทต่อหน่วย) อยู่ที่ร้อยละ 10.44 และ ร้ อยละ 7.51 ตามลาดับ
ความสามารถในการชาระหนี ้
ทางกองทุน ได้ เข้ าทาสัญญาสินเชื่อหลักทังหมด
้
3 ฉบับกับกลุ่มธนาคาร ซึ่งรวมเป็ นมูลค่าเงินกู้ทงหมด
ั้
27,998,000
ล้ านบาท (รายละเอียดตาม ข้ อ 2.6 การกู้ยืมเงิน) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มียอดเงินกู้คงเหลือที่ 27,407.999
ล้ านบาทซึง่ ทางกองทุนมีข้อปฏิบตั ิทางการเงินดังนี ้
i.

กองทุนต้ องดารงอัตราส่วนทางการเงิน ระหว่างหนี ้สินทีม่ ีภาระดอกเบี ้ย ต่อกาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี และ
ค่าเสื่อมราคา (debt to EBITDA) ไม่เกินกว่า 4 เท่า ซึง่ ต้ องมีการคานวณและดารงสัดส่วนดังกล่าวทุกๆ ไตร
มาส โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 2.10 เท่า

ii.

กองทุนจะต้ องดารงอัตราส่วนทางการเงินเรื่ องการชาระคืนเงินต้ น (Repayment Covenant) โดยต้ องดารง
อัตราส่วนทางการเงินระหว่าง (ก) หนี ้สินทีม่ ีภาระดอกเบี ้ย และ (ข) ผลคูณของกาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี
และค่าเสือ่ มราคา กับอายุเฉลี่ยของสัญญาเช่าถ่วงน ้าหนักด้ วยรายได้ หลังหักค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์สิน
โดยอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว จะต้ องไม่เกินกว่า 0.25 เท่า ทังนี
้ ้ หากไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
กองทุนมีหน้ าที่ต้องทยอยชาระคืนเงินต้ นให้ กบั กลุ่มผู้ให้ สินเชื่อ เพื่อดารงอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวให้
ไม่เกินกว่า 0.25 เท่า ซึง่ ต้ องมีการทดสอบการดารงอัตราดังกล่าวในทุกๆ 6 เดือน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 0.14 เท่า
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงานของกองทุนเท่ากับ 14,091.95 ล้ านบาท วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ลดลง
เมื่อเทียบกับเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงานจานวน 17,593.10 ล้ านบาท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 โดยสาเหตุหลักมาจาก ในปี 2564 มีการซื ้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามนโยบายการบริหารสภาพคล่อง ที่
เพิ่มขึ ้น
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 13,729.51 ล้ านบาท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ลดลง
14,039.48 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับเงินสุดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้ นทุนทางการเงินกู้ยืมลดลง อันเป็ นผลมาจากอัตราดอกเบีย้ เงินต้ นที่ลดลง และเงินต้ นที่
ลดลง โดยในระหว่างปี 2564 มีการคืนเงินต้ นเพิ่มอี ก ประมาณ 390 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นไปตามข้ อตกลงสัญญาเงินกู้
ฉบับใหม่ รวมถึงการแบ่งปั นส่วนทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่สงู ขึ ้น ในขณะที่ในปี 2563 มีการชาระเงินประมาณ 200
ล้ านบาท
รายจ่ ายลงทุน (Capital Expenditure):
เนือ่ งจากทรัพย์สินที่กองทุนเข้ าลงทุนค่อนข้ างใหม่ ในปี 2564 จึงยังไม่มีรายจ่ายลงทุนแต่อย่างใด ซึง่ ในอนาคตถ้ าต้ อง
มีรายจ่ายลงทุนทางกองทุน จะใช้ แหล่ งเงินทุนจากรายได้ จากเงินลงทุนสุทธิ ที่มีอยู่ และในกรณี ที่ไม่เ พียงพอ ทาง
กองทุน สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้
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อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนที่สาคัญ

ปี 2564

ปี 2563

รายได้ จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ยระหว่างปี
ค่าใช้ จา่ ยรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ยระหว่างปี
รายได้ จากการลงทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี
รายได้ จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้ รวม
มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุน ณ
วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี

8.45%
1.19%
7.26%
85.94%

8.57%
1.34%
7.23%
84.36%

96.45%

96.76%

ในปี 2564 มูลค่ าสิ น ทรั พ ย์ สุท ธิ ถัวเฉลี่ ย อยู่ที่ 174,439.34 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึ น้ เมื่ อเที ย บกับ มูลค่ าสิ น ทรั พ ย์ สุท ธิ ที่
ปรับปรุงแล้ ว ในปี 2563 ที่ 171,700.63 ล้ านบาท
เมื่อพิจารณารวมกับรายได้ รวมที่เพิ่มขึ ้นและค่าใช้ จ่ายที่ลดลงตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ นทาให้ อตั ราส่วนรายได้ จากการ
ลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 2564 ลดลงจากปี 2563 ที่ร้อยละ 8.57 เป็ นร้ อยละ 8.45 และทาให้
อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี ลดลง จาก ร้ อยละ 1.34 เป็ น ร้ อยละ1.19 รวมถึงส่งผล
ให้ รายได้ จากการลงทุนสุทธิ (Net Investment income) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ยระหว่างปี ในปี 2564 เพิ่มขึ ้น
จากปี ก่อนหน้ า ซึง่ อยู่ที่ ร้ อยละ 7.23 เป็ น ร้ อยละ 7.26
โดยอัตรารายได้ จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้ รวม (Net Investment Income Margin) ซึง่ ไม่นบั รวมรายการกาไรสุทธิ
ที่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน รายการกาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน และรายการกาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย (นับเฉพาะรายได้ ที่เกิ ดขึ ้นจากทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานเท่านัน)
้ ในปี 2564 เพิม่ ขึ ้น จาก
ในปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 84.36 เป็ นร้ อยละ 85.94 อันเป็ นผลมาจากการที่รายได้ รวมเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 0.24
ในขณะที่ค่าใช้ จ่ายรวมลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 9.92 โดยมีสาเหตหลักตามที่กล่าวไว้ ในเรื่ องรายได้ และค่าใช้ จ่าย ข้ างต้ น
ทังนี
้ ้ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั ้งและ
จัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน ซึง่ ระบุไว้ ว่า กองทุนฯ จะต้ องดารงสัดส่วนมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนฯ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี โดยให้ มีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ โดย ณ สิ ้นปี 2564 สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของ
กองทุนฯ มีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 96.45 และ ณ สิ ้นปี 2563 มีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 96.76
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15.2 ปั จจัยหรือเหตุการณ์ ท่ีอาจมีผลกระทบในอนาคต (Forward Looking Statement)
-ไม่มีตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุนเรียกเก็บจากกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคม ดิจทิ ัล
สาหรับรอบบัญชี ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใชจ่ ำยที่เกี่ยวของ

รอยละของมูลค่ ำทรั พย์ สนิ สุทธิ

จำนวนเงินที่เก็บจริ ง
(ลำนบำท)

ร้ อยละ 0.02 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ของกองทุนรวม
O ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

ในส่วนทีไ่ ม่เกิน 50,000 ล้ านบาท

32.67

และร้ อยละ 0.018 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ของกองทุนรวม ในส่วนทีเ่ กินกว่า 50,000 ล้ านบาท
O ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ร้ อยละ 0.023 ต่อปี ของมูลค่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ทั ้งนี ้ค่าธรรมเนียมต้ องไม่ต่ากว่า 3.2 ล้ านบาทต่อปี
และสูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้ านบาทต่อปี

3.72

(1) ค่าบริการสาหรับบริการด้ านธุรการ
(1.1) 18.3 ล้ านบาท สาหรับปี พ.ศ. 2557 ทั ้งนี ้นับแต่ปี พ.ศ. 2558 จะมีการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ ้นรายปี ใน
อัตราเท่ากับ CPI ทีป่ ระกาศโดยกระทรวงพาณิชย์
(1.2) ร้ อยละ 0.15 ของรายได้ สุทธิ รายเดือนของกองทุนรวมทีเ่ กิดจากทรัพย์สินทีใ่ ห้ บริการด้ านธุรการ
O ค่าธรรมเนียมผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม

(2) ค่าบริการสาหรับบริการด้ านการตลาด
(2.1) ร้ อยละ 2 ของรายได้ รายเดือนทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สินทีใ่ ห้ บริการด้ านการตลาดทีก่ องทุนรวมได้ รบั จากผู้เช่ารายอืน่

46.17

(2.2) จานวน 20 ล้ านบาท ซึง่ จะชาระทุกวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ทีเ่ กีย่ วกับ
ทรัพย์สินทีใ่ ห้ บริการด้ านการตลาดทีเ่ พิ่มขึ ้นซึง่ เป็ นทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มทีก่ องทุนรวมให้ ผ้ จู ดั การ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมทาการตลาดโดยเริ่ มในปี พ.ศ. 2558 และพ.ศ. 2559
O ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน
ค่าย้ ายทรัพย์สินและค่าใช้ จา่ ยอืน่ ๆตามทีร่ ะบุไว้ ในสัญญาและข้ อตกลงทีเ่ กีย่ วข้ อง

86.89

ค่าเช่าทีด่ ินและภาษี รวมถึงค่าสิทธิ แห่งทางตามทีร่ ะบุไว้ ในสัญญาและข้ อตกลงทีเ่ กีย่ วข้ อง
O ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

จ่ายตามจริง ตามทีไ่ ด้ เปิ ดเผยไว้ แล้ วในหนังสือชี ้ชวนข้ อ 8.2.13

14.65

ตามสัญญาเงินกู้ยมื กับกลุ่มสถาบัญการเงินและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย

917.12

O ต้ นทุนทางการเงิน
- ดอกเบี ้ยจ่าย
- การตัดจาหน่ายต้ นทุนการกู้ยมื

ตามระยะเวลาสัญญาเงินกู้ยมื กับกลุ่มสถาบันการเงิน

0.80

- ค่าธรรมเนียมผู้แทนประสานงาน

ตามสัญญา Facility agent

71.49

ดอกเบี ้ยจ่ายของหนี ้สินตามสัญญาเช่า และประมาณการค่ารื อ้ ถอน

729.58

จ่ายตามจริง ตามทีไ่ ด้ เปิ ดเผยไว้ แล้ วในหนังสือชี ้ชวนข้ อ 8.2.13

44.35

รอยละของมูลค่ ำทรั พย์ สนิ สุทธิท่ปี รั บปรุ งแลว

จำนวนเงินที่เก็บจริ ง
(ลำนบำท)

- อืน่ ๆ
O ค่าใช้ จา่ ยอืน่ ๆ

ร้ อยละ 0.0011 (0 - 30,000 ล้ านบาท)
O ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ร้ อยละ 0.00075 (ส่วนทีม่ ากกว่า 30,000 ล้ านบาท ถึง 50,000 ล้ านบาท)

124.88

ร้ อยละ 0.00050 (ส่วนทีเ่ กิน 50,000 ล้ านบาท)
หมายเหตุ: มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ทีป่ รับปรุงแล้ว คื อ มูลค่าสิ นทรัพย์ทงั้ หมดของกองทุนรวมหักด้วยหนีส้ ิ นทีไ่ ม่มีภาระดอกเบีย้
รวมค่ ำใชจ่ ำย

2,072.32

*ด้ วยปั จจุบนั กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (“DIF”) มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน และผู้สนใจที่จะเข้ าลงทุนจานวนมาก ซึง่ บริษัทจัดการ
เล็งเห็นความจาเป็ นในการให้ ข้อมูลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน และผู้สนใจลงทุน เพื่อให้ มีความเข้ าใจการจัดหาประโยชน์ของกองทุนรวมได้ ถกู ต้ อง และ
ทัว่ ถึง บริษัทจัดการโดยคณะกรรมการลงทุน ได้ พิจารณาตังงบประมาณในการให้
้
ข้อมูลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หรือผู้สนใจลงทุน รวมถึงผู้วิเคราะห์การ
ลงทุนดังกล่าวประจาปี 2565 จานวนไม่เกิน 3.0 ล้ านบาท ( ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ และค่าใช้ จ่ายประกาศต่างๆ เวปไซด์ สื่อสิ่งพิมพ์ ที่จดั ส่งให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุน) ซึง่ จะถูกจัดรวมเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ทังนี
้ ้ค่าใช้ จ่ายดังกล่าว เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 8.2.10 ค่าธรรมเนียมและ
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ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาและการตลาด ที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม รวมถึงบริษัทจัดการ จะได้ กาหนดวิธีการใช้ งบประมาณ
ดังกล่าวกับผู้ถือดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ทังนี
้ ้ในปี 2565 ทางกองทุนมีภาระการชาระเงินต้ นคืนผู้ให้ ก้ ปู ระมาณ 12,745.50 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ นการทยอยชาระเงินต้ น ประมาณ 155.00
ล้ านบาท และ มียอดครบกาหนดเงินกู้ ประมาณ 12,590.50 ล้ านบาท ซึง่ ทางกองทุนคาดว่าจะดาเนินการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อมาชาระยอดครบ
กาหนดเงินกู้ดงั กล่าวต่อไป

ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนเรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน
ไม่มี
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15.3 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2564
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ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะบริษทั จัดการ ของกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (DIF) ได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ฉบับนี ้แล้ ว ด้ วยความระมัดระวัง
โดยบริษัทจัดการ ขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลทีค่ วร
ต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ” นอกจากนี ้ บริษัทจัดการรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ของกองทุนรวมได้ แสดงข้ อมูลอย่าง
ถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของกองกองทุนรวมแล้ ว
(2) บริษัทจัดการได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลทีด่ ี เพื่อให้ แน่ใจว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทุนรวมใน
ส่วนที่เป็ นสาระสาคัญถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทจัดการได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
และบริษัทจัดการได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อผู้สอบบัญชีของกองทุน
รวมแล้ ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระท
้
าที่มิชอบ
ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของกองกองทุนรวม
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทจัดการได้ รับรองความถูกต้ อง
แล้ ว บริษัทจัดการได้ มอบหมายให้ นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม และนายเภรี อิชยพฤกษ์ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้
ทุกหน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของนางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม และนายเภรี อิชยพฤกษ์ กากับไว้ บริษัทจัดการ
จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทจัดการได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
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