หนังสือชีชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ัล
Digital Telecommunications Infrastructure Fund
จัดตังและจัดการโดยบริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และไม่ได้ อยูภ่ ายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี!ยงจากการลงทุนซึ!ง
ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน ดังนัน" ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูล รายละเอียดเกี!ยวกับกองทุนรวม
ความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี!ยงจากการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบ และเมื!อมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้
เข้ าใจก่อนตัดสินใจซื "อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื!อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนีเ" หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุน
ยอมรับความเสี!ยงที!อาจเกิดขึ "นจากการลงทุนดังกล่าวได้
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (“กองทุน ”) เป็ นกองทุนรวมชนิดที!เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็ นการทั!ว ไป
ประเภทไม่รับซื "อคืนหน่วยลงทุน และไม่มีกําหนดอายุ มีจํานวนเงินทุนโครงการ #$,%&#,'%*,+'* บาท โดยเงินทุนของกองทุนหลังจากวันที!
การเสนอขายเสร็ จสิ "นจะไม่เกิน -*$,.&#,'%*,+'* บาท จํานวนหน่วยลงทุน #,$%&,#'%,*+' หน่วย มูลค่าที!ตราไว้ หน่วยละ -*.** บาท
โดยจํานวนหน่วยลงทุนหลังจากวันที!การเสนอขายเสร็ จสิ "นจะไม่เกิน -*,$.&,#'%,*+' หน่วย โดยเป็ นหน่วยลงทุนประเภทระบุชื!อผู้ถือ
ราคาเสนอขายหน่วยละ -+.#* บาท
ทรัพย์สินที!กองทุนจะลงทุนเพิ!มเติม ครัง" ที! คือ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมซึง! บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน!
จํากัด และ บริษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน! จํากัด ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักจะเป็ นผู้ทําหน้ าที!บริหารจัดการตามธุรกิจปกติ
(day-to-day management) ทําให้ กองทุนไม่มีความจําเป็ นที!จะต้ องมอบหมายให้ ผ้ ูประกอบการบุคคลที!สามรายอื!น ๆ ดําเนินกิจการ
เกี!ยวกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมที!ลงทุนเพิ!มเติม ครั ง" ที! หรื อทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมอื!นใดของกองทุน
อย่า งไรก็ ต าม กองทุน จะมอบหมายให้ ผ้ ูจัด การทรั พย์ สิน โทรคมนาคมเป็ น ผู้ทํา หน้ า ที! ใ ห้ บ ริ การเกี! ยวกับ งานด้ า นธุ ร การ การจัด หา
ผลประโยชน์ และการตลาดในส่วนที!เกี!ยวกับทรัพย์สินของกองทุน ทังนี
" " หลังจากที!กองทุนลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม
ที!ลงทุนเพิ!มเติม ครัง" ที! ' แล้ ว กองทุนต้ องรับความเสี!ยงเกี!ยวกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมที!ลงทุนเพิ!มเติม ครัง" ที! เอง โดย
ไม่มีการประกันรายได้ ที!เกี!ยวกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมที!ลงทุนเพิ!มเติม ครัง" ที! '
ที"ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

กองทุนมีการลงทุนในสิทธิ ในการรับประโยชน์ จากรายได้ ในอนาคตที!เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สิน ซึ!งอาจมีความไม่แน่นอนของกระแส
รายรับในอนาคต และอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ หรื อผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ นอกจากนี " มูลค่าของ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานที!กองทุนลงทุนในส่วนนีจ" ะลดลงตามอายุของสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ ในอนาคตที!เหลื ออยู่
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปั นผลและได้ รับการคืนเงินลงทุน บางส่วนด้ วยการลดทุน และเมื!อ
สิ "นสุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ ในอนาคตดังกล่าวที!กองทุนได้ ลงทุนไว้ หากกองทุนไม่ได้ มีการได้ มาซึ!งทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื "นฐานในภายหลัง มูลค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
ผลการดําเนินงานของกองทุนไม่ได้ ขึ "นอยูก่ บั สถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื "อ
คืนหน่วยลงทุน
การพิจารณาร่างหนังสือชี "ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ ลงทุนในหน่วยลงทุนที!เสนอขาย หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที!เสนอขาย หรื อรับรอง
ความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในหนังสือชี "ชวนของกองทุน ทังนี
" " การรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในหนังสือชี "ชวนเป็ นความ
รับผิดของบริษัทจัดการ
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี "ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ เข้ าใจ และควรเก็บหนังสือชี "ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื!อใช้ อ้างอิงในอนาคต และ
เมื!อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื "อหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนควรทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื!อนไขผลตอบแทน และความเสี!ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
หนังสือชี "ชวนฉบับนี "รวบรวมขึ "นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที! 0 สิงหาคม 0+$0
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แนวทางในการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
8.

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุน

8.1

ค่าธรรมเนียมบริษัทจัดการ

8.2

ค่าบริ การสําหรับงานบริ การด้ านธุรการและการตลาดของผู้จดั การทรัพย์สนิ

ส่ วนที 2 หน้ าที 461
ส่วนที" 2 หน้ าที" 461

โทรคมนาคม

ส่วนที" 2 หน้ าที" 461

9.

ข้ อมูลสําคัญอืน

9.1

กลุม่ ทรู

9.2

สรุปสาระสําคัญเกี"ยวกับกฎหมายที"เกี"ยวข้ องกับการกํากับดูแลกิจการ

ส่ วนที 2 หน้ าที 469
ส่วนที" 2 หน้ าที" 469

โทรคมนาคมในประเทศไทย

ส่วนที" 2 หน้ าที" 516

ส่ วนที 3 การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม
10.

ส่วนที" 2 หน้ าที" 457

ข้ อมูลหน่ วยลงทุน และผู้ถอื หน่ วยลงทุน

ส่ วนที 3 หน้ าที 1
ส่ วนที 3 หน้ าที 1

10.1 หน่วยลงทุน

ส่วนที" 3 หน้ าที" 1

10.2 โครงสร้ างผู้ถือหน่วยลงทุน

ส่วนที" 3 หน้ าที" 7

10.3 นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปั นผลและการคืนเงินลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

ส่วนที" 3 หน้ าที" 8

11.

โครงสร้ างการจัดการ

ส่ วนที 3 หน้ าที 12

11.1 บริ ษัทจัดการ

ส่วนที" 3 หน้ าที" 12

11.2 ผู้บริ หารทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพืนฐาน

ส่วนที" 3 หน้ าที" 29

11.3 ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ส่วนที" 3 หน้ าที" 31

สารบัญ หน้ าที" 3

สารบัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

11.4 คณะกรรมการที"ปรึกษาการลงทุน

ส่วนที" 3 หน้ าที" 37

11.5 ผู้สอบบัญชี

ส่วนที" 3 หน้ าที" 38

11.6 นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ส่วนที" 3 หน้ าที" 39

11.7 ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ

ส่วนที" 3 หน้ าที" 39

11.8 ที"ปรึกษาทางการเงิน

ส่วนที" 3 หน้ าที" 40

12.

การกํากับดูแลกองทุนรวม

ส่ วนที 3 หน้ าที 40

12.1 นโยบายเกี"ยวกับการกํากับดูแลกองทุนรวม

ส่วนที" 3 หน้ าที" 40

12.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที" 3 หน้ าที" 71

12.3 การประชุมของบริษัทจัดการ

ส่วนที" 3 หน้ าที" 73

12.4 การดูแลเรื" องการใช้ ข้อมูลภายใน

ส่วนที" 3 หน้ าที" 73

12.5 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริ หารจัดการกองทุนรวม

ส่วนที" 3 หน้ าที" 73

12.6 การคัดเลือกผู้บริ หารทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพืนฐาน

ส่วนที" 3 หน้ าที" 74

12.7 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ส่วนที" 3 หน้ าที" 75

12.8 ค่าตอบแทนของบริ ษัทจัดการ

ส่วนที" 3 หน้ าที" 76

13.

ความรับผิดชอบต่ อสังคม

ส่ วนที 3 หน้ าที 76

ส่ วนที 4 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ส่ วนที 4 หน้ าที 1

ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ

ส่ วนที 4 หน้ าที 1

14.1 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ส่วนที" 4 หน้ าที" 1

14.2 ข้ อมูลทางการเงินและการดําเนินงาน

ส่วนที" 4 หน้ าที" 14

ส่ วนที 5 ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่ วยลงทุน

ส่ วนที 5 หน้ าที 1

14.

1.

รายละเอียดของหน่ วยลงทุนทีเสนอขาย

ส่ วนที 5 หน้ าที 1

2.

การจอง การจําหน่ าย และการจัดสรรหน่ วยลงทุน

ส่ วนที 5 หน้ าที 1

2.1

วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน

ส่วนที" 5 หน้ าที" 1

สารบัญ หน้ าที" 4

สารบัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

2.2

วิธีการขอรับหนังสือชีชวนและใบจองซือหน่วยลงทุน

ส่วนที" 5 หน้ าที" 3

2.3

วันและวิธีการจองและการชําระเงินค่าจองซือหน่วยลงทุน

ส่วนที" 5 หน้ าที" 3

2.4

วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

2.5

ข้ อจํากัดการจัดสรรให้ แก่กลุม่ บุคคลเดียวกัน วิธีการโอนหน่วยลงทุนและ

ส่วนที" 5 หน้ าที" 16

ข้ อจํากัดการถือ/โอนหน่วยลงทุน

ส่วนที" 5 หน้ าที" 17

2.6

ขันตอนและวิธีการคืนเงินค่าจองซือ

ส่วนที" 5 หน้ าที" 22

2.7

เงื"อนไขการยุติการขายหน่วยลงทุน

ส่วนที" 5 หน้ าที" 25

3.

ราคาหน่ วยลงทุนในตลาดรอง

ส่ วนที 5 หน้ าที 27

4.

ค่ าใช้ จ่ายต่ าง ๆ ทีเกียวข้ องกับการเสนอขายครัง" นี "

ส่ วนที 5 หน้ าที 27

คําเตือน / ข้ อแนะนํา
ภาคผนวก 1

รายงานการประเมินมูลค่ ายุติธรรมทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 4 จัดทําโดยบริษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จํากัด

ภาคผนวก 2

รายงานการประเมินมูลค่ ายุติธรรมทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 4 จัดทําโดยบริษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี จํากัด

ภาคผนวก 3

ข้ อ มู ล ทางการเงิน ตามสถานการณ์ ส มมติ สํา หรั บ งวดตั ง" แต่ วั น ที 1 ตุ ล าคม 2562 ถึง วั น ที
30 กันยายน 2563

ภาคผนวก 4

งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
สําหรั บปี สิน" สุดวันที 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และสําหรั บงวดสามเดือนสิน" สุดวันที
31 มีนาคม พ.ศ. 2562

สารบัญ หน้ าที" 5

คําจํากัดความและศัพท์เทคนิค

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

คําจํากัดความและศัพท์ เทคนิค
คําจํากัดความ
ในเอกสารฉบับนี เว้ นแต่จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื"น คําและวลีดงั ต่อไปนีให้ มีความหมายตามคําจํากัดความที"กําหนดไว้ ในส่วนนี
การอ้ างอิงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อประกาศใด ๆ ในหนังสือชีชวนนี และ/หรื อ โครงการจัดการกองทุน เป็ นการอ้ างถึง
กฎหมาย กฎระเบียบ หรื อประกาศนันที"มีการแก้ ไขเพิ"มเติมเป็ นครังคราว รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อประกาศอื"นที"ใช้
แทนที"กฎหมาย กฎระเบียบ หรื อประกาศนันด้ วย
การอ้ างอิงถึง กองทรัพย์สนิ ของกองทุน หรื อเสาโทรคมนาคมของกองทุน หรื อใยแก้ วนําแสง (fiber optic cable หรื อ FOC)
ของกองทุน (หรื อ คํ า อื" น ใดที" อ้ า งถึ ง ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ) เป็ น การอ้ า งถึ ง
กองทรัพย์สินหรื อทรัพย์สินที"เกี"ยวข้ องที"กองทุนจะเป็ นเจ้ าของ หรื อ จะมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที"เกิดจาก
กองทรัพย์สนิ หรื อทรัพย์สนิ ดังกล่าว ตามเอกสารธุรกรรมที"เกี"ยวข้ อง (แล้ วแต่กรณี)
AWC ........................................................ บริ ษัท เอเซีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชัน" จํากัด
BFKT ....................................................... บริ ษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด
BITCO ..................................................... บริ ษัท กรุงเทพอินเตอร์ เทเลเทค จํากัด (มหาชน)
FOC ของ AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" 1 ..... FOC ที" AWC เป็ นเจ้ าของ อัน ประกอบไปด้ วย FOC ระยะทาง
ประมาณ #,$%& กิโลเมตร (หรื อประมาณ '*',+,' คอร์ กิโลเมตร) ที"
กองทุนเข้ าลงทุนเมื"อวันที" , มีนาคม พ.ศ. -,,%
FOC ของ TUC ที"ลงทุนเพิม" เติม ครังที" 2 ..... FOC ที" TUC เป็ นเจ้ าของ อั น ประกอบไปด้ วย FOC ระยะทาง
ประมาณ &,&&' กิโลเมตร (หรื อประมาณ 0-,,$+ คอร์ กิโลเมตร) ที"
กองทุนเข้ าลงทุนเมื"อวันที" -% พฤศจิกายน พ.ศ. -,0*
FOC ของ TUC ที"ลงทุนเพิม" เติม ครังที" ' ..... FOC ที" TUC เป็ นเจ้ าของ อั น ประกอบไปด้ วย FOC ระยะทาง
ประมาณ %,*&# กิโลเมตร (หรื อประมาณ -,-,**0 คอร์ กิโลเมตร) ที"
กองทุนเข้ าลงทุนเมื"อวันที" &# พฤษภาคม พ.ศ. -,0&
FOC ของ TUC ที"ลงทุนเพิม" เติม ครังที" + ..... FOC อันประกอบไปด้ วย FOC ระยะทางประมาณ &,#$, กิโลเมตร
(หรื อประมาณ &*#,0$+ คอร์ กิโลเมตร) ที"จะซือจาก TUC

คําจํากัดความและศัพท์เทคนิค หน้ าที" 1

คําจํากัดความและศัพท์เทคนิค

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

FOC หลักของ ทรูมฟู ที"ลงทุนเพิม" เติม ........ FOC หลัก ที" ทรู มูฟ เป็ นเจ้ าของ ซึ"งในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การ
ครังที" โทรศัพ ท์ เ คลื" อ นที" แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ ม ณฑล ระยะทางประมาณ ,+- กิ โ ลเมตร (หรื อ ประมาณ
&&#,&+# คอร์ กิโลเมตร) ที"กองทุนเข้ าลงทุนเมื"อวันที" -% พฤศจิกายน
พ.ศ. -,0*
FOC หลักของ ทรูมฟู ที"ลงทุนเพิม" เติม ........ FOC หลัก ที" ทรู มูฟ เป็ นเจ้ าของ ซึ"งในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การ
โทรศัพ ท์ เ คลื" อ นที" แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ครังที" '
ปริ ม ณฑล ระยะทางประมาณ ,+0 กิ โ ลเมตร (หรื อ ประมาณ
&&#,%#& คอร์ กิโลเมตร) ที"กองทุนเข้ าลงทุนเมื"อวันที" &# พฤษภาคม
พ.ศ. -,0&
FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที"ลงทุน
เพิ"มเติม ครังที" -

FOC ที" TICC เป็ นเจ้ าของ ซึ"งในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยี ระบบ
FTTx ในธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล รวมระยะทางประมาณ 0#*
กิโลเมตร (หรื อประมาณ %*,*&+ คอร์ กิโลเมตร) ที"กองทุนเข้ าลงทุน
เมื"อวันที" -% พฤศจิกายน พ.ศ. -,0*

FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ........... FOC ที" TICC เป็ นเจ้ าของ ซึ"งในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยี ระบบ
ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" '
FTTx ในธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล รวมระยะทางประมาณ &-,%#กิโลเมตร (หรื อประมาณ 0&$,$%0 คอร์ กิโลเมตร) ที"กองทุนเข้ าลงทุน
เมื"อวันที" &# พฤษภาคม พ.ศ. -,0&
FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที"ลงทุน FOC ซึง" ในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การ
เพิ"มเติม ครังที" + ........................................ อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตพืนที"ตา่ งจังหวัด รวม
ระยะทางประมาณ -,#$# กิโลเมตร (หรื อประมาณ &*$,#*+ คอร์
กิโลเมตร) ที"จะซือจาก TICC
FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมฟู ........... FOC ที" ทรู มูฟ เป็ นเจ้ าของ ซึ"งในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ
ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" '
FTTx ในธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์ อินเทอร์ เน็ตใน
เขตพืนที"ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ ,,$'' กิโลเมตร (หรื อ
ประมาณ --*,+-% คอร์ กิโลเมตร) ที"กองทุนเข้ าลงทุนเมื"อวันที" &#
พฤษภาคม พ.ศ. -,0&
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FOC รองรับระบบ FTTx ของเรียลมูฟ ที"
FOC ซึง" ในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การ
ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" + ............................... อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริ มณฑล และในเขตพืนที"ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ '&,
กิโลเมตร (หรื อประมาณ +*,%-' คอร์ กิโลเมตร) และประมาณ 0&#
กิโลเมตร (หรื อประมาณ '#,,*, คอร์ กิโลเมตร) ตามลําดับ ที"จะซือ
จากเรี ยลมูฟ
FOC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" 2 ........................ FOC ของ TUC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั งที" - FOC หลักของ ทรู มูฟ ที"
ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" - และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที"
ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" FOC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" '..................... FOC ของ TUC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั งที" ' FOC หลักของ ทรู มูฟ ที"
ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" ' FOC รองรับระบบ FTTx ของ ทรู มฟู ที"ลงทุน
เพิ"มเติมครั งที" ' และ FOC รองรั บระบบ FTTx ของ TICC ที"ลงทุน
เพิ"มเติม ครังที" '
FOC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" 4..................... FOC ของ TUC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั งที" + FOC รองรั บระบบ FTTx
ของ TICC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั งที" + และ FOC รองรั บระบบ FTTx
ของเรี ยลมูฟ ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" +
TICC.................................................................. บริ ษัท ทรู อินเตอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชั"น จํ ากัด (ชื" อเดิม คือ บริ ษัท ทรู
ยูนิเวอร์ แซล คอนเวอร์ เจ้ นซ์ จํากัด)
TUC ......................................................... บริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชั"น จํากัด (ชื"อเดิม คือ
บริ ษัท เรี ยล ฟิ วเจอร์ จํากัด)
ก.ล.ต. ...................................................... คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที"จดั ตังขึนตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์
กฎหมายหลักทรัพย์ ................................... พ.ร.บ. หลักทรั พย์ ประกาศ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึง หนังสือเวียน หนังสือ
ผ่อนผัน หนังสือซักซ้ อมความเข้ าใจ หนังสืออนุมตั ิ กฎ ระเบียบ และ
เอกสารอื"นซึ"งมีผลบังคับตามกฎหมาย ซึ"งออกโดยอาศัยอํานาจของ
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอื"นใดที"เกี"ยวข้ อง
กฟน. ........................................................ การไฟฟ้านครหลวง
กฟผ. ........................................................ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
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กฟภ. ........................................................ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กทค. ........................................................ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ที"จัดตังขึนตาม พ.ร.บ. องค์กร
จัดสรรคลืน" ความถี"ฯ -,,'
กสท. ........................................................ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที"จัดตังขึน
ตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืน" ความถี"ฯ -,,'
กสท. โทรคมนาคม ............................................. บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (เดิมคือ การสื"อสารแห่ง
ประเทศไทย)
กสทช.. ..................................................... คณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น์แ ละกิจ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ที"จดั ตังขึนตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื"น
ความถี"ฯ -,,'
กลุม่ ทรู ..................................................... ทรู และบริ ษัทย่อยของทรู
กลุม่ ทรูโมบาย ........................................... บริ ษัทย่อยบางบริ ษัทของทรู ซึ"งประกอบธุรกิจโทรคมนาคมเคลื"อนที"
ซึ"งประกอบไปด้ วย TUC และบริ ษัทย่อยที" TUC ถื อหุ้นทังทางตรง
และทางอ้ อม
กลุม่ บุคคลเดียวกัน .................................... ให้ มีความหมายตามที"กําหนดไว้ ในประกาศ ทน.'%/-,0กองทุน ..................................................... กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
การประเมินค่า .......................................... การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเพื"อวัตถุประสงค์สาธารณะ
ในการเปิ ด เผยข้ อ มูล ต่ อ ผู้ล งทุน โดยเป็ น การประเมิ น อย่า งเต็ ม
รู ปแบบที"ต้องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้ อจํากัดสิทธิครอบครอง
ในทรัพย์สินของกองทุน และรายละเอียดอื"นที"เกี"ยวข้ อง รวมทังการ
สํารวจทรัพย์สนิ ตามสภาพที"เป็ นอยู่
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
การให้ เช่าหรื อให้ ผ้ ูอื"นดําเนินการและบริ หารจัดการพืนที" เครื" องมือ
โครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ................... อุปกรณ์ หรื อส่วนต่าง ๆ ของทรัพย์สนิ โครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม
หรื อการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที"เกิดขึนจากการให้ เช่าทรัพย์สิน
ดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) หรื อการจัดหาประโยชน์ในรู ปแบบอื"นใดที"
กองทุนสามารถทําได้ ภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้ วย
องค์ ก รจั ด สรรคลื" น ความถี" แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กฎหมาย
ว่าด้ วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกฎหมายอื"นที"ใช้ บงั คับ
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การลงทุนในทรัพย์สนิ รอง ........................... การลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินใด ๆ หรื อหาดอกผลโดยวิธี
อย่างใดอย่างหนึ"งหรื อหลายอย่าง ที"นอกเหนือไปจากการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ หลัก ทังนี ตามที" ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อ
สํานักงาน ก.ล.ต. จะอนุญาตหรื อประกาศให้ ลงทุนได้
การลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก ......................... การลงทุนในกิจการโครงสร้ างพืนฐานของกองทุนโดยการได้ มาซึ"ง
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพืนฐาน
การเสนอขายครังแรก................................. การเสนอขายหน่วยลงทุนแก่ประชาชนทัว" ไปเป็ นครังแรก ซึ"งเกิดขึน
ในระยะเวลาระหว่างวันที" $ ถึง &$ ธันวาคม พ.ศ. -,,0
การเสนอขายสําหรับการเพิ"มทุนครังแรก ..... การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ"มทุนแก่ประชาชนทั"วไปและ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุน ซึ"ง
เกิดขึนในระยะเวลาระหว่างวันที" - ถึง &0 พฤษภาคม พ.ศ. -,0&
การเสนอขายสําหรับการเพิ"มทุนครังที" -...... การออกและเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น เพิ" ม ทุ น ในจํ า นวนไม่ เ กิ น
&,*,*,***,*** หน่วยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที"มีรายชื"อปรากฎ
ในสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ หน่วยลงทุนในวัน กํ า หนดรายชื" อ ผู้ถือ หน่วย
ลงทุน ที" มี สิท ธิ ใ นการจองซื อหน่ว ยลงทุน ใหม่ต ามสัด ส่ว นการถื อ
หน่วยลงทุนในกองทุน (Record Date) ทังนี จะไม่เสนอขายให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทําให้ หรื ออาจส่งผลเป็ น
การกระทํ า การที" ขั ด ต่ อ กฎหมาย หรื อระเบี ย บข้ อบั ง คั บ ของ
ต่างประเทศโดยกองทุน หรื อบริ ษัทจัดการ หรื อจะเป็ นผลให้ บริ ษัท
จัดการต้ องมีภาระหน้ าที"ในการดําเนินการใด ๆ เพิ"มเติมไปจากที"ต้อง
ดําเนินการภายใต้ กฎหมายไทย
กิจการโครงสร้ างพืนฐาน ............................ กิจการโครงสร้ างพืนฐานตามที"ได้ นิยามไว้ ในประกาศ ทน. '%/-,0ซึง" ประกอบไปด้ วย
(ก) ระบบขนส่งทางราง หรื อทางท่อ
(ข) ไฟฟ้า
(ค) ประปา
(ง) ถนน ทางพิเศษ หรื อทางสัมปทาน
(จ) ท่าอากาศยาน หรื อสนามบิน
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(ฉ) ท่าเรื อนําลึก
(ช) โทรคมนาคม หรื อโครงสร้ างพืนฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ" สาร
(ซ) พลังงานทางเลือก
(ฌ) ระบบบริ หารจัดการนํา หรื อการชลประทาน
(ญ) ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ ซึ"งรวมถึงระบบเตือนภัยและระบบ
จัดการเพื"อลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติที"เกิดขึนด้ วย
(ฎ) ระบบจัดการของเสีย และ
(ฏ) กิจการที"มีลกั ษณะเป็ นกิจการโครงสร้ างพืนฐานตาม (ก) ถึง (ฎ)
หลายกิจการ (multi-infrastructure) ประกอบกัน โดยกิจการที"
ประกอบกันเหล่านันเข้ าลักษณะที"ครบถ้ วนดังนี
(1) มีความเชื" อมโยง ส่งเสริ ม หรื อก่อให้ เกิ ดประโยชน์ ซึ"งกัน
และกัน หรื อต่อชุมชนเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกัน
(2) ก่ อ ให้ เ กิ ดหรื อ จะก่อ ให้ เกิ ดรายได้ เป็ น มูล ค่าไม่น้อยกว่า
ร้ อยละแปดสิ บ ของรายได้ รวมของกิ จ การทั งหมดที"
ประกอบกันนัน
หรื อกิจการอื"นใดตามที"คณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้ กําหนด
แก้ ไขเพิ" มเติม เป็ น ครั งคราว ซึ"ง เป็ นกิ จการที"มีก ารดํ าเนิน การเพื"อ
ประโยชน์หรื อให้ บริ การแก่ประชาชนในวงกว้ างของประเทศไทย ไม่
ว่ากิจการนันจะตังอยูท่ ี"ใดหรื อมีเขตอํานาจในการประกอบกิจการอยู่
ที"ใด หรื อเพื"อประโยชน์อื"นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์
ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
ข้ อ ผูก พัน ระหว่ า งผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน กับ บริ ษั ท จัด การ ที" ไ ด้ ทํ า ขึ น
กับบริ ษัทจัดการ ........................................ ระหว่า งบริ ษัท จัด การ และผู้ ด ูแ ลผลประโยชน์ใ นนามของผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ น และกํ า หนดความสัม พัน ธ์ สิ ท ธิ หน้ าที" แ ละความ
รั บ ผิ ด ชอบระหว่า งบริ ษั ท จัด การและผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ตลอดจน
ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการที"แก้ ไขเพิ"มเติม
คณะกรรมการ กทช. .................................. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที"จัดตังขึนตาม พ.ร.บ.
องค์กรจัดสรรคลืน" ความถี"ฯ -,+'
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คณะกรรมการที"ปรึกษาการลงทุน ............... คณะบุคคลซึ"งทําหน้ าที"ให้ คําปรึ กษาและคําแนะนําต่อบริ ษัทจัดการ
เกี" ย วกั บ การลงทุ น และการบริ ห ารจั ด การในทรั พ ย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้ างพืนฐาน
เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ .................................. บริ ษัท เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
โครงการจัดการกองทุน .............................. โครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั ที"
ได้ รับอนุมตั ิจาก สํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนโครงการจัดการกองทุน
ที"แก้ ไขเพิ"มเติม
เงินทุนจดทะเบียน ..................................... จํานวนทุนที"บริ ษัทจัดการระดมทุนได้ เพื"อการจัดตังกองทุน และ/หรื อ
การเพิ"มเงินทุนจดทะเบียน และนําไปจดทะเบียนเป็ นกองทรัพย์สนิ ไว้
กับสํานักงาน ก.ล.ต.
ดีแทค ...................................................... บริ ษัท โทเทิ"ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน" จํากัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์ ........................................ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพืนฐาน............... ให้ มีความหมายตามที"กําหนดไว้ ในประกาศ ทน. '%/-,0- ซึ"ง ณ
ปั จจุบนั รวมถึง การลงทุนในกิจการโครงสร้ างพืนฐานโดยการได้ มา
ซึง"
(ก) กรรมสิท ธิ5 สิท ธิ ค รอบครอง หรื อ สิท ธิ ก ารเช่ า ในที" ดิ น อาคาร
สิ"ง ปลูก สร้ าง เครื" อ งจัก ร อุป กรณ์ ตลอดจนทรั พ ย์ สิน อื" นใดที"
เกี"ยวข้ องเพื"อใช้ ในการประกอบกิจการโครงสร้ างพืนฐาน
(ข) สิทธิสมั ปทานในการประกอบกิจการโครงสร้ างพืนฐาน
(ค) สิท ธิ ใ นการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ ในอนาคต หรื อ สิท ธิ ต าม
สัญญาแบ่งรายได้ ในอนาคตของกิจการโครงสร้ างพืนฐานหรื อที"
เกิดขึนจากการบริ หารจัดการกิจการโครงสร้ างพืนฐาน หรื อการ
บริ ห ารจัด การทรั พ ย์ สิ น อื" น ใดที" ไ ด้ จ ากการประกอบกิ จ การ
โครงสร้ างพืนฐาน
(ง) สิทธิ เรี ยกร้ องตามสัญญาซือขายติดตังเครื" องจักรอุปกรณ์ หรื อ
สัญญาก่อสร้ าง หรื อสัญญาซือขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของ
กิจการโครงสร้ างพืนฐาน
(จ) หุ้นที"ออกโดยบริ ษัท ที"มีลกั ษณะดังต่อไปนี
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(1) มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) รวมกันไม่
น้ อ ยกว่า ร้ อยละ #, ของมูลค่า ทรั พ ย์ สิน รวมของบริ ษั ท
ดัง กล่า ว หรื อ มี ร ายได้ จ ากการจัด หาผลประโยชน์ จ าก
ทรัพย์สินตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ #,
ของรายได้ รวมในแต่ละปี บญ
ั ชี และ
(2) มีกองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ #, ของจํานวนหุ้นที"
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษัทนันและเกินกว่าร้ อยละ
#, ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ ษัทนัน และ
(ฉ) ตราสารแห่ ง หนี ที" อ อกโดยบริ ษั ท ตาม (จ) หรื อ สัญ ญาที" มี
ลักษณะเป็ นการให้ ก้ ูยืมเงิน แก่บริ ษัทตาม (จ) ทังนี เฉพาะใน
กรณีที"กองทุนรวมเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าวแล้ ว
ทรัพย์สนิ ของกองทุน .................................. ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคมเบื องต้ น และทรั พ ย์ สินที"
กองทุนลงทุนเพิ"มเติม
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคมของ (ก) เสาโทรคมนาคมของ BFKT
BFKT และ AWC .......................................
(ข) ระบบ FOC ของ BFKT และ
(ค) เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที"ลงทุน
เพิ" ม เติ ม ครั งที" & และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที" ล งทุ น
เพิ"มเติม ครังที" ที"กองทุนจะได้ กรรมสิทธิ5 ในทรั พย์ สินดังกล่าวบางส่วนจาก BFKT
หรื อ AWC ภายใต้ สัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ร ายได้ ที"
เกี"ยวข้ อง
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม
(ก) กรรมสิทธิ5ในเสาโทรคมนาคมจํานวน 0,*** เสา และโครงสร้ าง
เบืองต้ น ....................................................
พื นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื" น ที" เ กี" ย วข้ องที" ใ ช้
สําหรับการให้ บริ การโทรศัพท์เคลือ" นที" ซึง" กองทุนซือจากทรู
(ข) กรรมสิทธิ5 ในระบบใยแก้ วนําแสงหลัก (core fiber optic cable
grid) อุปกรณ์ระบบสือ" สัญญาณ (transmission equipment) ที"
เกี"ยวข้ อง และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืนที"ตา่ งจังหวัด และ
(ค) สิ ท ธิ ใ นการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ สุท ธิ ที" เ กิ ด ขึ นตังแต่ แ ละ
รวมถึงวันเริ" มคํานวณรายได้ จนถึงวันครบกําหนดสัญญา HSPA
ที"เกิดจากการให้ เช่า ทรัพย์สินดังต่อไปนีของ BFKT และ AWC
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(&) เสาโทรคมนาคมและโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคมประเภท
Passive อื"นที"เกี"ยวข้ องซึ"ง BFKT เป็ นเจ้ าของและซึ"ง AWC เป็ น
เจ้ า ของ และ (-) ระบบใยแก้ ว นํ า แสงและอุป กรณ์ ร ะบบสื" อ
สัญ ญาณบางส่ว นที" BFKT เป็ น เจ้ าของ ซึ" ง อยู่น อกเขตพื นที"
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (รวมถึงเงินที"ได้ รับจากการใช้
สิทธิเรี ยกร้ อง คําตัดสิน คําพิพากษา จากคดีความที"ตดั สินให้ แก่
BFKT และ AWC รวมทังการดําเนินการหรื อสิทธิอื"นใดซึง" BFKT
และ AWC มีสิทธิ ได้ รับ ที"เกิ ดขึนจากหรื อเกี" ยวกับรายได้ ห รื อ
สัญญาซึง" ก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที"
ได้ รับจากการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องที"เกิดขึนจากหรื อเกี"ยวกับรายได้
หรื อสัญญาซึ"งก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าวซึ"ง BFKT หรื อ AWC มี
สิทธิได้ รับก่อนหน้ าวันเริ" มคํานวณรายได้ ไม่วา่ BFKT หรื อ AWC
จะได้ ดําเนินการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องหรื อได้ รับชําระตามสิทธิ หรื อ
การใช้ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องดัง กล่า วก่ อ นหน้ า หรื อ ภายหลัง วัน เริ" ม
คํานวณรายได้ ก็ตาม)) รวมทังกรรมสิทธิ5 ในทรัพย์ สินดังกล่าว
ของ BFKT และ AWC จํานวนหนึง" ภายหลังจากวันครบกําหนด
สัญญา HSPA
ในแต่ละกรณีกองทุนได้ ซือหรื อรับโอนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ เบืองต้ น
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม...... ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคมเบืองต้ น ทรัพย์สนิ โครงสร้ าง
พืนฐานโทรคมนาคมที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั งที" & ทรั พย์ สินโครงสร้ าง
พืนฐานโทรคมนาคมที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั งที" - ทรั พย์ สินโครงสร้ าง
พื นฐานโทรคมนาคมที" ล งทุ น เพิ" ม เติ ม ครั งที" ' และทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคมที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" +
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม
(ก) สิ ท ธิ ใ นการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ สุท ธิ ที" เ กิ ด ขึ นตังแต่ แ ละ
ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" & .............................
รวมถึงวันเริ" มคํานวณรายได้ สําหรับการลงทุนเพิ"มเติม ครังที" &
จนถึ ง วัน ครบกํ า หนดสัญ ญาเช่ า เสาโทรคมนาคมของ AWC
เพิ" ม เติ ม ครั งที" & ที" เ กิ ด จากการให้ เ ช่าเสาโทรคมนาคม ของ
AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" & ที" AWC เป็ นเจ้ าของ (รวมถึงเงิน
ที" ได้ รั บ จากการใช้ สิท ธิ เรี ย กร้ อง คํ า ตัด สิน คํ า พิ พ ากษา คดี
ความที"ตดั สินให้ แก่ AWC รวมทังการดําเนินการหรื อสิทธิอื"นใด
ซึ" ง AWC มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ที" เ กิ ด ขึ นจากหรื อ เกี" ย วกั บ รายได้ ห รื อ
สัญญาซึง" ก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที"
ได้ รับจากการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องที"เกิดขึนจาก หรื อเกี"ยวกับรายได้
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หรื อสัญญาซึง" ก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าวที" AWC มีสทิ ธิได้ รับก่อน
หน้ าวันเริ" มคํานวณรายได้ สําหรับการลงทุนเพิ"มเติม ครังที" & ไม่
ว่า AWC จะได้ ดําเนินการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องหรื อได้ รับชําระตาม
สิทธิหรื อการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวก่อนหน้ าหรื อภายหลังวัน
เริ" มคํานวณรายได้ สําหรั บการลงทุนเพิ"มเติม ครั งที" & ก็ ตาม))
รวมทังกรรมสิทธิ5ในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม
ครังที" & ภายหลังจากวันครบกําหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC เพิ"มเติม ครังที" & ซึง" กองทุนจะรับโอนตามสัญญาโอน
ขายทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้ AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั งที" &
และ
(ข) สิทธิการเช่าระยะยาวใน FOC ของ AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที"
& ซึ" ง มี ร ะยะเวลาการเช่ า -* ปี รวมทังสิ ท ธิ ใ นการซื อ (call
option) FOC ของ AWC ที" ล งทุ น เพิ" ม เติ ม ครั งที" & ดัง กล่ า ว
ภายหลังจากครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาว ทังนี โดยกองทุน
จะต้ องแจ้ งความประสงค์ที"จะใช้ สทิ ธิดงั กล่าวให้ แก่ AWC ไม่ช้า
กว่า - ปี ก่อนครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที"กําหนดไว้
ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" &
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคมที"
(ก) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที"เกิดจากการให้ เช่าเสา
ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" 2 .....................................
โทรคมนาคมของ AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" - ที" AWC เป็ น
เจ้ าของ ซึ"งเกิดขึนตังแต่และรวมถึงวันเริ" มคํานวณรายได้ สําหรับ
การลงทุนเพิ"มเติม ครังที" - จนถึงวันครบกําหนดสัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ"มเติม ครังที" - (รวมถึงเงินที"ได้ รับจาก
การใช้ สิทธิ เรี ยกร้ อง คําตัดสิน คําพิพากษา คดีความที"ตดั สิน
ให้ แก่ AWC รวมทังการดําเนินการหรื อสิทธิ อื" นใดซึ"ง AWC มี
สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ที" เ กิ ด ขึ นจากหรื อ เกี" ย วกั บ รายได้ หรื อ สัญ ญาซึ" ง
ก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที"ได้ รับจาก
การใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องที"เกิดขึนจาก หรื อเกี"ยวกับรายได้ หรื อสัญญา
ซึง" ก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าวซึง" AWC มีสทิ ธิได้ รับก่อนหน้ าวันเริ" ม
คํานวณรายได้ สาํ หรับการลงทุนเพิ"มเติม ครังที" - ไม่วา่ AWC จะ
ได้ ดําเนินการใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องหรื อได้ รับชําระตามสิทธิหรื อการใช้
สิท ธิ เ รี ย กร้ องดัง กล่า วก่ อ นหน้ า หรื อ ภายหลัง วัน เริ" ม คํ า นวณ
รายได้ สํ า หรั บ การลงทุ น เพิ" ม เติ ม ครั งที" - ก็ ต าม)) รวมทัง
กรรมสิทธิ5ในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที"
- ภายหลังจากวันครบกําหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ
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AWC เพิ"มเติม ครังที" - ซึง" กองทุนจะรับโอนตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" (ข) กรรมสิทธิ5 ในเสาโทรคมนาคมจํานวน ',* เสา และโครงสร้ าง
พืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื"นที"เกี"ยวข้ อง ที"ซือจาก
TUC
(ค) กรรมสิทธิ5 ใน FOC ซึ"งในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์
เคลื" อ นที" ใ นเขตพื นที" ต่า งจัง หวัด ระยะทางประมาณ &,113
กิโลเมตร (หรื อประมาณ 0-,,$+ คอร์ กิโลเมตร) ที"ซอจาก
ื
TUC
(ง) กรรมสิ ท ธิ5 ใ น FOC หลัก ซึ" ง ในปั จ จุ บัน ใช้ ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์ เคลื"อนที"และอินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ระยะทางประมาณ ,+- กิ โลเมตร (หรื อ ประมาณ
117,&+# คอร์ กิโลเมตร) ที"ซอจาก
ื
ทรูมฟู และ
(จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ '* ปี ใน FOC ซึ"งในปั จจุบนั ใช้
รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและ
บรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
รวมระยะทางประมาณ 0#* กิโลเมตร (หรื อประมาณ %*,014
คอร์ กิโลเมตร) ที"รับโอนจาก TICC โดยกองทุนมีสิทธิในการซือ
FOC ดังกล่าว (call option) เมื"อครบกําหนดอายุการเช่าระยะ
ยาว ทังนี โดยกองทุน จะต้ อ งแจ้ ง ความประสงค์ ที" จ ะใช้ สิ ท ธิ
ดังกล่าวให้ แก่ TICC ไม่ช้ากว่า - ปี ก่อนครบกําหนดอายุการเช่า
ระยะยาวตามที"กําหนดไว้ ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที"ลงทุน
เพิ"มเติม ครั งที" - โดยมีราคาใช้ สิทธิ (Exercise Price) เพื"อซือ
กรรมสิทธิ5ในทรัพย์สนิ ดังกล่าวเท่ากับ -** ล้ านบาท
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคมที"
(ก) กรรมสิทธิ5ในเสาโทรคมนาคมจํานวน -,,%$ เสา และโครงสร้ าง
พืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื"นที"เกี"ยวข้ อง ที"ซือจาก
ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" 3 ...............................
TUC
(ข) กรรมสิทธิ5 ใน FOC ซึ"งในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์
เคลื" อ นที" ใ นเขตพื นที" ต่า งจัง หวัด ระยะทางประมาณ %,017
กิโลเมตร (หรื อประมาณ -,-,**0 คอร์ กิโลเมตร) ที"ซือจาก TUC
(ค) กรรมสิ ท ธิ5 ใ น FOC หลัก ซึ" ง ในปั จ จุ บัน ใช้ ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์เคลื"อนที"และอินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและ
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ปริ มณฑล ระยะทางประมาณ ,+0 กิ โลเมตร (หรื อประมาณ
117,%#& คอร์ กิโลเมตร) ที"ซอจาก
ื
ทรูมฟู
(ง) กรรมสิทธิ5ใน FOC ซึง" ในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx
ในธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตใน
เขตพืนที"ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ ,,$'' กิโลเมตร (หรื อ
ประมาณ --*,+-% คอร์ กิโลเมตร) ที"ซอจาก
ื
ทรูมฟู และ
(จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ '* ปี ใน FOC ซึ"งในปั จจุบนั ใช้
รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและ
บรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในเขตพื นที" ก รุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล ระยะทางประมาณ &-,%#- กิโลเมตร (หรื อประมาณ
619,$%0 คอร์ กิโลเมตร) ที"รับโอนจาก TICC รวมทังสิทธิในการ
ซื อ (call option) FOC ซึ" ง ใช้ รองรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx
ดังกล่าว เมื"อครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาว ทังนี โดยกองทุน
จะต้ องแจ้ งความประสงค์ที"จะใช้ สทิ ธิดงั กล่าวให้ แก่ TICC ไม่ช้า
กว่า - ปี ก่อนครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที"กําหนดไว้
ในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยมีราคาใช้ สิทธิ (Exercise
Price) เพื"อซือกรรมสิทธิ5ในทรัพย์สนิ ดังกล่าวเท่ากับ &,'** ล้ าน
บาท
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคมที"
(ก) กรรมสิทธิ5 ในเสาโทรคมนาคมจํานวน #%% เสา และโครงสร้ าง
พืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื"นที"เกี"ยวข้ อง ที"จะซือ
ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" + ...............................
จาก TUC
(ข) กรรมสิ ท ธิ5 ใน FOC ซึ" ง ในปั จจุ บั น ใช้ ในธุ ร กิ จ ให้ บริ การ
โทรศัพท์ เคลื"อนที"ในเขตพืนที"ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ
1,#$, กิโลเมตร (หรื อประมาณ &*#,0$+ คอร์ กิโลเมตร) ที"จะซือ
จาก TUC
(ค) กรรมสิทธิ5ใน FOC ซึง" ในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx
ในธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลและในเขตพืนที"ต่างจังหวัด
รวมระยะทางประมาณ '&, กิโลเมตร (หรื อประมาณ +*,823
คอร์ กิ โลเมตร) และประมาณ 0&# กิ โลเมตร (หรื อ ประมาณ
37,,*, คอร์ กิโลเมตร) ตามลําดับ ที"จะซือจาก เรี ยลมูฟ
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(ง) กรรมสิทธิ5ใน FOC ซึง" ในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx
ในธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตใน
เขตพืนที"ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ -,#$# กิโลเมตร
(หรื อประมาณ &*$,#*+ คอร์ กิโลเมตร) ที"จะซือจาก TICC
ทรัพย์สนิ ที"กองทุนลงทุนเพิ"มเติม ................. ทรั พย์ สินที"กองทุนอาจได้ มาหรื อลงทุนเพิ"มเติมหลังจากการได้ มา
หรื อลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคมเบืองต้ นไม่ว่า
จะเป็ น การลงทุนในทรั พ ย์ สิน หลักหรื อ การลงทุน ในทรั พ ย์ สินรอง
ตามที"กําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
ทรัพย์สนิ เสาโทรคมนาคมของทรู ................ เสาโทรคมนาคมจํ า นวน 0,*** เสา และโครงสร้ างพื นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อื"นที"เกี"ยวข้ อง ซึ"งกองทุนซือจากทรู
และเป็ น ส่ว นหนึ" ง ของทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื นฐานโทรคมนาคม
เบืองต้ น
ทรัพย์สนิ โทรคมนาคมของ BFKT ................ (ก) เสาโทรคมนาคมของ BFKT และ (ข) ระบบ FOC ของ BFKT
ทรู ............................................................ บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน" จํากัด (มหาชน)
ทรูมฟู ....................................................... บริ ษัท ทรู มูฟ จํากัด
ที"ปรึกษาทางการเงิน .................................. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ซึ"งบริ ษัทจัดการได้ แต่งตังให้
เป็ นที"ปรึกษาทางการเงินสําหรับการเสนอขายครังแรก การเสนอขาย
จากการเพิ"มทุนครังแรก การเสนอขายจากการเพิ" มทุนครังที" - และ
การลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคมที"ลงทุนเพิ"มเติม
ครั งที" & ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคมที"ลงทุนเพิ"มเติ ม
ครั งที" - ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคมที"ลงทุนเพิ"มเติ ม
ครังที" ' และทรัพย์สนิ โครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคมที"ลงทุนเพิ"มเติม
ครังที" +
ทีโอที ........................................................ บริ ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (เดิมคือ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศ
ไทย)
ธปท. ........................................................ ธนาคารแห่งประเทศไทย
นายทะเบียน ............................................. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที"มีชื"อปรากฏอยู่ในส่วนที"
3 “การจั ด การและการกํ า กั บ ดู แ ลกองทุ น รวม ” หั ว ข้ อ &&.6
“นายทะเบียนหน่วยลงทุน ” และได้ รับใบอนุญาตการให้ บริ การเป็ น
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต.
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นิติบคุ คลผู้โอน .......................................... (ก) ทรู (ข) BFKT (ค) TICC (ง) AWC (จ) TUC (ฉ) ทรู มูฟ และ (ช)
เรี ยลมูฟ แล้ วแต่กรณี
บริ ษัทจัดการ ............................................. บริ ษัทหลักทรั พย์จัดการกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํ ากัด ซึ"งเป็ นบริ ษัท
หลักทรั พย์ ที"ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรั พย์ประเภท
การจัดการกองทุนรวม และมีหน้ าที"บริ หารจัดการกองทุน
บุคคลที"เกี"ยวข้ อง ....................................... ให้ มีความหมายตามที"กําหนดไว้ ใน ประกาศ ทน. '%/-,0- และอ้ าง
ถึ ง ในส่ ว นที" - “การดํ า เนิ น กิ จ การของกองทุ น รวม” หัว ข้ อที" #
“รายการระหว่างกองทุนรวมกับบุคคลที"เกี"ยวข้ อง”
ใบจองซือหน่วยลงทุนสําหรับผู้ถือหน่วยลง ใบจองซือสําหรั บผู้ถือหน่วยลงทุนที"ได้ รับสิทธิ ในการจองซือหน่วย
ทุนเดิม...................................................... ลงทุน ตามกําหนดรายชื"อผู้ถือหน่วยลงทุนที"ได้ รับสิทธิในการจองซือ
หน่วยลงทุน ณ วันที" , สิงหาคม พ.ศ. -,0- (Record Date)
ประกาศ ทน. &/2554 ................................ ประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น ที" ทน. &/-,,+ เรื" อ ง
หลัก เกณฑ์ เงื" อ นไข และวิ ธี ก ารจั ด ตั งและจั ด การกองทุ น รวม
โครงสร้ างพืนฐาน (รวมถึงที"มีการแก้ ไขเพิ"มเติม) ซึ"งถูกยกเลิกและ
แทนที"โดยประกาศ ทน. '%/-,0- แล้ วเมื"อวันที" & มิถนุ ายน -,0ประกาศ ทน. '%/-,0- .............................. ประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุ น ที" ทน. '%/-,0- เรื" อ ง
หลัก เกณฑ์ เงื" อ นไข และวิ ธี ก ารจั ด ตั งและจั ด การกองทุ น รวม
โครงสร้ างพืนฐาน (รวมถึงที"จะได้ แก้ ไขเพิ"มเติม)
ประกาศ สธ. 14/2558 ............................... ประกาศสํ า นัก งาน ก.ล.ต. ที" สธ. &+/-,,% เรื" อ ง ข้ อ กํ า หนดใน
รายละเอี ย ดเกี" ย วกั บ การป้ อ งกั น และจั ด การความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ (รวมถึงที"แก้ ไขเพิ"มเติม)
ประกาศการใช้ โครงสร้ างพืนฐาน
ประกาศ กสทช. เรื" อง การใช้ โครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน
โทรคมนาคมร่วมกัน .................................. สําหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ" นที" พ.ศ. -,,0
ประกาศขายส่งขายต่อบริ การ ..................... ประกาศ กทช. เรื" อง การประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทการ
ขายส่งบริ การและบริ การขายต่อบริ การ
ประกาศป้องกันการผูกขาด ........................ ประกาศ กทช. เรื" อง มาตรการเพื"อป้องกันมิให้ มีการกระทําอันเป็ น
การผูกขาดหรื อก่อให้ เกิดความไม่เป็ นธรรมในการแข่งขันในกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. -,+$ (รวมถึงที"แก้ ไขเพิ"มเติม)
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ประกาศรวมธุรกิจ...................................... ประกาศ กสทช. เรื" อง มาตรการกํากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการ
โทรคมนาคม
ประกาศเรื" องสิทธิแห่งทาง .......................... ประกาศ กสทช. เรื" อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี"ยวกับการใช้ สิทธิใน
การปั กหรื อตังเสา หรื อเดินสาย วางท่อ หรื อติดตังอุปกรณ์ประกอบ
ใดในการให้ บริ การโทรคมนาคม
ประกาศวิธีการจัดเก็บรายได้ เพื"อนําไปใช้ ใน ประกาศ กสทช. เรื" อ ง หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจัด เก็ บ รายได้ เ พื" อ
การจัดให้ มีบริการ USO ............................. นําไปใช้ ในการจัดให้ มีบริ การโทรคมนาคมพืนฐานโดยทั"วถึ ง และ
บริ การเพื"อสังคม
ผู้จดั การกองทุน ......................................... ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐาน ตามประกาศ ทน. '%/-,0ซึ"งมีหน้ าที"ตัดสินใจลงทุนหรื อจํ าหน่ายไปซึ"งทรั พย์ สินของกองทุน
นอกจากนี ผู้จัดการกองทุนยังมีหน้ าที"อื"นและต้ องมีคุณสมบัติและ
ไม่ มี ลัก ษณะต้ องห้ ามตามที" กํ า หนดไว้ ในกฎหมายหลัก ทรั พ ย์
และ/หรื อ กฎหมายอื"นที"เกี"ยวข้ อง
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนใน
ผู้ จั ด การการจั ด จํ า หน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น ในประเทศไทยและผู้ จั ด
ประเทศ .................................................... จํ า หน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น อื" น ที" บ ริ ษั ท จัด การอาจแต่ ง ตังเพิ" ม เติ ม ใน
ภายหลัง (หากมี ) ซึ" ง ได้ รั บ ใบอนุญ าตประกอบธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์
ประเภทการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์หรื อการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
จากกระทรวงการคลังซึง" ทําหน้ าที"จดั จําหน่ายหน่วยลงทุน
ผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคม ................... บริ ษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด ซึ"งเป็ นบริ ษัทย่อยที"ทรู
ถือหุ้น (ทางอ้ อม) ทังหมด
ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก ....................... ผู้เช่า ดําเนินการ บํารุ งรั กษา และบริ หารจัดการทรั พย์ สิน กิ จ การ
โครงสร้ างพืนฐานภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการ
หลักเดิม สัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการ FOC ที"ลงทุน
เพิ"มเติม ครังที" & หรื อ สัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลัก
ที"ได้ มีการแก้ ไขและแทนที" ซึง" มีสทิ ธิที"จะได้ รับอัตราค่าเช่าสําหรับการ
เป็ นผู้เช่าและบริ หารจัดการดังเดิม ตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และ
บริ ห ารจัด การหลัก ที" ไ ด้ มี ก ารแก้ ไขหรื อ แทนที" โดย ณ วัน ที" ข อง
เอกสารฉบับนี ประกอบไปด้ วย TUC และ TICC
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ..................................... ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซึ"งมีคณ
ต้ องห้ ามตามประกาศ สํานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้ วยคุณสมบัติของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม (รวมถึงที"ได้ แก้ ไขเพิ"มเติม)
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ผู้ถือหน่วยลงทุน ........................................ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที"มีสทิ ธิ

ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที"มีรายชื"อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ วันที" , สิงหาคม พ.ศ. -,0- ซึ"งไม่ใช่บุคคลอเมริ กัน (US
Person) ตามนิยามของคําดังกล่าวในพระราชบัญญัติหลักทรั พ ย์
ของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด ซึ"งการเสนอ
ขายจะทําให้ หรื ออาจส่งผลเป็ นการกระทําการที"ขดั ต่อกฎหมาย หรื อ
ระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศโดยกองทุนหรื อบริ ษัทจัดการ หรื อ
จะเป็ นผลให้ บริ ษัทจัดการต้ องมีภาระหน้ าที"ในการดําเนินการใด ๆ
เพิ"มเติมไปจากที"ต้องดําเนินการภายใต้ กฎหมายไทย

ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อย ........................... ให้ มีความหมายตามที"กําหนดไว้ ในส่วนที" ' “การจัดการและการ
กํากับดูแลกองทุนรวม” หัวข้ อ 12.1.-(ข) “ข้ อกําหนดการจดทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน”
ผู้ลงทุนต่างด้ าว ......................................... ผู้ลงทุนซึง" เป็ นคนต่างด้ าว ซึง" รวมถึง
(ก) บุคคลธรรมดาซึง" ไม่มีสญ
ั ชาติไทย
(ข) นิติบคุ คลซึง" ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย
(ค) นิติบคุ คลซึ"งจดทะเบียนในประเทศไทยซึง" มีห้ นุ อันเป็ นทุนตังแต่
กึ"งหนึ"งของนิติบคุ คลนันถือโดยบุคคลตาม (ก) หรื อ (ข) หรื อนิติ
บุคคลซึ"งมีบุคคลตาม (ก) หรื อ (ข) ลงทุนมีมลู ค่าตังแต่กึ"งหนึ"ง
ของทุนทังหมดในนิติบคุ คลนัน
(ง) ห้ า งหุ้น ส่ว นจํ า กัด หรื อ ห้ า งหุ้น ส่ว นสามัญ ที" จ ดทะเบี ย นใน
ประเทศไทย ซึง" หุ้นส่วนผู้จดั การหรื อผู้จดั การเป็ นบุคคลตาม (ก)
หรื อ
(จ) นิติบคุ คลซึง" จดทะเบียนในประเทศไทย ซึง" มีห้ นุ อันเป็ นทุนตังแต่
กึ"งหนึ"งของนิติบคุ คลนันถือโดยบุคคลตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง)
หรื อนิติบคุ คลซึง" มีบคุ คลตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) ลงทุนมีมลู ค่า
ตังแต่กึ"งหนึง" ของทุนทังหมดในนิติบคุ คลนัน
ผู้สนับสนุน ................................................ ทรู และ/หรื อ นิติบุคคลผู้โอนอื"น และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับทรู
หรื อนิติบุคคลผู้โอนอื"น ที"ทําการจองซือหน่วยลงทุนในการเสนอขาย
ครังแรก การเสนอขายจากการเพิ"มทุนครังที" & และ/หรื อ การเสนอขาย
จากการเพิ"มทุนครังที" คําจํากัดความและศัพท์เทคนิค หน้ าที" 16
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ผู้สอบบัญชี ............................................... ผู้สอบบัญชีของกองทุนซึง" เป็ นผู้สอบบัญชีที"อยูใ่ นบัญชีรายชื"อที"ได้ รับ
ความเห็นชอบจาก สํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.
ว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี (รวมถึงที"แก้ ไขเพิ"มเติม)
พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม ...... พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. -,++ (รวมถึง
ที"แก้ ไขเพิ"มเติม)
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าวฯ .. พระราชบัญ ญั ติ ก ารประกอบธุ ร กิ จ ของคนต่ า งด้ า ว พ.ศ. -,+(รวมถึงที"แก้ ไขเพิ"มเติม)
พ.ร.บ. โทรทัศน์ ......................................... พระราชบัญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การ
โทรทัศน์ พ.ศ. -,,& (รวมถึงที"แก้ ไขเพิ"มเติม)
พ.ร.บ. บริ ษัทลงทุนของสหรัฐฯ ................... พระราชบัญญัติบริ ษัทจัดการการลงทุนของสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. &$+*
(รวมถึงที"แก้ ไขเพิ"มเติม)
พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม ................................. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. -+$% (รวมถึงที"แก้ ไขเพิ"มเติม)
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ...................................... พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. -,', (รวมถึง
ที"แก้ ไขเพิ"มเติม)
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ..................... พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. &$'' (รวมถึงที"
แก้ ไขเพิ"มเติม)
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืน" ความถี"ฯ 2543 ... พระราชบัญ ญัติอ งค์ กรจัดสรรคลื"น ความถี" และกํ ากับกิ จการวิทยุ
กระจาย เสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคม พ.ศ. -,+'
(รวมถึงที"แก้ ไขเพิ"มเติม)
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืน" ความถี"ฯ -,,' .... พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื"นความถี"และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.
-,,' (รวมถึงที"แก้ ไขเพิ"มเติม)
มูลค่าของหน่วยลงทุน ................................ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้ วยจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดที"จําหน่ายได้
ณ สินสุดวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV)......................... มูลค่าทรั พย์ สินทังหมดของกองทุนหักด้ วยหนีสิน ซึ"งคํานวณตาม
วิธีการที"กําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิที"ปรับปรุงแล้ ว
มูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมดของกองทุนหักด้ วยหนีสินที"ไม่มีภาระดอกเบีย
(Adjusted NAV) ..........................................
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รัฐบาล ...................................................... รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐวิสาหกิจ................................................ หน่วยงานที"มีสถานะเป็ นรั ฐวิสาหกิ จตามหลักเกณฑ์ ที"กําหนดใน
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. -,0& (รวมถึงที"จะได้ มีการ
แก้ ไขเพิ"มเติม) เช่น กสท. โทรคมนาคม และทีโอที
ระบบ FOC ของ BFKT .............................. ระบบใยแก้ วนําแสงและอุปกรณ์ ระบบสื"อสัญ ญาณบางส่ว นที" อ ยู่
นอกเขตพืนที"กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที" BFKT เป็ นเจ้ าของ
และนําออกให้ กสท. โทรคมนาคม เช่าใช้ ตามสัญญาเช่าเครื" องและ
อุปกรณ์ HSPA
ระบบ Distributed Antenna System หรื อ อุปกรณ์ระบบสายอากาศ (antenna) เพื"อกระจายสัญญาณสําหรับ
DAS ......................................................... สถานีฐานภายในอาคาร ประกอบด้ วยสายนําสัญญาณ (Feeder
Cables) และระบบสายอากาศ (Antenna System) โดยเป็ นจุ ด
เชื" อมต่อสายอากาศ (antenna) ที"แยกจากกันโดยตําแหน่งภายใน
อาคารซึ" ง ถู ก ใช้ โดยผู้ ให้ บริ ก ารโทรคมนาคมโทรศัพ ท์ เ คลื" อ นที"
เพื"อที"จะส่งเสริ มการครอบคลุมของสัญญาณภายในอาคาร
รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพืนฐาน
โทรคมนาคมที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" 4 ...

รายงานการประเมิ น มูล ค่ า ยุติ ธ รรมทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื นฐาน
โทรคมนาคมที" ล งทุ น เพิ" ม เติ ม ครั งที" + จั ด ทํ า โดยบริ ษั ท เจย์
แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จํากัด เมื"อวันที" '* เมษายน พ.ศ. -,0- และ
บริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี" จํ ากัด เมื"อวันที" '* เมษายน พ.ศ. -,0(แล้ วแต่กรณี)

เรี ยลมูฟ .................................................... บริ ษัท เรี ยล มูฟ จํากัด
วันครบกําหนดสัญญา HSPA ..................... วัน ที" สัญ ญาเช่ า เครื" อ งและอุป กรณ์ HSPA ครบกํ า หนดอายุข อง
สัญญา
วันจดทะเบียนกองทุน ................................ วัน ที" มี ก ารจดทะเบี ย นกองทรั พ ย์ สิ น เป็ น กองทุน รวมโดยชอบกับ
สํานักงาน ก.ล.ต. และมีการจัดตังกองทุนตามข้ อกําหนดเกี"ยวกับ
การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม ซึ"งเกิดขึนเมื"อวันที" -'
ธันวาคม พ.ศ. -,,0
วันทําการ .................................................. วันเปิ ดทําการตามปกติของบริ ษัทจัดการ
วันที"การเสนอขายจากการเพิ"มทุนครังที" วันที"มีการดําเนินการต่าง ๆ ที"เกี"ยวข้ องกับการเสนอขายจากการเพิ"ม
เสร็ จสิน .................................................... ทุนครังที" - เสร็ จสิน
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วันที"กองทุนลงทุนครังแรก .......................... -, ธันวาคม พ.ศ. -,,0
วันที"กองทุนลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ าง
วันที"ไม่ช้ากว่าวันทําการวันแรก ภายหลังจากวันที"กองทุนมีหนังสือ
พืนฐานโทรคมนาคมที"ลงทุนเพิ"มเติม
ยืนยันว่าเงื"อนไขบังคับก่อนทังหมดซึ"งเกี"ยวกับทรัพย์สินโครงสร้ าง
ครังที" + ..................................................... พืนฐานโทรคมนาคมที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" + ที"ระบุไว้ ในสัญญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ได้ มีการดําเนินการให้ เสร็ จสิน (เว้ นแต่
เงื"อนไขบังคับก่อนซึ"งจะมีการดําเนินการให้ เสร็ จสินในวันที"กองทุน
ลงทุนในทรั พย์ สินโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคมที"ลงทุนเพิ"มเติม
ครังที" +)
วันเริ" มคํานวณรายได้ .................................

(ก) ในส่วนของ AWC คือวันที" & ธันวาคม พ.ศ. -,,0 และ
(ข) ในส่วนของ BFKT คือวันที" & ตุลาคม พ.ศ. -,,0

วันเริ" มคํานวณรายได้ สาํ หรับการลงทุน
& มีนาคม พ.ศ. -,,%
เพิ"มเติม ครังที" 1 ........................................
วันเริ" มคํานวณรายได้ สาํ หรับการลงทุน
& ธันวาคม พ.ศ. -,0*
เพิ"มเติม ครังที" 2 ........................................
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ............................... บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
สัญญา HSPA ........................................... สัญ ญาเช่ า เครื" อ งและอุป กรณ์ HSPA และสัญ ญาขายส่ง บริ ก าร
HSPA
สัญญากู้ยืมเงิน ......................................... สัญญากู้ยืมเงินจํานวน &',100,000,*** บาท ระหว่างกองทุนและ
กลุ่มผู้ให้ สินเชื"อที"เป็ นสถาบันการเงินไทย ลงวันที" , มีนาคม พ.ศ.
2558
สัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที" 2 ........................... สัญญากู้ยืมเงินจํานวน &-,898,000,*** บาท ระหว่างกองทุนและ
กลุ่มผู้ให้ สินเชื"อที"เป็ นสถาบันการเงินไทย ลงวันที" -+ พฤศจิกายน
พ.ศ. -,0*
สัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที" 3............................ สัญญากู้ยืมเงินจํานวน -,000,000,*** บาท ระหว่างกองทุนและ
กลุ่มผู้ให้ สินเชื" อที"เป็ นสถาบันการเงิ นไทย ลงวันที" &, พฤษภาคม
พ.ศ. -,0&
สัญญาแก้ ไขเพิ"มเติมสัญญาเช่า ดําเนินการ
และบริ หารจัดการหลัก ...............................

(ก) สัญญาแก้ ไขเพิ"มเติมและแทนที" ระหว่าง TUC และกองทุน ลง
วันที" -+ พฤศจิกายน พ.ศ. -,0* เกี"ยวกับสัญญาเช่า ดําเนินการ
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และบริ ห ารจัด การหลัก ที" เ กี" ย วกับ การเช่ า เสาโทรคมนาคม
ลงวันที" -+ ธันวาคม พ.ศ. -,,0
(ข) สัญ ญาแก้ ไขเพิ" ม เติ ม และแทนที" ระหว่ า ง TICC TUC และ
กองทุน ลงวันที" -+ พฤศจิกายน พ.ศ. -,0* เกี"ยวกับสัญญาเช่า
ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจัด การหลัก ที" เ กี" ย วกับ การเช่ า FOC
อุปกรณ์ ระบบส่งสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืนที"
ต่างจังหวัดลงวันที" -+ ธันวาคม พ.ศ. -,,0 และ
(ค) สัญ ญาแก้ ไขเพิ" ม เติ มและแทนที" ระหว่า ง TICC และกองทุน
ลงวันที" -+ พฤศจิ กายน พ.ศ. -,0* เกี" ยวกับ สัญญาเช่าช่วง
ดําเนินการและบริ หารจัดการ FOC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" &
สัญญาแก้ ไขเพิ"มเติมสัญญาเช่า ดําเนินการ
และบริ หารจัดการหลัก ครังที" -...................

(ก) สัญญาแก้ ไขเพิ"มเติมและแทนที" ครั งที" - ที"จะเข้ าทําระหว่าง
TUC และกองทุน เกี" ยวกับสัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หาร
จัด การหลัก ที" เ กี" ย วกับ การเช่ า เสาโทรคมนาคม ลงวัน ที" -+
ธันวาคม พ.ศ. -,,0 และ
(ข) สัญญาแก้ ไขเพิ"มเติมและแทนที" ครั งที" - ที"จะเข้ าทําระหว่าง
TICC TUC และกองทุน เกี" ย วกับสัญ ญาเช่า ดํ า เนิ น การและ
บริ ห ารจัดการหลักที" เกี" ยวกับการเช่า FOC อุป กรณ์ ร ะบบส่ง
สัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืนที"ตา่ งจังหวัดลงวันที"
-+ ธันวาคม พ.ศ. -,,0

สัญญาแก้ ไขเพิ"มเติมสัญญารักษาสัดส่วน
สัญญาแก้ ไขเพิ"มเติมระหว่างทรูและกองทุน ลงวันที" -+ พฤศจิกายน
การถือหน่วยลงทุน .................................... พ.ศ. -,0* เกี"ยวกับสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
สัญญาแก้ ไขเพิ"มเติมสัญญารักษาสัดส่วน
สัญ ญาแก้ ไขเพิ" ม เติ ม ครั งที" - ระหว่ า งทรู แ ละกองทุน ลงวัน ที" #
การถือหน่วยลงทุน ครังที" 2 ........................ พฤษภาคม พ.ศ. -,0& เกี"ยวกับสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วย
ลงทุน
สัญญาแก้ ไขเพิ"มเติมสัญญารักษาสัดส่วน
สัญ ญาแก้ ไขเพิ" ม เติ ม ครั งที" ' ที" จ ะเข้ า ทํ า ระหว่า งทรู แ ละกองทุน
การถือหน่วยลงทุน ครังที" 3 ........................ เกี"ยวกับสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
สัญญาขายส่งบริ การ HSPA ...................... สัญญาบริ การขายส่งบริ การบนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื"อนที"ในระบบ
HSPA ลงวันที" -# มกราคม พ.ศ. -,,+ ระหว่าง เรี ยลมูฟ และ กสท.
โทรคมนาคม (รวมถึงที"แก้ ไขเพิ"มเติม)
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สัญญาเช่าเครื" องและอุปกรณ์ HSPA .......... สัญ ญาเช่ า เครื" อ งและอุ ป กรณ์ วิ ท ยุโ ทรคมนาคมเพื" อ ให้ บริ ก าร
โทรศัพท์เคลื"อนที"ในระบบ HSPA ลงวันที" -# มกราคม พ.ศ. -,,+
ระหว่าง BFKT และ กสท. โทรคมนาคม (รวมถึงที"แก้ ไขเพิ"มเติม)
สัญญาเช่าช่วงหนึง" พืนที"บนเสาโทรคมนาคม สั ญ ญาเช่ า ช่ ว งหนึ" ง พื นที" ต่ อ เสาโทรคมนาคมของ AWC เสา
ของ AWC ................................................. โทรคมนาคมของ AWC ที" ล งทุ น เพิ" ม เติ ม ครั งที" & และ เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" - (One Slot Basis)
ระหว่าง TUC และ BFKT (รวมถึงที"แก้ ไขเพิ"มเติม)
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ........ สัญ ญาเช่ า เสาโทรคมนาคมของ AWC ลงวัน ที" & ธัน วาคม พ.ศ.
-,,0 ระหว่ า ง BFKT และ AWC ซึ" ง ได้ ถูก แก้ ไขและแทนที" ตาม
สัญญาแปลงหนีใหม่และแก้ ไขและแทนที" ระหว่าง BFKT AWC และ
TUC (รวมถึงที"แก้ ไขเพิ"มเติม)
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที"ทําขึนเพิ"มเติมสําหรับการ
เพิ"มเติม ครังที" 1 ........................................ เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั งที" & ระหว่าง
BFKT และ AWC ลงวันที" & กุมภาพันธ์ พ.ศ. -,,% ซึ"งได้ ถูกแก้ ไข
และแทนที"ตามสัญญาแปลงหนีใหม่และแก้ ไขและแทนที" ระหว่าง
BFKT AWC และ TUC (รวมถึงที"แก้ ไขเพิ"มเติม)
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที"ทําขึนเพิ"มเติมสําหรับการ
เพิ"มเติม ครังที" 2 ....................................... เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั งที" - ระหว่าง
BFKT และ AWC ลงวันที" &, พฤศจิกายน พ.ศ. -,0* ซึ"งได้ ถกู แก้ ไข
และแทนที"ตามสัญญาแปลงหนีใหม่และแก้ ไขและแทนที" ระหว่าง
BFKT AWC และ TUC (รวมถึงที"แก้ ไขเพิ"มเติม)
สัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการ
หลักเดิม....................................................

(ก) สัญญาเช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริ หารจัดการที"เกี"ยวกับ
การเช่าเสาโทรคมนาคม ระหว่าง TUC และกองทุน ลงวันที" -+
ธันวาคม พ.ศ. -,,0 และ
(ข) สัญญาเช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริ หารจัดการที"เกี"ยวกับ
การเช่า FOC อุปกรณ์ระบบส่งสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์
ในเขตพืนที"ต่างจังหวัด ระหว่าง TICC และกองทุน ลงวันที" -+
ธันวาคม พ.ศ. -,,0
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สัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการ
หลักที"ได้ มีการแก้ ไขและแทนที"....................

(ก) สัญญาสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักเดิม
(ข) สัญ ญาเช่ า ช่ ว ง ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจัดการ FOC ที" ลงทุน
เพิ"มเติม ครังที" &
ในแต่ละกรณี ซึ"งได้ ถูกแก้ ไขเพิ"มเติมและแทนที"สญ
ั ญาเช่า/เช่าช่วง
ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักเป็ นครังคราว

สัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการ สัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการ FOC ที"เกี"ยวกับการเช่า
FOC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" 1..................... ช่วง ดําเนินการ บํารุ งรักษา และบริ หารจัดการ FOC ของ AWC ที"
ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" & ระหว่าง TICC และกองทุน ลงวันที" , มีนาคม
พ.ศ. -,,%
สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที"ลงทุนเพิ"มเติม สัญญาเช่าระยะยาวระหว่างกองทุนและ AWC เกี"ยวกับการลงทุนใน
ครังที" 1 ..................................................... FOC ของ AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั งที" & ลงวันที" , มีนาคม พ.ศ.
2558
สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที"ลงทุนเพิ"มเติม สัญญาเช่าระยะยาวระหว่างกองทุนและ TICC เกี"ยวกับการลงทุนใน
ครังที" 2 และ ครังที" 3 ................................. FOC รองรั บระบบ FTTx ของ TICC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั งที" - และ
FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" ' ลงวันที"
-+ พฤศจิกายน พ.ศ. -,0*
สัญญาซือขายทรัพย์สนิ ของ TICC ที"ลงทุน สัญ ญาซื อขายทรั พ ย์ สิ น ที" จ ะเข้ าทํ า ระหว่ า งกองทุ น และ TICC
เพิ"มเติม ครังที" + ........................................ เกี"ยวกับ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" +
สัญญาซือขายทรัพย์สนิ ของ TUC ที"ลงทุน
สัญ ญาซื อขายทรั พ ย์ สิ น ระหว่ า งกองทุน และ TUC เกี" ย วกับ เสา
เพิ"มเติม ครังที" - และ ครังที" 3..................... โทรคมนาคมของ TUC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั งที" - เสาโทรคมนาคม
ของ TUC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" ' FOC ของ TUC ที"ลงทุนเพิ"มเติม
ครั งที" - และ FOC ของ TUC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั งที" ' ลงวันที" -+
พฤศจิกายน พ.ศ. -,0*
สัญญาซือขายทรัพย์สนิ ของ TUC ที"ลงทุน
สัญ ญาซื อขายทรั พ ย์ สิ น ที" จ ะเข้ าทํ า ระหว่ า งกองทุ น และ TUC
เพิ"มเติม ครังที" + ........................................ เกี" ยวกับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั งที" + และ
FOC ของ TUC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" +
สัญญาซือขายทรัพย์สนิ ของ ทรูมฟู ที"ลงทุน สัญญาซือขายทรั พย์ สินระหว่างกองทุนและ ทรู มูฟเกี" ยวกับ FOC
เพิ"มเติม ครังที" 2 และ ครังที" 3..................... หลักของ ทรู มูฟ ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั งที" - FOC หลักของ ทรู มูฟ ที"
ลงทุนเพิ"มเติม ครั งที" ' และ FOC รองรั บระบบ FTTx ของทรู มูฟที"
ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" ' ลงวันที" -+ พฤศจิกายน พ.ศ. -,0*
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สัญญาซือขายทรัพย์สนิ ของ เรี ยลมูฟ ที"
สัญญาซือขายทรั พย์ สินที"จะเข้ าทําระหว่างกองทุน เรี ยลมูฟ และ
ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" + ............................... TUC เกี"ยวกับ FOC รองรับระบบ FTTx ของ เรี ยลมูฟ ที"ลงทุนเพิ"มเติม
ครังที" +
สัญญาแต่งตังนายทะเบียนหน่วยลงทุน ...... สัญญาแต่งตังนายทะเบียนระหว่างบริ ษัทจัดการและนายทะเบียน
สัญญาแต่งตังผู้ดแู ลผลประโยชน์................ สัญญาแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ ระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนการเสนอขายครังแรก
สัญญาบริ การหลัก..................................... สัญ ญาจ้ างบริ ก ารสํ า หรั บ การให้ บริ ก ารด้ านธุ ร การ การจั ด หา
ผลประโยชน์ แ ละการตลาดให้ แก่ ก องทุ น ระหว่ า งกองทุ น และ
ผู้จัด การทรั พ ย์ สินโทรคมนาคม ลงวัน ที" -+ ธัน วาคม พ.ศ. -,,0
(รวมถึงที"แก้ ไขเพิ"มเติม)
สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ...... สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ระหว่างทรู และกองทุนลง
วันที" -+ ธันวาคม พ.ศ. -,,0
สัญญาให้ ดาํ เนินการฯ ............................... สัญญาให้ ดําเนินการให้ บริ การวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital
PCN 1800 ระหว่าง การสื"อสารแห่งประเทศไทย (ปั จจุบนั คือ กสท.
โทรคมนาคม) และ บริ ษัท ไวร์ เลส คอมมูนิเคชั"นส์ เซอร์ วิส จํ ากัด
(AWC) ลงวันที" -* มิถนุ ายน พ.ศ. -,'$ (รวมถึงที"แก้ ไขเพิ"มเติม)
สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ .....

(ก) สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ เบืองต้ น
(ข) สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม
ครังที" &
(ค) สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม
ครังที" (ง) สัญญาซือขายทรัพย์สนิ ของ TUC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" - และ
ครังที" '
(จ) สัญญาซือขายทรั พย์ สินของ ทรู มูฟ ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั งที" และครังที" '
(ฉ) สัญญาซือขายทรัพย์สนิ ของ TICC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" +
(ช) สัญญาซือขายทรัพย์สนิ ของ TUC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" + และ
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(ซ) สัญญาซือขายทรัพย์สนิ ของ เรี ยลมูฟ ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" +
สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ ระหว่างกองทุนและ AWC
AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" 1.................... เกี" ยวกับการลงทุนในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม
ครังที" & ลงวันที" , มีนาคม พ.ศ. -,,%
สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ ระหว่างกองทุนและ AWC
AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" 2.................... เกี" ยวกับการลงทุนในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม
ครังที" - ลงวันที" -+ พฤศจิกายน พ.ศ. -,0*
สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้
เบืองต้ น ....................................................

(ก) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ ระหว่างกองทุนและ
AWC เกี"ยวกับการลงทุนในเสาโทรคมนาคมของ AWC ลงวันที"
-+ ธันวาคม พ.ศ. -,,0
(ข) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ ระหว่างกองทุนและ
BFKT เกี"ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT
ลงวันที" -+ ธันวาคม พ.ศ. -,,0
(ค) สัญญาโอนขายทรั พย์ สินระหว่างกองทุนและทรู เกี" ยวกับการ
ลงทุนในทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ลงวันที" -+ ธันวาคม
พ.ศ. -,,0 และ
(ง) สัญญาโอนขายทรั พย์ สินระหว่างกองทุนและ TICC เกี" ยวกับ
การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคมเบืองต้ น
บางส่วนของ TICC ลงวันที" -+ ธันวาคม พ.ศ. -,,0

สํานักงาน ก.ล.ต........................................ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สิทธิแห่งทางโดยกฎหมาย .......................... สิทธิ ในการปั กหรื อตังเสา หรื อเดินสาย วางท่อ หรื อติดตังอุปกรณ์
ประกอบใดในการให้ บริ การโทรคมนาคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที"กําหนดโดยประกาศเรื" องสิทธิแห่งทาง
สิทธิแห่งทางโดยนิติกรรมสัญญา ................ สิทธิ ในการปั กหรื อตังเสา หรื อเดินสาย วางท่อ หรื อติดตังอุปกรณ์
ประกอบใดในการให้ บริ การโทรคมนาคม ซึ"งเกิดจากการทําสัญญา
กับอีกบุคคลหนึง"
เสา หรื อ เสาโทรคมนาคม .......................... เสาโทรคมนาคม ซึ"งรวมทังเสาที"ตงบนพื
ั
นดิน เสาที"ตงบนดาดฟ้
ั
า
และระบบ Distributed Antenna System
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เสาโทรคมนาคมของ AWC ........................ เสาโทรคมนาคมและโครงสร้ างพื นฐานโทรคมนาคมประเภท
Passive อื"นที"เกี" ยวข้ องที" AWC เป็ นเจ้ าของ จํ านวน 4,'0* เสา ที"
กองทุนเข้ าลงทุนเมื"อวันที" -, ธันวาคม พ.ศ. -,,0
เสาโทรคมนาคมของ AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม เสาโทรคมนาคมและโครงสร้ างพื นฐานโทรคมนาคมประเภท
ครังที" 1 ..................................................... Passive อื"นที"เกี"ยวข้ อง ที" AWC เป็ นเจ้ าของที"กองทุนลงทุนเพิ"มเติม
ครังที" & อันประกอบไปด้ วยเสาโทรคมนาคม จํานวน ''% เสา และ
โครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื"นที"เกี" ยวข้ อง ที"
กองทุนเข้ าลงทุนเมื"อวันที" , มีนาคม พ.ศ. -,,%
เสาโทรคมนาคมของ AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม เสาโทรคมนาคมและโครงสร้ างพื นฐานโทรคมนาคมประเภท
ครังที" 2 ..................................................... Passive อื"นที"เกี"ยวข้ อง อันประกอบไปด้ วยเสาโทรคมนาคม จํานวน
&+$ เสา และโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื"นที"
เกี"ยวข้ อง ที"กองทุนเข้ าลงทุนเมื"อวันที" -% พฤศจิกายน พ.ศ. -,0*
เสาโทรคมนาคมของ BFKT ........................ เสาโทรคมนาคมและโครงสร้ างพื นฐานโทรคมนาคมประเภท
Passive อื"นที"เกี"ยวข้ อง ที" BFKT เป็ นเจ้ าของ จํานวน 1,+%, เสา และ
นํ า ออกให้ กสท. โทรคมนาคม เช่ า ใช้ ต ามสัญ ญาเช่ าเครื" อ งและ
อุปกรณ์ HSPA ที"กองทุนเข้ าลงทุนเมื"อวันที" -, ธันวาคม พ.ศ. -,,0
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที"ลงทุนเพิ"มเติม เสาโทรคมนาคมของ TUC อัน ประกอบไปด้ ว ยเสาโทรคมนาคม
ครังที" 2 ..................................................... จํ า นวน ',* เสา และโครงสร้ างพื นฐานโทรคมนาคมประเภท
Passive อื"นที"เกี"ยวข้ องที"กองทุนเข้ าลงทุนเมื"อวันที" -% พฤศจิกายน
พ.ศ. -,0*
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที"ลงทุนเพิ"มเติม เสาโทรคมนาคมของ TUC อัน ประกอบไปด้ ว ยเสาโทรคมนาคม
ครังที" 3 .................................................... จํ า นวน -,,%$ เสา และโครงสร้ างพื นฐานโทรคมนาคมประเภท
Passive อื"นที"เกี"ยวข้ องที"จะซือจาก TUC
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที"ลงทุนเพิ"มเติม เสาโทรคมนาคมของ TUC อัน ประกอบไปด้ ว ยเสาโทรคมนาคม
ครังที" 4 .................................................... จํ า นวน #%% เสา และโครงสร้ างพื นฐานโทรคมนาคมประเภท
Passive อื"นที"เกี"ยวข้ องที"จะซือจาก TUC
หน่วยงานของรัฐ........................................ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้ วยการปรั บปรุ งกระทรวง ทบวง กรม
เช่น กระทรวงดิจิทลั เพื"อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการคลัง
และหน่วยงานของรัฐส่วนท้ องถิ"น เช่น สํานักงานเขต องค์การบริ หาร
ส่ว นจัง หวัด องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บล หน่ ว ยงานปกครองส่ว น
ภูมิภาค และเทศบาล
คําจํากัดความและศัพท์เทคนิค หน้ าที" 25

คําจํากัดความและศัพท์เทคนิค

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

หน่วยงานด้ านสาธารณูปโภค ..................... กฟภ. กฟผ. และ กฟน.
หน่วยงานที"มีอาํ นาจกํากับดูแล .................. หน่ว ยงานที" มีอํ านาจกํ ากับการประกอบกิ จการโทรคมนาคมของ
ประเทศไทย เช่น คณะกรรมการ กทช. ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรร
คลื"น ความถี" ฯ -,+' และ กสทช. ตาม พ.ร.บ.องค์ กรจัดสรรคลื"น
ความถี"ฯ -,,'
หน่วยงานอิสระ ......................................... คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ สํานักงาน
อัยการสูงสุด สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
หน่วยลงทุน หรื อ หน่วย ............................. หน่วยลงทุนของกองทุน
หนังสือข้ อตกลงเกี"ยวกับทรัพย์สนิ โครงสร้ าง หนังสือข้ อตกลงเกี"ยวกับทรั พย์ สินโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม
พืนฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC . ของ BFKT และ AWC ระหว่าง TUC TICC และ กองทุน ลงวันที" -+
พฤศจิกายน พ.ศ. -,0*
หนังสือชีชวน ............................................. หนังสือชี ชวนสําหรั บการเสนอขายหน่วยลงทุน สําหรั บการเพิ"มทุน
ครังที" อุปกรณ์ระบบสือ" สัญญาณ ......................... อุปกรณ์ ที"ใช้ สําหรั บระบบสื"อสัญ ญาณผ่านระบบ FOC และ/หรื อ
ระบบจานไมโครเวฟที"ใช้ คลืน" ความถี"
เอกสารธุรกรรม ......................................... (ก) สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ เบืองต้ น
(ข) สัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักเดิม
(ค) สัญญาบริ การหลัก
(ง) หนังสือข้ อตกลงกระทําการ (Letter of Undertaking) ระหว่าง
TUC BFKT และกองทุน และ
(จ) สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
และเพื"อประโยชน์ ของหัวข้ อ “คําจํ ากัดความ” (เฉพาะย่อหน้ าที" '
ของหัวข้ อดังกล่าว) ส่วนที" - “การดําเนินกิจการของกองทุนรวม”
หัวข้ อ -.-.# “การจํ าหน่ายไปซึ"งทรั พย์สินของกองทุน ” และหัวข้ อ
8.2.13 “ค่าใช้ จ่ายที"เกี"ยวเนื"องกับกองทุน” และส่วนที" ' “การจัดการ
และการกํากับดูแลกองทุนรวม” หัวข้ อ &&.1.4 “สิทธิ หน้ าที"และความ
รับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ” และหัวข้ อ &&.3.3 “สิทธิ หน้ าที" และ
ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ” ให้ ห มายความรวมถึ ง
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เอกสารธุ รกรรมสําหรั บ การลงทุน เพิ" มเติม ครั งที" & และ เอกสาร
ธุรกรรมสําหรับการลงทุนเพิ"มเติม ครังที" - และครังที" ' และเอกสาร
ธุรกรรมสําหรับการลงทุนเพิ"มเติม ครังที" + และสัญญาหรื อเอกสาร
อื"นใดที"กองทุนจะได้ เข้ าทําเกี"ยวกับการลงทุน ได้ มาเพิ"มเติม จําหน่าย
ไป และ/หรื อ การจัดหาผลประโยชน์เกี"ยวกับทรัพย์สนิ ของกองทุน
เอกสารธุรกรรมสําหรับการลงทุนเพิ"มเติม
(ก) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม
ครังที" &
ครังที" & .....................................................
(ข) สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" & และ
(ค) สัญ ญาเช่ า ช่ ว ง ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจัด การ FOC ที" ลงทุน
เพิ"มเติม ครังที" &
เอกสารธุรกรรมสําหรับการลงทุนเพิ"มเติม
(ก) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม
ครังที" - และ ครังที" '..................................
ครังที" (ข) สัญญาซือขายทรัพย์สนิ ของ TUC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" - และ
ครังที" '
(ค) สัญญาซือขายทรั พย์ สินของ ทรู มูฟ ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั งที" และครังที" '
(ง) สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" - และครังที" '
(จ) หนั ง สื อ ข้ อตกลงเกี" ยวกั บ ทรั พย์ สิ น โครงสร้ างพื นฐาน
โทรคมนาคมของ BFKT และ AWC
(ฉ) สัญญาแก้ ไขเพิ"มเติมสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการ
หลัก
(ช) สัญญาแก้ ไขเพิ"มเติมสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
และ
(ซ) สัญญาแก้ ไขเพิ"มเติม สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
ครังที" -
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เอกสารธุรกรรมสําหรับการลงทุนเพิ"มเติม
(ก) สัญญาซือขายทรัพย์สนิ ของ TICC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" +
ครังที" + .....................................................
(ข) สัญญาซือขายทรัพย์สนิ ของ TUC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" +
(ค) สัญญาซือขายทรัพย์สนิ ของ เรี ยลมูฟ ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครังที" +
(ง) สัญญาแก้ ไขเพิ"มเติมสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการ
หลัก ครังที" - และ
(จ) สัญญาแก้ ไขเพิ"มเติม สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
ครังที" '
เอไอเอส .................................................... บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)
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ศัพท์ เทคนิค
2G
มาตรฐานโทรศัพท์เคลือ" นที"ยคุ ที" - โดยเทคโนโลยี -G เป็ นการให้ บริ การ
..................................................................... โทรศัพท์ระบบไร้ สายดิจิตอลซึง" รวมถึง GSM GPRS และ EDGE
3G ................................................................ มาตรฐานโทรศัพท์เคลื"อนที"ยุคที" ' โดยเทคโนโลยี 'G ทําให้ มีการเพิ"ม
ความรวดเร็ วในการรับ -ส่งข้ อมูลและการให้ บริ การเสียงบนเทคโนโลยี
HSPA ที"มีประสิทธิภาพมากกว่าเทคโนโลยี -G
4G ................................................................ มาตรฐานโทรศัพท์เคลื"อนที"ยคุ ที" + โดยเทคโนโลยี +G ทําให้ มีการเพิ"ม
ความเร็ วในการรับ-ส่งข้ อมูลและการให้ บริ การเสียงบนเทคโนโลยี LTE
ที"มีประสิทธิภาพมากกว่าเทคโนโลยี 'G
4G LTE หรื อ Long Term Evolution ............... เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื"อนที" +G ประเภทหนึ"งที"ให้ ความเร็ วในการรับส่ง
ข้ อมูลที"สงู กว่า 'G ตามมาตรฐานสมาคม GSM
5G ……………………………………………. มาตรฐานเทคโนโลยีไร้ สายยุคที" , ซึ"งมุ่งที"จะทําให้ มีการเพิ"มความเร็ ว
และความสามารถมากกว่าเทคโนโลยี +G ในปั จจุบนั
anchor tenant..........................

ผู้เช่าและบริ หารจัดการรายแรกของเสาโทรคมนาคมที"ได้ รับการก่อสร้ าง
โดยทัว" ไปมักเป็ นผู้ประกอบการที"เป็ นผู้ขายเสาโทรคมนาคมนัน ๆ หรื อ
ผู้เช่าและบริ หารจัดการรายแรกบนเสาสถานีฐานโดยผู้ ประกอบกิจการ
เสาโทรคมนาคมอิสระ

ARPU หรื อ average revenue per user per รายได้ เฉลีย" ต่อเลขหมายต่อเดือน
month...........................................................
Backbone …………………………………… ส่ ว นหนึ" ง ของโครงสร้ างทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื นฐานซึ" ง เป็ น
เครื อข่ายหรื อเส้ นทางหลักในการรับส่งข้ อมูล
backhaul ...................................................... ระบบสื"อสัญญาณในการรั บส่งสัญญาณเสียงและข้ อมูลในโครงข่าย
โทรคมนาคมโทรศัพท์เคลือ" นที"จาก Node B ไปยังอุปกรณ์โครงข่ายหลัก
CDMA หรื อ Code Division Multiple Access มาตรฐานโทรศัพท์ไร้ สายที"ถกู นํามาใช้ โดยผู้ประกอบกิจการบางกลุม่ ซึง"
อยูน่ อกทวีปยุโรป เช่น สหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น
dark fiber capacity ...................................... ใยแก้ วนํ า แสง (FOC) ส่ว นที" ยัง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ซึ" ง สามารถนํ า มาต่ อ เข้ า กับ
อุปกรณ์ระบบสือ" สารโทรคมนาคม
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DOCSIS ....................................................... Data Over Cable Service Interface Specification ร ะ บ บการให้
บริ การบรอดแบนด์ตามมาตรฐานที"ใช้ กนั ทัว" ไปในสหรัฐอเมริ กา
DSL หรื อ Digital Subscriber
Line……………………………………….

เทคโนโลยีที"ใช้ ในการให้ บริ การบรอดแบนด์ผ่านสายโทรศัพท์ที"ทําจาก
ลวดทองแดง

DSLAM หรื อ Digital Subscriber Line
Access Multiplexer ...............................

อุปกรณ์ที"ใช้ ในการเชื"อมต่อผู้ใช้ งานดิจิทลั เข้ ากับเครื อข่ายโดยการรวม
DSL เข้ าสูเ่ ครื อข่ายผ่านช่องทางเดียวหรื อหลายช่องทาง

DWDM หรื อ Dense Wavelength Division
อุปกรณ์บนเทคโนโลยีการรับส่งข้ อมูลผ่านใยแก้ วนําแสงซึง" รวบรวมและ
Multiplexing ................................................. ส่งถ่ายคลื"นสัญญาณหลายคลื"นผ่านความยาวคลื"นหลายระดับในเวลา
เดียวกันบนใยแก้ วนําแสงเดียวกัน
FOC หรื อ fiber optic cable........................... ใยแก้ วนําแสงเพื"อเป็ นตัวกลางในการเชื"อมต่อของระบบสือ" สัญญาณ
FTTx ............................................................. Fiber To The x เป็ นการให้ บริ การ Internet บนสาย fiber optic cable
ที"เร็ วกว่า & Gbps เช่น FTTH (Fiber To the Home) และ FTTB (Fiber
To the Building) เป็ นต้ น
HSPA หรื อ High Speed Packet Access ...... เครื อข่ายที"มีการใช้ วิธีการรับส่งข้ อมูลทังแบบ High Speed Downlink
และ Uplink Packet Access ในเวลาเดียวกัน
IP หรื อ Internet Protocol............................... วิ ธี ก ารส่ ง ถ่ า ยข้ อมู ล จากคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ โครงข่ า ยหนึ" ง ไปยัง อี ก
คอมพิวเตอร์ หรื อโครงข่ายหนึ"งทางอินเทอร์ เน็ต โดยคอมพิวเตอร์ หรื อ
โครงข่ายแต่ละอันจะมีหมายเลข IP address เฉพาะตัวต่างหากจาก
คอมพิวเตอร์ หรื อโครงข่ายอื"น ๆ ที"เชื"อมต่อกับอินเทอร์ เน็ต
ISP หรื อ Internet Service Provider ............... บุ ค คลซึ" ง ให้ บริ ก ารเข้ าถึ ง อิ น เทอร์ เน็ ต และกิ จ การที" เ กี" ย วข้ องแก่
ผู้ใช้ บริ การที"เป็ นบุคคล องค์กร หรื อหน่วยงานทังภาครัฐและเอกชน ผ่าน
การเชื" อ มต่ อ ใด ๆ โดยผู้ ใช้ บริ การจะต้ องมี บั ญ ชี ก ารใช้ งานกั บ
ผู้ให้ บริ การก่อน
MVNO หรื อ Mobile Virtual Network
ผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื"อนที"แบบโครงข่ายเสมือนซึ"งมิได้ มี คลื"นความถี"
Operator ...................................................... และโครงข่ายโครงสร้ างพืนฐานในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า
ั ่ในเสาโทรคมนาคมและสถานที"ตงอื
ั "น ๆ ในโครงข่าย
Node B ........................................................ อุปกรณ์ ที"ตงอยู
โทรคมนาคมโทรศั พ ท์ เ คลื" อ นที" ซึ" ง ใช้ ติ ด ต่ อ สื" อ สารทางตรงกั บ
โทรศัพท์เคลื"อนที" โดยทําหน้ าที"เสมือน ”สถานีฐาน” ของระบบ 'G และ
4G เมื"อเปรี ยบเทียบกับโครงข่ายอื"น ๆ
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USO หรื อ Universal Service Obligation ....... หน้ าที"ในการให้ บริ การโทรคมนาคมพืนฐานโดยทัว" ถึงและบริ การเพื"อ
สังคม
WCDMA หรื อ Wideband Code Division
เทคโนโลยีในการสือ" สารไร้ สายแบบช่องสัญญาณแบบแถบกว้ าง
Multiple Access ...........................................
WiFi .............................................................. Wireless Fidelity ตามมาตรฐาน IEEE 802.11
xDSL หรื อ Digital Subscribe Line ................ เทคโนโลยีในการให้ บริ การบรอดแบนด์โดยอาศัยสายทองแดงในการ
เข้ าถึ ง ผู้ ใช้ ปลายทาง เช่ น Asymmetric Digital Subscriber Line
(ADSL) และ Very-High-Bit-Rate Digital Subscriber Line (VDSL)
เป็ นต้ น
กรุงเทพและปริ มณฑล .................................. เขตพืนที"รอบเมืองหลวง อันได้ แก่ กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้ เคียง
ซึ"งประกอบด้ วย จังหวัดนครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และ
สมุทรสาคร
การเชื"อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม .................. การเชื" อ มต่อ โครงข่า ยโทรคมนาคมทังทางกายภาพและทางตรรกะ
เพื"อที"จะทําให้ ผ้ ูใช้ บริ การของโครงข่ายหนึ"งสามารถติดต่อสื"อสารกับ
ผู้ใช้ บริ การของอีกโครงข่ายหนึ"ง โดยค่าเชื"อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
หมายความถึ ง การชํ า ระเงิ น โดยผู้ ประกอบกิ จ การ ที" มี โ ครงข่ า ย
โทรคมนาคมให้ แก่ผ้ ปู ระกอบกิจการที"มีโครงข่ายโทรคมนาคมอีก ราย
หนึ" ง สํ า หรั บ การส่ ง ทราฟฟิ คไปยัง ผู้ ประกอบกิ จ การที" มี โ ครงข่ า ย
โทรคมนาคมอีกรายหนึง" นัน
คอร์ กิโลเมตร ................................................. หน่วยวัดความยาวรวมของสายใยแก้ วนําแสง โดยคํานวณจํานวนแกน
(core) ของสาย คูณด้ วยความยาวของสายใยแก้ วนําแสง
โครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคมประเภท
ส่ ว นประกอบของโครงข่ า ยโทรคมนาคมที" ใ ช้ ไฟฟ้ า และ/หรื อ
Active .......................................................... อิเล็กทรอนิกส์ ซึ"งรวมถึงสายอากาศ (antenna) feeders สําหรั บแถบ
ความถี"คลืน" วิทยุ สายและอุปกรณ์การสือ" สาร และอุปกรณ์โครงข่ายหลัก
เป็ นต้ น
โครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคมประเภท
ส่วนประกอบของโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ"งรวมถึงเสาโทรคมนาคม เสา
Passive ....................................................... วิ ท ยุ ระบบคอนเทนเนอร์ อาคารสิ" ง ปลูก สร้ าง (Shelter) และ FOC
เป็ นต้ น
เครื อข่ายส่งตรงถึงผู้ใช้ ปลายทาง (last mile) .... ส่วนการเชื"อมโยงต่อช่วงสุดท้ ายในโครงสร้ างโทรคมนาคมเพื"อให้ บริ การ
แก่ผ้ ใู ช้ ปลายทาง
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แถบความถี"คลืน" วิทยุ...................................... ขอบเขตของความถี"คลื"นวิทยุเกี"ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้าที"ใช้ ในการส่งผ่าน
เสียง ข้ อมูล และโทรทัศน์
บริ การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลือ" นที" ........ บริ ก ารที" ใ ห้ ผ้ ูใ ช้ บ ริ ก ารสามารถที" จ ะเปลี"ย นผู้ใ ห้ บ ริ ก ารระบบไร้ สาย
ในขณะที"ยงั คงรักษาหมายเลขโทรศัพท์เดิมไว้
แบนด์วิดท์ ..................................................... ปริ มาณข้ อมูลที"สามารถส่งผ่านได้ ภายในระยะเวลาที"กําหนด
สายอากาศ .................................................. ส่วนประกอบที"ใช้ ในการรับ-ส่งคลืน" วิทยุ
การใช้ ทรัพย์สนิ เสาโทรคมนาคมร่วมกัน ........... การใช้ อุป กรณ์ โทรคมนาคมตังแต่ - ชนิ ด ขึนไป (เช่ น อุป กรณ์ รั บส่ง
สัญญาณและสายอากาศ) บนโครงสร้ างที"สนับสนุนงานร่ วมกันได้ ซึ"ง
เป็ น ผลให้ ส ามารถใช้ งานอุป กรณ์ ร่ วมกัน และเป็ น กลยุท ธ์ โดยทั"วไป
สําหรั บการลดจํ านวนเสาชนิดต่าง ๆ ที"จําเป็ นในการสร้ างโครงสร้ าง
พืนฐานสําหรับการสือ" สาร
สถานีฐาน...................................................... โค ร ง สร้ า ง พื นฐ า น โท รค ม น า ค ม ป ร ะ เ ภท Active ที" ติ ด ตั ง ณ
เสาโทรคมนาคม เช่น สายอากาศ (antenna) และ Node B เป็ นต้ น
สถานีฐานรับส่งสัญญาณ (coverage site)

เสาโทรคมนาคมซึง" ผู้ประกอบการติดตังอุปกรณ์โทรคมนาคมที"สามารถ
เชื"อมต่อระบบคลืน" วิทยุเข้ ากับอุปกรณ์สอื" สารภายในพืนที"ที"กําหนด หาก
ปราศจากสถานีรับส่งสัญญาณแล้ ว อุปกรณ์ สื"อสารจะไม่สามารถรับ
สัญญาณใด ๆ ได้

อัตราการเติบโตเฉลีย" ต่อปี (CAGR:
อัตราการเติบโตเฉลีย" ในช่วงระยะเวลาหนึง" เมื"อคิดแบบทบต้ น
compound annual growth rate) …………...
อินเทอร์ เน็ต ................................................... เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรื อ อุปกรณ์ สื"อสารอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที"
เชื" อ มโยงกั น เป็ นเครื อ ข่ า ยทั"ว โลก และมี ก ารสื" อ สารข้ อมู ล โดยใช้
ม า ต ร ฐ า น อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต โ ป ร โ ต ค อ ล (Internet Protocol ห รื อ
Transmission Control Protocol/Internet Protocol : TCP/IP) ร่วมกัน
MPLS หรื อ Multiprotocol Label Switching อุป กรณ์ ที" ใ ช้ ในระบบเครื อ ข่ า ยสํ า หรั บ การสลับ วิ ธี ก ารสื" อ สารอย่า ง
router ........................................................... หลากหลาย โดยเป็ น อุปกรณ์ ที" ใช้ เป็ นฐานในการรั บ ส่งสัญญาณบน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที"ใช้ ในการรับส่งข้ อมูลบน FOC โดยจะมีการรับส่ง
สัญญาณผ่าน DWDM
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SDH หรื อ Synchronous Digital Hierarchy.... อุ ป กรณ์ ที" ใ ช้ ในระบบเครื อข่ า ย โดยเป็ นอุ ป กรณ์ ที" ใ ช้ เป็ นฐาน
ในการรั บ ส่ ง รั บ ส่ ง ข้ อมู ล บน FOC โดยเชื" อ มต่ อ ไปยัง DWDM และ
โครงข่ายหลัก
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ส่ วนที 1
ข้ อมูลสรุ ป (executive summary)
ข้ อมู ล สรุ ปนี "เ ป็ นส่ วนหนึ งของหนั ง สื อ ชี ช" วน ซึ งเป็ นเพี ย งข้ อมู ล สรุ ปเกี ยวกั บ การเสนอขาย ลั ก ษณะและ
ความเสียงของกองทุ น หากผู้ลงทุ นต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจากหนั งสือชีช" วนฉบับเต็มสามารถขอได้ จาก
ผู้ แ ทนจํ า หน่ ายหน่ วยลงทุ น และบริ ษั ท จั ด การหรื อ อาจศึ ก ษาข้ อ มู ล ได้ จ ากหนั ง สื อ ชี ช" วนที บริ ษั ท จั ด การยืนต่ อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ได้ ที website ของสํานักงาน ก.ล.ต.
ข้ อมูลสรุ ปการเสนอขายหน่ วยลงทุน
ชือกองทุน กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
ระยะเวลาการเสนอขาย
20 – 23 สิงหาคม 2562
ชือบริษัทจัดการ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ชือผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ข้ อมูลการเสนอขาย :
จํานวนทีเสนอขาย (หน่ วย):

ไม่เกิน 1,050,000,000

มูลค่ าทีตราไว้ (บาท/หน่ วย):

10.00

ราคาเสนอขาย (บาท/หน่ วย):

15.90

มูลค่ าเสนอขาย (บาท):

ไม่เกิน 15,800,000,000

ประมาณการเงินปั นส่ วนแบ่ งกําไรต่ อหน่ วยของกองทุน (บาท/หน่ วย):

1.0456

ประมาณการอัตราผลตอบแทนในปี แรก (1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563) :

ร้ อยละ 6.581

หมายเหตุ: 1 คํานวณจากราคาเสนอขายข้ างต้ นที 15.90 บาท/หน่วย

หากบริ ษัทจัดการ ผู้จัดการผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุน และผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนเห็นสมควร บริ ษัทจัดการ ผู้จัดการผู้แทนจําหน่าย
หน่วยลงทุน และผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ#ในการเปลียนแปลงรายละเอียดการจองซื "อและการจัดสรรหน่วยลงทุน รวมถึงราคา
เสนอขาย สัดส่วนหรือจํานวนการจัดสรรตามทีระบุไว้ ตามความเหมาะสม ทังนี
" " เพือให้ การเสนอขายประสบความสําเร็จ
วัตถุประสงค์ การระดมทุน :
กองทุนจะนําเงินทีได้ มาจากการระดมทุนจากการเสนอขายหน่วยลงทุนจํานวนไม่เกิน 1,050,000,000 หน่วย มาใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที 4 โดยจะมีมลู ค่าการลงทุนไม่เกิน 15,800 ล้ านบาท (รวมถึงค่าใช้ จ่ายเพือให้ ได้ มาซึง
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิมเติมครัง" ที 4 อาทิเช่น ภาษี ค่าทีปรึกษา ค่าทนายความ ฯลฯ) ซึงมีรายละเอียดดังนี "

ส่วนที 1 ส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ หน้ าที 1

ส่วนที 1 ส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ

นิติบคุ คล
ผู้โอน

TICC

ลักษณะการลงทุน

กรรมสิทธิ#

TUC

เรียลมูฟ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

(1)

กรรมสิทธิ#
กรรมสิทธิ#

ทรัพย์ สนิ

ประเภทธุรกิจทีเกียวข้ องกับทรัพย์ สนิ

เสาโทรคมนาคมจํานวน 788 เสา และโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อืนที
เกียวข้ อง
FOC ในเขตพืน" ทีต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 107,694 คอร์ กิโลเมตร (หรื อประมาณ
1,795 กิโลเมตร)
FOC รองรับระบบ FTTx ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และในเขตพื "นทีต่างจังหวัด รวม
ระยะทางประมาณ 40,823 คอร์ กิโลเมตร (หรือประมาณ 315 กิโลเมตร) และระยะทางประมาณ
37,505 คอร์ กิโลเมตร (หรือประมาณ 617 กิโลเมตร) ตามลําดับ
FOC รองรั บระบบ FTTx ในเขตพืน" ทีต่างจังหวัด รวมประมาณ 109,704 คอร์ กิโลเมตร (หรื อ
ประมาณ 2,797 กิโลเมตร)

ให้ บริการโทรศัพท์เคลือนที
ให้ บริการโทรศัพท์เคลือนที
ให้ บริการอินเทอร์ เน็ตและ
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
ให้ บริการอินเทอร์ เน็ตและ
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ :
(1) ภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 กองทุนจะซื "อกรรมสิทธิ#ใน FOC ซึงในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื "นทีต่างจังหวัด จาก เรียลมูฟ โดยเข้ าทําสัญญากับ เรียลมูฟ ในฐานะผู้ขาย และ TUC ในฐานะผู้ทีจะเข้ ารับสิทธิและหน้ าทีของ เรียลมูฟ ในฐานะผู้ขายภายใต้ สญ
ั ญา
ดังกล่าว เมือเกิดเหตุการณ์ตามทีกําหนดไว้ ทังนี
" " TUC ตกลงจะเข้ ารับสิทธิและหน้ าทีต่าง ๆ ที เรี ยลมูฟ มีอยู่ต่อกองทุนภายใต้ สญ
ั ญาซื อ" ขายทรัพย์สินของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 เมือการโอนกิจการ
ทังหมดของ
"
เรี ยลมูฟ ให้ แก่ TUC เกิดขึ "นแล้ วโดยเสร็จสมบูรณ์ โดย TUC ตกลงจะปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้ขายซึงยังคงมีอยู่ภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ณ วันทีการโอนกิจการ
ทังหมดของ
"
เรียลมูฟ ให้ แก่ TUC เสร็จสมบูรณ์แทนที เรียลมูฟ ทุกประการ
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ส่วนที 1 ส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

นโยบายการลงทุน และลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ :

บริษัทจัดการ
กองทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัท เทเลคอม
แอสเซท แมเนจเมนท์
จํากัด

ผู้จดั การทรัพย์สนิ ให้ บริ การ
เกียวกับงานด้ านธุรการ การ
จัดหาผลประโยชน์ และ
การตลาด
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

กองทุนรวมโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคม
ดิจิทลั (“DIF”)

สิทธิในการรับ
รายได้ สทุ ธิ

AWC/BFKT

ให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าและ
บริ หารจัดการหลัก

TUC (2)

สิทธิในการรับรายได้ สทุ ธิจาก AWC และ BFKT
· เสาโทรคมนาคมจํานวน 6,332 เสา
9,169 ลิ "งค์ และ FOC ระยะทางประมาณ 680,400 คอร์
กิโลเมตร
ให้ เช่าแก่ TUC บางส่วน
· เสาโทรคมนาคมจํานวน 8,939 เสา + 788 เสา
· FOC ระยะทางประมาณ 549,618 คอร์ กิโลเมตร + FOC
ระยะทางประมาณ 107,694 คอร์ กิโลเมตร
ให้ เช่า / เช่าช่วงแก่ TICC บางส่วน
·

ให้ เช่า/เช่าช่วงแก่ผ้ เู ช่า
และบริ หารจัดการหลัก
ให้ เช่า/เช่าช่วง

ปี ทีสิน" สุดระยะเวลาการเช่ าแก่ ผ้ ูเช่ า
และบริหารจัดการหลัก หรือ
สิทธิในการรับรายได้ สุทธิ
2576(3)

ทรัพย์ สินทีกองทุนลงทุนในปั จจุบัน (1) +
ทรัพย์ สินทีกองทุนทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4

นิติบุคคลทีเกียวข้ อง และรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์

TICC (2)

ผู้เช่ารายอืน

(5)

·
·

FOC ระยะทางประมาณ 1,346,855 คอร์ กิโลเมตร + FOC
ระยะทางประมาณ 188,032 คอร์ กิโลเมตร
ระบบบรอดแบนด์ 1.2 ล้ านพอร์ ต ครอบคลุม FOC ระยะทาง
ประมาณ 198,085 คอร์ กิโลเมตร

2576
2576 + 10 ปี (4)
·

2576 (Passive) + 10 ปี (4)

·

2564 (Active)

รวมทรัพย์สินทีกองทุนลงทุนในกรรมสิทธิ# สิทธิการเช่าระยะยาว และสิทธิในการรับรายได้ สทุ ธิ
ณ วันทีของเอกสารฉบับนี " TUC และ TICC เป็ นผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทีจําเป็ นสําหรับการให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนที และการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต ตามลําดับ ซึงทัง" TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักมีหน้ าทีบํารุ งรักษา ดําเนินการ
และบริ หารจัดการทรัพย์สินทีเช่าให้ เป็ นไปตามระดับมาตรฐานการบริ การทีระบุไว้ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีและตามหลักเกณฑ์ที กสทช. กําหนด โดยภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที TUC และ TICC
ยังมีหน้ าทีบํารุ งรักษาทรัพย์สินทีกองทุนลงทุนในกรรมสิทธิ#และสิทธิการเช่าระยะยาวทั "งหมด ซึงรวมถึงส่วนทีมีการให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่า และ/หรื อ ผู้เช่าช่วงรายอืน
ภายหลังจากทีกองทุนได้ รับกรรมสิทธิ#ในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC (ตามเงือนไขของสัญญาทีเกียวข้ อง) ซึงปั จจุบนั อยู่ในระหว่างการขายรายได้ ทีเกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินจนถึงวันที 3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีกําหนด
ระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันที 15 กันยายน 2576 ซึงคู่สญ
ั ญาทีเกียวข้ องจะดําเนินการเจรจาและตกลงจํานวนทรัพย์สินทีจะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จํานวนเงินสุทธิทีเกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้ องไม่น้อยกว่าจํานวนทีกองทุนได้ รับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ ทีเกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวให้ แก่กองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ 3.4.3.1 (ก)(4) “หนังสือข้ อตกลงร่ วมกัน (Letter of Agreement) ทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ระหว่าง TUC TICC และกองทุน ("หนังสือข้ อตกลงร่ วมกันทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC")”
เมือครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่าในปี 2576 (ยกเว้ น FOC ประมาณ 122,974 คอร์ กิโลเมตร และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัดจํานวนประมาณ 1.2 ล้ านพอร์ ตครอบคลุม FOC 198,085 คอร์ กิโลเมตร ทีให้ เช่าแก่ TICC) หากกลุ่มทรู ได้ รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทีจําเป็ น
สําหรับการให้ บริ การบรอดแบนด์ กลุ่มทรู จะต้ องต่ออายุการเช่าออกไป เป็ นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวันครบอายุสญ
ั ญาเช่าระยะแรก หรื อ (ข) ระยะเวลาทีเหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทีบริ ษัทในกลุ่มทรู ทีให้ บริ การบรอดแบนด์ถืออยู่ แล้ วแต่เวลาใดจะสั "นกว่า ทั "งนี " เมือเข้ า
เงือนไขข้ อใดข้ อหนึงดังนี " (ก) รายได้ รวมทั "งปี ของกลุ่มทรู จากการให้ บริ การบรอดแบนด์เกินกว่าระดับทีกําหนด หรื อ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรู ในการให้ บริ การบรอดแบนด์ มากกว่าร้ อยละ 33
กองทุนมีการให้ เช่า / เช่าช่วงทรัพย์สินทีกองทุนลงทุนในปั จจุบนั แก่ผ้ เู ช่ารายอืน ซึงเป็ นบุคคลภายนอก โดยระยะเวลาการเช่าของผู้เช่ารายอืนอาจแตกต่างไปจากระยะเวลาการเช่าแก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลักหรื อสิทธิในการรับรายได้ สทุ ธิตามทีปรากฏในตารางข้ างต้ น
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กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

นโยบายการลงทุน และลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ (ต่ อ) :
สัดส่ วนของทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคม
ตามประมาณการรายได้ สุทธิ(2)

สัดส่ วนของทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐาน
โทรคมนาคมตามมูลค่ าทรัพย์ สิน (1)

ร้ อยละ
29

ร้ อยละ
31
ร้ อยละ
71 (3)

ร้ อยละ
69

เสาโทรคมนาคม
FOC และอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท
Active

ระยะเวลาการเช่ าตามสัญญาเฉลียถ่ วงนํา" หนัก(2) เท่ากับประมาณ 18.5 ปี ภายหลังการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4(4)
หมายเหตุ :
(1)
(2)
(3)
(4)

คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินทีปรากฏตามงบการเงิน ณ วันที 31 มีนาคม 2562 ซึงได้ รับการประเมินโดย บริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี จํากัด และมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ที 15,800 ล้ านบาท
คํานวณจากประมาณการรายได้ สทุ ธิของทรัพย์สินในปี 2563 ภายหลังการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
ประมาณการรายได้ สทุ ธิในปี 2563 ของ FOC และอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active เท่ากับร้ อยละ 68 และร้ อยละ 3 ตามลําดับ
ั ญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้
ในกรณีทีมีการขยายระยะเวลาการเช่า FOC ไปอีก 10 ปี หลังจากปี 2576 ตามทีกองทุนมีสิทธิต่อสัญญาเช่า ตามเงือนไขภายใต้ สญ
มีการแก้ ไขและแทนที ทังนี
" " ในกรณีทีไม่มีการขยายระยะเวลาการเช่า FOC ดังกล่าว ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเฉลียถ่วงนํ "าหนักเท่ากับประมาณ 13.7 ปี

สรุ ปอัตราค่ าเช่ าของทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคม
โดยสําหรับทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีกองทุนนําไปจัดหาผลประโยชน์โดยการให้ นิติบคุ คลอืนเช่า และบริ หารจัดการ
เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลัก ทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที อัตราค่าเช่าของ
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวสําหรับปี 2562 สามารถสรุ ปได้ ดงั นี " ทังนี
" "อัตราค่าเช่าสําหรับเสาโทรคมนาคม
จะมีการปรับอัตราค่าเช่าเพิมขึ "นรายปี (annual escalation) ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในสัญญาทีเกียวข้ อง

เสาโทรคมนาคมทีตังบนพื
"
"นดิน (บาท ต่อเดือน ต่อพื "นที (slot))

15,020.90

ส่ วนลดสูงสุด
สําหรับ
ผู้เช่ ารายอืน
(ร้ อยละ)
12.5

เสาโทรคมนาคมทีตังบนดาดฟ้
"
า (บาท ต่อเดือน ต่อพื "นที (slot))

13,719.69

12.5

10,289.77

โครงข่าย IBC/DAS (บาท ต่อเดือน ต่อพื "นที (slot))

23,299.55

12.5

17,474.66

500.00

-

350.00

อัตราค่ าเช่ า
มาตรฐาน

FOC (บาท ต่อเดือน ต่อคอร์ กิโลเมตร)

อัตราค่ าเช่ า
สําหรับผู้เช่ าและบริ หารจัดการ
ดัง" เดิม
11,265.68

ทังนี
" " การกําหนดอัตราค่าเช่าจะพิจารณาและเทียบเคียงจากอัตราค่าเช่าตลาดทีได้ มีการเช่าโดยผู้เช่ารายอืนในช่วงเวลา ณ ขณะทีเข้ าทํา
สัญญาเช่าปั จจุบนั โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2 “การดําเนินกิจการของกองทุนรวม” หัวข้ อ 2.1.1 “ความเป็ นมา”
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การรับประกันรายได้ ของทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน" ฐาน (ถ้ ามี) :
กองทุนไม่มีการประกันรายได้ ทีเกียวกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
ทรัพย์ สนิ กิจการโครงสร้ างพืน" ฐานทีกองทุนจะเข้ าลงทุนในครัง" นี " :

ü กรรมสิทธิ#

o สัญญาแบ่งรายได้ หรือสิทธิการเช่า

ราคาประเมินตามโครงสร้ างของกองทุน
(ล้ านบาท)(1)

นิติบคุ คล
ผู้โอน

ประเภททรัพย์ สิน
ทีกองทุนลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4

TUC

เสาโทรคมนาคม(7)

ขันตํ
" า
1,917.66

ขันสู
" ง
2,928.98

ขันตํ
" า
2,498.97

ขันสู
" ง
2,789.56

TUC TICC
เรียลมูฟ

FOC(7)

ขันตํ
" า
12,411.38

ขันสู
" ง
13,094.77

ขันตํ
" า
12,352.13

ขันสู
" ง
13,384.36

TUC TICC
เรียลมูฟ

เสาโทรคมนาคม
และ FOC

บริษัท เจย์ แคปปิ ตอล
แอดไวเซอรี จํากัด(2)(3)

ขัน" ตํา
14,329.04

ขัน" สูง
16,023.75

บริษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี
จํากัด(4)(5)

ขัน" ตํา
14,851.10

ขัน" สูง
16,173.92

มูลค่ าทีกองทุน
เข้ าลงทุน
(ล้ านบาท)(6)

ไม่ เกิน
15,800.00
ซึงอยู่ในช่ วง
ของราคา
ประเมินของ
ผู้ประเมิน
ทัง" สองราย

หมายเหตุ:
(1) ผู้ประเมินทังสองรายประเมิ
"
นมูลค่าตามวิธีรายได้ (income approach) ตามโครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน
(2) วันทีประเมินราคา คือ 30 เมษายน 2562 โดยมีวนั กําหนดราคาประเมินวันที 1 ตุลาคม 2562
(3) ผู้ประเมินใช้ อตั ราคิดลดต้ นทุนทางการเงินถัวเฉลียถ่ วงนํ า" หนัก (WACC) ร้ อยละ 7.03 ต่อปี สําหรับตลอดระยะเวลาประมาณการ ตังแต่
" ปี 2562 - ปี 2577 ทังนี
" " ผู้
ประเมินได้ ทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเพือหามูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน โดยเปลียนแปลงจํ านวนพื "นทีบนเสาโทรคมนาคมทีเช่าโดยกลุ่มทรู สําหรับระยะเวลา
ประมาณการหลังสิ "นสุดสัญญาเช่าและประมาณการมูลค่าสุดท้ าย (Terminal Value) ระหว่าง 1.00 – 2.00 พื "นที (slot) และอัตราการเช่า FOC ทีเช่าโดยกลุม่ ทรู สําหรับ
ระยะเวลาประมาณการหลังสิ "นสุดสัญญาเช่าและประมาณการมูลค่าสุดท้ าย (Terminal Value) ระหว่างร้ อยละ 70.00 – 80.00
(4) วันทีประเมินราคา คือ 30 เมษายน 2562 โดยมีวนั กําหนดราคาประเมินวันที 1 มกราคม 2563
(5) ผู้ประเมินใช้ อตั ราคิดลดต้ นทุนทางการเงินถัวเฉลียถ่วงนํ "าหนัก (WACC) ร้ อยละ 7.12 ต่อปี โดยได้ ทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเพือหามูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สนิ
โดยการเปลียนแปลงอัตราคิดลดระหว่างร้ อยละ 6.62 – 7.62 และ อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดภายหลังระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth Rate)
ระหว่างร้ อยละ -0.5 – 0.5
(6) ราคาซื "อขายสุดท้ ายซึงจะชํ าระโดยกองทุนสําหรับทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานเพิมเติม ครั ง" ที 4 จะขึน" กับราคาเสนอขายสุดท้ ายสําหรับหน่วยลงทุนใหม่ของ
กองทุน
(7) ราคาประเมินของแต่ละทรัพย์สนิ เป็ นไปตามข้ อมูลทีได้ รับการชี "แจงเพิมเติมจากผู้ประเมินทังสองราย
"

ความสมเหตุสมผลของราคาในการเข้ าลงทุน :
ความเห็นของบริษัทจัดการและทีปรึกษาทางการเงิน
บริษัทจัดการและทีปรึกษาทางการเงินได้ พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
"
ได้ แก่ บริษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จํากัด และ บริษัท
พื "นฐานเพิมเติมครัง" ที 4 รวมถึงการสัมภาษณ์ผ้ ปู ระเมินมูลค่าทรัพย์สินทังสองราย
สีลม แอ๊ ดไวเซอรี จํากัด ซึงเป็ นผู้ประเมินทีมีประสบการณ์ และความเชียวชาญในการประเมินมูลค่าทรั พย์ สิน และได้ รับการอนุมัติจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการและทีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่ามูลค่าทรัพย์สินทีกองทุนจะเข้ าลงทุนมีความสมเหตุสมผลเนืองจากเป็ น
มูลค่าทีอยู่ในช่วงของราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินซึงประเมินโดยผู้ประเมินอิสระทัง" สองราย โดยมูลค่าทรัพย์สินและสมมติฐานสําหรั บการ
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ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินทัง" สองรายมีความสมเหตุสมผลและมิได้ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับสมมติฐานทีใช้ ในการ
จัดเตรี ยมข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ เนืองจากถูกจัดทําขึน" ด้ วยวิธีการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกับโครงสร้ างการลงทุนของ
กองทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม กล่าวคือ เป็ นวิธีการประเมินมูลค่าจากรายได้ (Income Approach) โดยคิดคํานวณด้ วยวิธี
คิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) ซึงคํานึงถึงผลการดําเนิน งานและความสามารถในการสร้ างกระแสรายได้ ข อง
ทรัพย์สินในอนาคต ซึงวิธีดงั กล่าวจะสะท้ อนมูลค่าทีแท้ จริงของทรัพย์สินทีกองทุนจะเข้ าลงทุนได้
สมมติฐานทีผู้ประเมินทังสองรายใช้
"
ในช่วงระยะเวลาประมาณการสําหรับการประมาณการรายได้ และค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ทีมีนยั สําคัญ
อ้ างอิงถึงสรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาทีเกียวข้ องกับการเข้ าลงทุน กล่าวคือ การประมาณการรายได้ อ้างอิงตามเงือนไขใน สัญญาเช่า
ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีระหว่างกองทุนกับผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก ซึงสัญญาดังกล่าวได้ ระบุเงือนไข
ต่าง ๆ ทีมีผลต่อรายได้ ของกองทุน อาทิ อัตราค่าเช่าและอัตราการเช่าไว้ อย่างชัดเจนและแน่นอน โดยในการประมาณการรายได้ ค่าเช่าเสา
"
ใช้ สมมติฐานแบบระมัดระวัง (Conservative Assumption) โดย
โทรคมนาคมและรายได้ ค่าเช่า FOC จากผู้เช่ารายอืน ผู้ประเมินทังสองรายได้
มิได้ มีสมมติฐานในการรับรายได้ ค่าเช่าจากผู้เช่ารายอืน ซึงในปั จจุบนั สัดส่วนในการปล่อยเช่า FOC ให้ แก่ผ้ เู ช่ารายอืนของทรัพย์สินทีกองทุน
เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ#มิได้ เป็ นสัดส่วนทีมีนยั สําคัญ ในขณะทีค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับทรัพย์สิน อาทิ ค่าเช่าทีดิน ค่าใช้ จ่ายสิทธิแห่งทาง
(Rights of Way Costs) ค่าย้ ายเสาโทรคมนาคมและ FOC และค่าใช้ จ่ายการตลาด อ้ างอิงตามเงือนไขทีระบุในสัญญาเช่าดําเนินการ และ
บริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที ระหว่างกองทุนกับผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก และสัญญาบริ การหลัก อย่างไรก็ดี ผู้ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินมีการปรับปรุ งสมมติฐานบางอย่างด้ วยดุลยพินิจของผู้ประเมิน โดยอาศัยข้ อมูลทีเปิ ดเผยต่อสาธารณะ เช่น อัตราเงินเฟ้อ และ
การประมาณมูลค่าสุดท้ าย (Terminal Value) เป็ นต้ น
ในส่วนของสมมติฐานของการประมาณมูลค่าสุดท้ าย (Terminal Value) ของเสาโทรคมนาคม ผู้ประเมินทังสองรายได้
"
อ้างอิงอัตราค่า
เช่า อัตราการเช่า และค่าเช่าทีดิน ตามสัญญาเช่ากับผู้เช่าหลักในปั จจุบนั ซึงข้ อกําหนดและเงือนไขของสัญญาเป็ นการปฏิบตั ิโดยทัวไปใน
ตลาดและการดําเนินธุรกิจโทรคมนาคม (Market and industry normal practice) โดยผู้ประเมินรายหนึงใช้ สมมติฐานสําหรับอัตราการเติบโต
ของกระแสเงินสดหลังช่วงการประมาณการ (Terminal Growth Rate) ทีร้ อยละ 1 ซึงพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดทีคาดการณ์
หลังหักอัตราเงินเฟ้อเป้าหมาย ในขณะทีผู้ประเมินอีกหนึงรายใช้ สมมติฐานแบบระมัดระวัง (Conservative Assumption) ว่าไม่มีอัตราการ
เติบโตของกระแสเงินสดดังกล่าว สําหรับสมมติฐานของการประมาณมูลค่าสุดท้ าย (Terminal Value) ของ FOC ผู้ประเมินทัง" สองรายได้
อ้ างอิงอัตราค่าเช่า อัตราการเช่า และค่าสิทธิแห่งทาง (Rights of Way costs) ตามสัญญาเช่ากับผู้เช่าหลักในปั จจุบนั ซึงข้ อกําหนดและเงือนไข
ของสัญญาเป็ นการปฏิบตั ิโดยทัวไปในตลาดและการดําเนินธุรกิจโทรคมนาคม (Market and Industry Normal Practice) และใช้ สมมติฐาน
สําหรับอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดหลังช่วงการประมาณการ (Terminal Growth Rate) ทีร้ อยละ 0 ซึงถือเป็ นการใช้ สมมติฐานแบบ
ระมัดระวัง (Conservative Assumption)
สําหรับการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เพือหามูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน ผู้ประเมินรายหนึงได้ ทําการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวตามลักษณะการดําเนินการทางธุรกิจของทรัพย์สินตามการเปลียนแปลงของอัตราการเช่าของพื "นทีบนเสาโทรคมนาคม ระหว่าง
1.00 ถึง 2.00 พื "นที (slot) และอัตราการเช่า FOC ทีเช่าโดยกลุ่ม TRUE ระหว่างร้ อยละ 70.00 ถึง 80.00 ในขณะทีผู้ประเมินอีกรายหนึง ได้ ทํา
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการเปลียนแปลงอัตราคิดลด (Discount Rate) ระหว่างร้ อยละ 6.62 ถึง 7.62 และอัตราการเติบโตของกระแส
เงินสดภายหลังระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth Rate) ระหว่างร้ อยละ -0.50 ถึง 0.50 โดยบริษัทจัดการและทีปรึกษาทางการเงินมี
ความเห็นว่าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นการสะท้ อนช่วงของมูลค่าทรัพย์สินผ่านทังปั
" จจัยทางธุรกิจ
รวมถึงการเปลียนแปลงของอัตราคิดลด
อนึง บริ ษัทจัดการและทีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า วิธีการคิดอัตราคิดลด และอัตราคิดลดทีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทังสอง
"
รายกําหนดเป็ นวิธีการและอัตราทีสมเหตุสมผลและสอดคล้ องกับสภาวะตลาดทุนโดยภาพรวม สภาวะเศรษฐกิจและโครงสร้ างเงินทุนปั จจุบนั
ของกองทุน กล่าวคือ สมมติฐานต้ นทุนการกู้ยิมเงินทีใกล้ เคียงกับอัตราดอกเบีย" ของการกู้ยืมเงินทีกองทุนได้ รับจากกลุ่มผู้ให้ สินเชือในปั จจุบนั
รวมถึงสัดส่วนหนี "สินต่อทุนในระยะยาว
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ทัง" นีค" วามเห็นดังกล่าวของบริ ษัทจัดการและทีปรึ กษาทางการเงิน ตัง" อยู่บนปั จจัยสภาพแวดล้ อมการดําเนินธุรกิจและสภาวะ
เศรษฐกิจในปั จจุบนั หากมีการเปลียนแปลงใด ๆ ในอนาคตซึงอาจมิได้ เป็ นไปตามทีคาดการณ์ไว้ ผลประกอบการทีเกิดขึ "นจริงอาจจะแตกต่าง
การสมมติฐานดังกล่าว และอาจส่งผลให้ ความเห็นของบริษัทจัดการและทีปรึกษาทางการเงินมีการเปลียนแปลงได้ ในอนาคต
ข้ อมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานของธุรกิจทีผ่ านมา :
งบกําไรขาดทุน

(ล้ านบาท)
รวมรายได้
รวมค่าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)
สุทธิจากเงินลงทุน
การเพิมขึ "นในสินทรัพย์สทุ ธิ
จากการดําเนินงาน
การแบ่ ง ปั น ส่ ว นแบ่ ง กํ า ไร
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

สําหรับปี
สิ "นสุดวันที
31 ธันวาคม
2559
6,391.0
1,020.9
5,370.1

สําหรับปี
สิ "นสุดวันที
31 ธันวาคม
2560
6,745.0
1,058.1
5,686.9

สําหรับปี
สิ "นสุดวันที
31 ธันวาคม
2561
10,490.6
2,023.2
8,467.4

สําหรับงวดสาม
เดือน
สิ "นสุดวันที
31 มีนาคม
2561
1,913.5
466.3
1,447.2

สําหรับงวดสาม
เดือน
สิ "นสุดวันที
31 มีนาคม
2562
3,137.7
652.5
2,485.2

13,497.0

5,429.0

1,387.2

1,275.1

4,240.7

18,867.1

11,115.9

9,854.6

2,722.3

6,725.9

5,537.8

5,633.4

7,411.6

1,422.9

2,505.9

ผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนสิน" สุดวันที 31 มีนาคม 2562 เทียบกับงวดสามเดือนสิน" สุดวันที 31 มีนาคม 2561
รายได้ รวม
รายได้ รวมของกองทุนเพิมขึน" ร้ อยละ 64.0 จาก 1,913.5 ล้ านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสุดวันที 31 มีนาคม 2561 เพิมขึน" เป็ น
" นผลมาจาก ก) รายได้ ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมทีเพิมขึ "นตามสัญญา
3,137.7 ล้ านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสุดวันที 31 มีนาคม 2562 นันเป็
เช่าทีมีอยู่ระหว่างกองทุน กับกลุ่มทรู ข) รายได้ ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมทีเพิมขึ "นตามสัญญาเช่าระหว่างกองทุน กับผู้เช่ารายอืน และ ค) รายได้
ค่าเช่าจากทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 เมือวันที 17 พฤษภาคม 2561
ค่ าใช้ จ่ายรวม
ค่าใช้ จ่ายรวมเพิมขึ "นร้ อยละ 39.9 จาก 466.3 ล้ านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสุดวันที 31 มีนาคม 2561 เพิมขึ "นเป็ น 652.5 ล้ าน
บาท สําหรับงวดสามเดื อนสิ "นสุดวันที 31 มีนาคม 2562 โดยส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการลงทุนทรัพย์สินโครงสร้ าง
ั ญา
พื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 ได้ แก่ ก) ค่าสิทธิแห่งทาง และค่าเช่าทีดินรวมถึงภาษี โรงเรื อน ข) ดอกเบี "ยจ่ายภายใต้ สญ
กู้ยื ม เงิ น ฉบับ ที 3 ที เกี ยวข้ อ งกับ การลงทุน ทรั พ ย์ สิ นโครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติ ม ครั ง" ที 3 และ ค) ค่ า ธรรมเนี ย ม
ต่าง ๆ ทีชําระให้ แก่บริษัทจัดการกองทุน ผู้ดแู ลผลประโยชน์กองทุน นายทะเบียนกองทุนรวม และค่าใช้ จ่ายของผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
เนืองจากการเข้ าลงทุนทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3
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ข้ อมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานของธุรกิจทีผ่ านมา (ต่ อ) :
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายได้ จากการลงทุนสุทธิเพิมขึ "น ร้ อยละ 71.7 จาก 1,447.2 ล้ านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสุดวันที 31 มีนาคม 2561 เพิมขึ "นเป็ น
2,485.2 ล้ านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสุดวันที 31 มีนาคม 2562 โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิมขึ "นในรายได้ ค่าเช่าตามสัญญาเช่า
ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีกับกลุ่มทรู หักด้ วยค่าใช้ จ่ายรวมทีเพิมขึ "นตามทีได้ กล่าวข้ างต้ น
รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนเท่ากับ 1.275.1 ล้ านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสุดวันที 31 มีนาคม 2561 เปรียบเทียบกับรายการ
กํ า ไรสุท ธิ จ ากเงิ น ลงทุน สํ า หรั บ งวดสามเดือนสิ น" สุด วันที 31 มี น าคม 2562 ซึงเท่ า กับ 4,240.7 ล้ า นบาท โดยมี ส าเหตุหลักมาจากการ
เปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินของกองทุนอันเกิดจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระซึงเป็ นรายการทางบัญชีทีไม่มี
กระแสเงินสดรับหรื อจ่ายออกไปจริง โดยในปี 2562 การเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว มีสาเหตุหลักมาจากการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของทรัพย์สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 และผลกระทบในแง่ของช่วงเวลาประเมินราคามูลค่ายุติธรรม (time
value of money)
การเพิมขึน" ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดําเนิ นงาน
การเพิมขึ "นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงานเพิมขึ "นจาก 2,722.3 ล้ านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสุดวันที 31 มีนาคม 2561 เป็ น
6,725.9 ล้ านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสุดวันที 31 มีนาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน
ของกองทุนอันเกิดจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระ และการเพิมขึ "นของรายได้ จากการลงทุนสุทธิตามทีได้ กล่าวถึงข้ างต้ น
การแบ่ งส่ วนแบ่ งกําไรให้ แก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนระหว่ างงวด
การแบ่ง ส่ ว นแบ่ ง กํ า ไรให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุนเพิ มขึ น" ร้ อยละ 76.1 จาก 1,422.9 ล้ า นบาท สํ า หรั บ งวดสามเดื อ นสิ น" สุด วัน ที
31 มีนาคม 2561 เป็ น 2,505.9 ล้ านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสุดวันที 31 มีนาคม 2562 โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิมขึ "นในรายได้
จากการลงทุนสุทธิ นโยบายการบริ หารสภาพคล่องส่วนเกิน โดยการแบ่งส่วนแบ่งกําไรให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นส่วนทีกองทุนสามารถจ่าย
เป็ นส่วนแบ่งกําไรได้ ภายหลังจากการสํารองเงินสดเพือการจ่ายดอกเบี "ยเงินกู้ยืมและค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีต้ องสํารองไว้ เพือจ่ายในอนาคต
ผลการดําเนินงานสําหรับปี สิน" สุดวันที 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปี สิน" สุดวันที 31 ธันวาคม 2560
รายได้ รวม
รายได้ รวมของกองทุนเพิมขึ "นร้ อยละ 55.5 จาก 6,745.0 ล้ านบาท สําหรับปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 เพิมขึ "นเป็ น 10,490.6 ล้ าน
" นผลมาจาก ก) รายได้ ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมทีเพิมขึ "นตามสัญญาเช่าทีมีอยู่ระหว่างกองทุน
บาท สําหรับปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 นันเป็
กับกลุ่มทรู ข) รายได้ ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมทีเพิมขึน" ตามสัญญาเช่าระหว่างกองทุน กับผู้เช่ารายอืน และ ค) รายได้ ค่าเช่าจากทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 ที กองทุน เข้ าลงทุนเมื อวันที 24 พฤศจิ ก ายน 2560 และครั ง" ที 3 เมื อวันที
17 พฤษภาคม 2561
ค่ าใช้ จ่ายรวม
ค่าใช้ จ่ายรวมเพิมขึน" ร้ อยละ 91.2 จาก 1,058.1 ล้ านบาท สําหรั บปี สิน" สุดวันที 31 ธันวาคม 2560 โดยส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจาก
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการลงทุนทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที 2 และครัง" ที 3 ได้ แก่ ก) ค่าสิทธิแห่งทาง และ
ค่าเช่าทีดินรวมถึงภาษี โรงเรื อน ข) ดอกเบี "ยจ่ายภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงิน ฉบับที 2 และฉบับที 3 ทีเกียวข้ องกับการลงทุนทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 ตามลําดับ ค) ค่าใช้ จ่ายในการย้ ายเสาโทรคมนาคม ทีมีข้อตกลงร่วมกับกลุ่มทรู ทีมี
ผลบังคับตัง" แต่กองทุนเข้ าลงทุนเพิมเติมครัง" ที 2 รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีชําระให้ แก่บริ ษัทจัดการกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน
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นายทะเบียนกองทุนรวม และค่าใช้ จ่ายของผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม เนืองจากการเข้ าลงทุนทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมที
ลงทุนเพิมเติมครัง" ที 2 และครัง" ที 3
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ เพิมขึ "น ร้ อยละ 48.9 จาก 5,686.9 ล้ านบาท สําหรับปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 เพิมขึ "นเป็ น 8,467.4
ล้ านบาท สําหรับปี สิน" สุดวันที 31 ธันวาคม 2561 โดยส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากการเพิมขึน" ในรายได้ ค่าเช่าตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และ
บริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีกับกลุ่มทรู หกั ด้ วยค่าใช้ จ่ายรวมทีเพิมขึน" ตามทีได้ กล่าวข้ างต้ น (ซึงรวมถึงทรัพย์สิ นโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้ นทรัพย์สินทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 ทีปรับเพิมขึ "นตามทีระบุในสัญญา)
รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนเท่ากับ 1,387.2 ล้ านบาท สําหรับปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 เปรี ยบเทียบกับรายการกําไรสุทธิ
จากเงินลงทุน สําหรับปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 ซึงเท่ากับ 5,429.0 ล้ านบาทโดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
ทรัพย์สินของกองทุนรวมอันเกิดจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระซึงเป็ นรายการทางบัญชี ไม่มีกระแสเงินสดรับหรื อจ่าย
ออกไปจริ ง โดยในปี 2561 การเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว มีสาเหตุหลักมาจากผู้ประเมินอิสระได้ มีการปรับสมมติฐานในด้ านอัตรา
คิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) ลดลง
การเพิมขึน" ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
การเพิมขึ "นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงานลดลงจาก 11,115.9 ล้ านบาท สําหรับปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 เป็ น 9,854.5
ล้ านบาท สําหรับปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินของกองทุนรวมอันเกิด
จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระทีกล่าวถึงข้ างต้ น
การแบ่ งปั นส่ วนแบ่ งกําไรให้ แก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนระหว่ างงวด
การแบ่งส่วนแบ่งกําไรให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเพิมขึน" ร้ อยละ 31.6 จาก 5,633.4 ล้ านบาทสําหรั บปี วันที 31 ธันวาคม 2560 เป็ น
7,411.6 ล้ านบาท สําหรับปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิมขึ "นในรายได้ จากการลงทุนสุทธิ นโยบายการ
บริ หารสภาพคล่องส่วนเกิน โดยการแบ่งปั นส่วน โดยการแบ่งส่วนแบ่งกําไรให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นส่วนทีกองทุนสามารถจ่ายเป็ นส่วนแบ่ง
กําไรได้ ภายหลังจากการสํารองเงินสดเพือการจ่ายดอกเบี "ยเงินกู้ยืมและค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ทีต้ องสํารองไว้ เพือจ่ายในอนาคต
ผลการดําเนินงานสําหรับปี สิน" สุดวันที 31 ธันวาคม 2560 เทียบกับปี สิน" สุดวันที 31 ธันวาคม 2559
รายได้ รวม
รายได้ รวมของกองทุนเพิมขึ "นร้ อยละ 5.5 จาก 6,391.0 ล้ านบาท สําหรับปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 เพิมขึ "นเป็ น 6,745.0 ล้ าน
" นผลมาจาก ก) รายได้ ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมทีเพิมขึ "นตามสัญญาเช่าทีมีอยู่ระหว่างกองทุน
บาท สําหรับปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 นันเป็
กับกลุ่ม ทรู ข) รายได้ ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมทีเพิมขึ "น ตามสัญญาเช่าระหว่างกองทุน กับผู้เช่ารายอืน ค) รายได้ ค่าเช่าจากทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ จ) รายได้ อืนจากเงินชําระคืนจาก AWC TUC TMV และ TICC สําหรับค่าธรรมเนียมในการ
จัดหาเงินกู้ยืมทีเกียวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
ค่ าใช้ จ่ายรวม
ค่าใช้ จ่ายรวมเพิมขึน" ร้ อยละ 3.6 จาก 1,020.9 ล้ านบาท สําหรั บปี สิน" สุดวันที 31 ธันวาคม 2560 โดยส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจาก
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการลงทุนทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ได้ แก่ ก) ค่าสิทธิแห่งทาง ค่าใช้ จ่ายในการ
ย้ ายเสาโทรคมนาคมและค่าเช่าทีดินรวมถึงภาษี โรงเรื อน และ ข) ดอกเบี "ยจ่ายภายใต้ สัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที 2 ทีเกียวข้ องกับการลงทุน
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
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รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายได้ จากการลงทุนสุทธิเพิมขึ "น ร้ อยละ 5.9 จาก 5,370.1 ล้ านบาท สําหรับปี สิน" สุดวันที 31 ธันวาคม 2559 เพิมขึน" เป็ น 5,686.9
ล้ านบาท สําหรับปี สิน" สุดวันที 31 ธันวาคม 2560 โดยส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากการเพิมขึน" ในรายได้ ค่าเช่าตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และ
บริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีกับกลุ่มทรู หกั ด้ วยค่าใช้ จ่ายรวมทีเพิมขึน" ตามทีได้ กล่าวข้ างต้ น (ซึงรวมถึงทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้ น ทรัพย์สินทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 ทีปรับเพิมขึ "นตามทีระบุในสัญญา)
รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนเท่ากับ 5,429.0 ล้ านบาท สําหรับปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 เปรี ยบเทียบกับรายการกําไรสุทธิ
จากเงินลงทุน สําหรับปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ซึงเท่ากับ 13,497.0 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของทรัพย์สินของกองทุนรวมอันเกิดจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระซึงเป็ นรายการทางบัญชี ไม่มีกระแสเงินสดรับหรื อจ่าย
ออกไปจริง โดยในปี 2560 การเพิมขึ "นจากการประเมินมูลค่าดังกล่าว จํานวน 5,508.9 ล้ านบาท มีสาเหตุหลักมาจากผู้ประเมินอิสระได้ มีการ
ปรับสมมติฐานในด้ านอัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) ในขณะทีในปี 2559 มีการเพิมขึ "นจากการประเมินมูลค่าดังกล่าวจํานวน
13,484.8 ล้ านบาท โดยผู้ประเมินอิสระได้ มีการปรับสมมติฐานบางรายการเพือให้ มีความใกล้ เคียงกับทีระบุไว้ ตามสัญญาและการดําเนินงาน
ของกองทุน อาทิเช่น การปรั บเปลียนอัตราคิดลดกระแสเงินสด(Discount Rate) การใช้ การคิดลดแบบครึ งปี (Mid-Year Discount) การ
ปรับเปลียนประมาณการรายได้ ค่าเช่าจากผู้เช่ารายอืนนอกเหนือจากกลุ่มทรู
การเพิมขึน" ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
การเพิมขึ "นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงานลดลงจาก 18,867.1 ล้ านบาท สําหรับปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 เป็ น 11,115.9
ล้ านบาทสําหรับปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินของกองทุนรวมอันเกิด
จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระ ตามทีกล่าวข้ างต้ น
การแบ่ งปั นส่ วนแบ่ งกําไรให้ แก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนระหว่ างงวด
การปั นส่วนแบ่งกําไรให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพิมขึ "น ร้ อยละ 1.7 จาก 5,537.8 ล้ านบาทสําหรับปี วนั ที 31 ธันวาคม 2559 เป็ น 5,633.4
ล้ านบาทสําหรับปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิมขึ "นในรายได้ จากการลงทุนสุทธิ นโยบายการบริหารสภาพ
คล่องส่วนเกิน โดยการแบ่งปั นส่วน โดยการปั นส่วนแบ่งกําไรให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นส่วนทีกองทุนสามารถจ่ายเป็ นส่วนแบ่งกําไรได้ ภาย
หลังจากการสํารองเงินสดเพือการจ่ายดอกเบี "ยเงินกู้ยืม และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ทีต้ องสํารองไว้ เพือจ่ายในอนาคต
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สําหรับปี
สิ "นสุดวันที
31 ธันวาคม
2559

สําหรับปี
สิ "นสุดวันที
31 ธันวาคม
2560

สําหรับปี
สิ "นสุดวันที
31 ธันวาคม
2561

สําหรับ
งวดสามเดือน
สิ "นสุดวันที
31 มีนาคม
2562

100,461.0

119,805.9

182,273.3

186,254.7

หนี "สินรวม

15,553.0

29,415.5

36,203.7

35,965.1

สินทรัพย์สทุ ธิ

84,907.9

90,390.4

146,069.6

150,289.6

(ล้ านบาท)
สินทรัพย์รวม
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สินทรัพย์ รวม
สินทรัพย์รวม เพิมขึ "น จาก 100,461.0 ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 เป็ น 119,805.9 ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ซึง
ส่วนใหญ่เพิมขึ "นจากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และภาษี มลู ค่าเพิมค้ างรับ ซึงเพิมขึ "นเป็ น
182,273.3 ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงส่วนใหญ่ เพิมขึน" จากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมครัง" ที 3 และ
เพิมขึ "นเป็ น 186,254.7 ล้ านบาท ณ วันที 31 มีนาคม 2562 ซึงส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนใหม่โดยผู้ประเมินอิสระ
หนีส" นิ รวม
หนี ส" ิ น รวม เพิ มขึ น" จาก 15,553.0 ล้ านบาท ณ วั น ที 31 ธั น วาคม 2559 เป็ น 29,415.5 ล้ านบาท ณ วั น ที 31 ธั น วาคม
2560 เนืองจากเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรั บการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 และ ณ วันที 31
ธันวาคม 2561 เป็ น 36,203.7 ล้ านบาท เพิมขึน" 6,788.2 ล้ านบาท เนืองจากเงินกู้ และเจ้ าหนีจ" ากการซื "อเงินลงทุนทีเพิมขึน" ได้ แก่ รายการ
ภาษีมลู ค่าเพิมรอจ่าย และลดลงเป็ น 35,965.1 ล้ านบาท ณ วันที 31 มีนาคม 2562
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์สทุ ธิมียอด เท่ากับ 84,907.9 ล้ านบาท และ 90,390.4 ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 ตามลําดับ สินทรัพย์
ทีเพิมขึ "นในช่วง 2 ปี ดงั กล่าว ส่วนใหญ่มาจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนใหม่โดยผู้ประเมินอิสระ และเป็ นจํานวน 146,069.6 ล้ านบาท ณ
วันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงเพิมขึ "นเนืองมาจาก การเพิมขึ "นของทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี จากการลงทุนเพิมเติมครัง" ที 3 และ
เพิมขึ "นเป็ น 150,289.6 ล้ านบาท ณ วันที 31 มีนาคม 2562 ซึงส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนใหม่โดยผู้ประเมินอิสระ
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 4 “ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน”
ประมาณการรายได้ และค่ าใช้ จ่ายของกองทุนไม่ เกิน 1 รอบปี บัญชี :
ตารางด้ านล่างแสดงถึงข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ซึงควรพิจารณาร่ วมกับหัวข้ อ 3 หมายเหตุประกอบงบการเงินตาม
สถานการณ์ สมมติ ซึงมีรายละเอียดปราฏตามภาคผนวก 3 งบกําไรขาดทุนเสมือนจัดทําโดยบริ ษัทจัดการและได้ รับการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีของกองทุน ได้ แก่ บริ ษัทไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ตามมาตรฐานงานทีให้ ความเชือมัน โดยใช้ สมมติฐ านที
เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามสถานการณ์สมมติ โดยจะไม่รวมการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนภายหลังการลงทุนในทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ถึงแม้ ว่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะกําหนดให้ กองทุนต้ องวัดมูลค่าเงิน
ลงทุนก็ตาม เนืองจากบริ ษัทจัดการเชือว่าไม่มีหลักการทีน่าเชือถือเพียงพอทีจะสามารถวัดมูลค่าเงินลงทุนเพือจัดทําข้ อมูลทางการเงินตาม
สถานการณ์ สมมติสําหรับช่วงเวลาตัง" แต่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึง 30 กันยายน 2563 อนึง ภายในช่วงเวลาประมาณการดังกล่าว อาจมีการ
เปลียนแปลงมาตรฐานการบัญชีทีเกียวข้ องกับกองทุนซึงอาจส่งผลกระทบต่อการแสดงข้ อมูลบางรายการ ตามรายละเอียดซึงปรากฎในหมาย
เหตุประกอบงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ
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ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม
ทีมีอยู่ปัจจุบนั

ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม
ภายหลังการลงทุนเพิมเติมครัง" ที 4

รายได้ รวม ............................................................

12,976.41

14,125.57

ค่ าใช้ จ่ายรวม ........................................................

(1,512.79)

(1,632.91)

ต้ นทุนทางการเงิน....................................................

(1,506.63)

(1,506.63)

รายได้ จากการลงทุนสุทธิ.......................................

9,956.99

10,986.03

รายได้ จากการลงทุนสุทธิ ..........................................

9,956.99

10,986.03

หัก จ่ายชําระและสํารองค่าธรรมเนียมในการจัดหา
เงินกู้ .....................................................................

(163.75)

(163.75)

รายได้ จากการลงทุนสุทธิหลังการปรับปรุง ...................

9,793.24

10,822.28

เพิม สภาพคล่องส่วนเกินทีเกิดจากเงินรับล่วงหน้ าค่าเช่า
พื "นทีบนเสาโทรคมนาคมและอืนๆ ..............................

195.35

221.10

ค่าตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ ..............

73.28

73.28

รวม.......................................................................

10,061.87

11,116.66

ประมาณการจํานวนส่วนแบ่งรายได้ จากการลงทุนสุทธิ
หลังการปรับปรุ ง .....................................................

9,793.24

10,822.28

อัตราการปั นส่วนแบ่งกําไร (ร้ อยละ) ............................

100.0

100.0

ประมาณการจํานวนส่วนแบ่งกําไรทีจ่ายจากกําไร
สะสม ....................................................................

268.63

294.38

รวม ......................................................................

10,061.87

11,116.66

จํานวนหน่วย(ล้ านหน่วย)..........................................

9,637.94

10,644.31

อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อหน่วย(บาท) .......................

1.04399

1.04438

(ล้ านบาท)

ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติในข้ างต้ น ได้ จดั ทําภายใต้ สมมติฐานมูลค่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4 เท่ากับ 15,800 ล้ านบาท (รวมถึงค่าใช้ จ่ายเพือให้ ได้ มาซึงทรัพย์สินดังกล่าว อาทิ ค่าทีปรึกษาทางวิชาชีพต่าง ๆ ค่าภาษีอากร
ทีเกียวกับการได้ มาซึงทรัพย์สินดังกล่าว (ถ้ ามี) ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ ฯลฯ) ทีสมมติฐานราคาหน่วยลงทุนทีเสนอ
ขายใหม่ราคาหนึง เพือความเข้ าใจของนักลงทุนบริษัทจัดการและทีปรึกษาทางการเงินได้ จดั ทําการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลียนแปลงของ
ประมาณการเงินปั นส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วยของกองทุนภายหลังการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
และประมาณการอัตราผลตอบแทนในปี แรกภายหลังการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 (1 ต.ค.
2562 ถึง 30 ก.ย. 2563) โดยการเปลียนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินทีกองทุนจะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4 ทีราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนเท่ากับ 15.90 บาทต่อหน่วย

ส่วนที 1 ส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ หน้ าที 12

ส่วนที 1 ส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

ทังนี
" " ประมาณการเงินปั นส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วยของกองทุน (cash distribution per unit) ภายหลังการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 และประมาณการอัตราผลตอบแทนในปี แรกภายหลังการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพืน" ฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 (1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563) ทีราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 15.90 บาทต่อหน่วย มีรายละเอียด
ดังนี "
ประมาณการเงินปั นส่ วนแบ่ งกําไรต่ อหน่ วยของกองทุน (บาท)
ประมาณการอัตราผลตอบแทนในปี แรก (1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563)

1.0456
ร้ อยละ 6.58

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2 “การดําเนินกิจการของกองทุนรวม” หัวข้ อ 3.5.1 “ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ”
แผนภาพแสดงตําแหน่ งความเสียงของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน" ฐาน :

เนืองจากโครงสร้ างของกองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานและประเภททรัพย์สินทีกองทุนลงทุนของแต่ละกองทุนนันมี
" ความแตกต่างกัน
ดังนัน" ระดับความเสียงของกองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานจะอยู่ในระดับ 4 ถึง 8 ซึงขึ "นอยู่กบั ปั จจัยต่าง ๆ โดยระดับความเสียงของกองทุนจัดอยู่
ทีระดับ 7 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2 “การดําเนินกิจการของกองทุนรวม” หัวข้ อ 1.13 “แผนภาพความเสียงของกองทุน”
สรุ ปปั จจัยความเสียง :
ผู้ลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสียงและข้ อพิจารณาในการลงทุนทีจะได้ กล่าวต่อไป รวมทัง" ปั จจัยอืน ๆ ทีระบุไว้ ใน
เอกสารฉบับนี "และหนังสือชี "ชวนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนฉบับเต็มก่อนตัดสินใจลงทุน ปั จจัยความเสียง และข้ อพิจารณาต่าง ๆ
ตามทีจะกล่าวถึงต่อไปนี " ไม่ใช่ปัจจัยความเสียงทังหมดในปั
"
จจุบนั หรื อทีอาจเกิดขึ "นในอนาคต ความเสียงอืน ๆ ไม่ว่าจะทราบอยู่แล้ วหรือไม่ก็
ตาม อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อกองทุนหรือมูลค่าของหน่วยลงทุนในอนาคต โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที
2 “การดําเนินกิจการของกองทุนรวม” หัวข้ อ 5 “ปั จจัยความเสียงของกองทุนทีเกียวข้ องกับการลงทุน”
1. ความเสียงเกียวกับกองทุน
1.1. ความเสียงของกองทุนอันเนืองมาจากกลุม่ ทรู
1.2. กองทุนอาจไม่มีกรรมสิทธิ# ตามกฎหมายในรายได้ ในอนาคตซึงถูกขายให้ แก่กองทุนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ กบั BFKT และ AWC และเจ้ าหนี "รายอืนของ BFKT และ AWC อาจโต้ แย้ งหรื อเรี ยกร้ องรายได้ ในอนาคตตามสัญญาโอน
ขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้
1.3. สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ก่อให้ เกิดความเสียงทางการค้ าบางประการแก่กองทุน
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1.4. กองทุนต้ องพึงพาผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักจํานวนน้ อยรายสําหรับทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม และอาจจะไม่
สามารถเรี ยกชําระเงินจากผู้เช่าและบริ หารจัดการเหล่านี " หรื อ AWC หรื อ BFKT ได้ ตามกําหนดเวลา หรื อไม่สามารถเรี ยกชําระ
ได้ เลยในกรณีทีผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักเหล่านี " หรื อ AWC หรื อ BFKT ล้ มละลายหรื อประสบปั ญหาทางการเงินอย่าง
ร้ ายแรง
1.5. การเปลียนแปลงเกียวกับการใช้ เสาร่วมกันและผู้เช่าและบริ หารจัดการพื "นทีร่วมบนเสาโทรคมนาคมและ FOC ของกองทุน อาจ
ไม่ได้ เป็ นไปในลักษณะทีกองทุนคาดหมาย
1.6. บริ ษัทจัดการอาจไม่สามารถดําเนินกลยุทธ์ การลงทุนของกองทุนได้ อย่างประสบผลสําเร็ จต่อเนือง และอาจตกลงแก้ ไข
เปลียนแปลงเอกสารธุรกรรม สละสิทธิ หรื อให้ ความยินยอมโดยไม่ขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุน
1.7. กองทุนอาจไม่สามารถซื "อทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิมเติมภายใต้ เงือนไขทียอมรับได้ หรือไม่สามารถรวมทรัพย์สิน
เหล่านันได้
" อย่างประสบผลสําเร็จ หรือกองทุนอาจจะไม่สามารถหาทรัพย์สินเพือการลงทุนเพิมเติมทีเหมาะสมได้ หรือกลยุทธ์การ
เติบโตและแผนการขยายธุรกิจของกองทุนอาจจะไม่ประสบผลสําเร็จ
1.8. หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถบริ หารจัดการกองทุน และ/หรื อ ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมไม่ดําเนินการให้ บริ การทีจําเป็ นและ
เกียวข้ องกับการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจส่งผล
กระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของกองทุน
1.9. การดําเนินงาน ให้ บริ การ บํารุ งรักษา และซ่อมแซม FOC และระบบบรอดแบนด์ ในเขตพื "นทีต่างจังหวัดมีค่าใช้ จ่ายสูงและมีความ
เสียง
1.10. สรุ ปรายงานการประเมินค่าอิสระและรายงานทีใช้ อ้างอิง ไม่ใช่ความเห็นเกียวกับประโยชน์ เชิงพาณิชย์ของกองทุน และไม่ใช่
ความเห็นไม่ว่าโดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยายเกียวกับราคาซื "อขายหน่วยลงทุนในอนาคต หรื อฐานะทางการเงินของกองทุน และการ
ประเมินราคาทีอยู่ในรายงานดังกล่าวไม่ได้ เป็ นเครืองบ่งชี "ถึงมูลค่าทีแท้ จริงของทรัพย์สินของกองทุน
1.11. จํานวนเงินทีคาดว่าจะได้ รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง" นี " อาจได้ รับผลกระทบจากสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนใน
ขณะนัน" และกองทุนอาจไม่สามารถระดมเงินทุนจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง" นีอ" ย่างเพียงพอทีจะเป็ นค่าใช้ จ่ายในการซื "อ
ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 4 และการดําเนินการทีจะต้ องแล้ วเสร็ จก่อนและหลังการโอน
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ให้ แก่กองทุนอาจล่าช้ าหรือไม่สามารถกระทําได้ ทังนี
" " หากกองทุน
ไม่สามารถเข้ าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใด บริ ษัทจัดการ
จะต้ องดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยไม่ชกั ช้ า
1.12. การไม่ได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของทีดินผู้ให้ เช่าและการอนุญาตหรื ออนุมตั ิจากผู้ให้ สิทธิ แห่งทาง หรื อการไม่สามารถคุ้มครอง
สิทธิ ของกองทุนในทีดินซึงเป็ นทีตัง" ของเสาโทรคมนาคมและ FOC อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน
1.13. หากผลการวิเคราะห์การทับซ้ อนกันของเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ทีกองทุนได้ ดําเนินการให้ มีการจัดทํา
การวิเคราะห์ปรากฏว่า มีการทับซ้ อนกันระหว่างเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 และเสาโทรคมนาคมทีกองทุน
ลงทุนอยู่ในปั จจุบนั กลุ่มทรูตกลงจะยังเช่าพื "นที (slots) บนเสาโทรคมนาคมดังกล่าวตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจัดการ
หลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีทีเกียวข้ อง โดยกองทุนและ TUC จะเข้ าทําความตกลงกันเกียวกับการดําเนินการทีจําเป็ นและ
เหมาะสมและกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการแก้ ไขการทับซ้ อนของเสาโทรคมนาคมดังกล่าวนัน" ต่อไป แต่อย่างไรก็ดี อาจมี
ความเป็ นไปได้ ทีจะเกิดความล่าช้ าในการดําเนินการแก้ ไขการทับซ้ อนของเสาโทรคมนาคมดังกล่าว ซึงอาจส่งผลกระทบในทางลบ
ชัวคราวต่อความสามารถของกองทุนในการหารายได้ จํานวนหนึงจากเสาโทรคมนาคมทีทับซ้ อนกันดังกล่าว โดยการให้ เช่ าแก่ผ้ เู ช่า
ทีเป็ นบุคคลภายนอก
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1.14. รายงานของผู้เชียวชาญทีทําการประเมินทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ซึงบริ ษัทจัดการอาศัยเป็ นข้ อมูลนันมี
" ขอบเขตที
จํากัด อีกทังอาจมี
"
ความไม่ถกู ต้ องและมีข้อบกพร่องอยู่
1.15. กองทุนอาจเผชิญความเสียงด้ านอัตราดอกเบี "ย การชําระหนี "และการกู้ยืมเงินเพือชําระหนี "เดิม ในส่วนของหนี "ทีมีอยู่ในปั จจุบนั และ
หนี "ในอนาคต และอาจไม่สามารถจัดหาเงินทุนทีจําเป็ นในอนาคตตามข้ อกําหนดซึงเป็ นทียอมรับได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนที
จําเป็ นดังกล่าวได้ เลย
1.16. สิทธิของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนในการเรียกร้ องต่อบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอยู่อย่างจํากัด
2. ความเสียงเกียวกับธุรกิจโทรคมนาคมและกิจการโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคม
3. ความเสียงเกียวกับกิจการโทรคมนาคมของกลุ่มทรู
3.1 กลุ่มทรูมีการแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจผู้เคยให้ สิทธิดําเนินการ ซึงได้ นําไปสู่ข้อพิพาทกับรัฐวิสาหกิจผู้เคยให้ สิทธิดําเนินการเหล่านันและ
"
ยังอาจนําไปสู่ข้อพิพาทในภายหน้ ากับรัฐวิสาหกิจผู้เคยให้ สิทธิดําเนินการ
3.2 การที กสท. โทรคมนาคมปฏิเ สธการชํ าระเงินตามสัญญาเช่ าเครื องและอุป กรณ์ HSPA หรื อการใช้ สิทธิ บางประการที กสท.
โทรคมนาคมมีอยู่ อาจส่งผลกระทบต่อกิจการของกองทุน
4. ความเสียงเกียวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุน :
รายการ

เพดาน (% ของ NAV)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหมดที
"
จ่ายเป็ นรายปี :
1) ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

0.02% (กรณี NAV น้ อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 ล้ านบาท)
0.018% (กรณี NAV มากกว่า 50,000 ล้ านบาท)

2) ค่าธรรมเนียมการจัดการ

0.11% (กรณี Adjusted NAV น้ อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 ล้ านบาท)
0.075% (กรณี 30,000 ล้ านบาท < Adjusted NAV ≤ 50,000 ล้ านบาท)
0.05% (กรณี Adjusted NAV มากกว่า 50,000 ล้ านบาท)

3) ค่าธรรมเนียมอืน ๆ

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2 “การดําเนินกิจการของกองทุน
รวม” หัวข้ อ 8 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุน”

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหมดที
"
จ่ายเป็ นรายครัง"

จ่ายตามจริง

หมายเหตุ : Adjusted NAV (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทีปรับปรุงแล้ ว) คือมูลค่าทรัพย์สินทังหมดของกองทุ
"
น หักด้ วยหนี "สินทีไม่มีภาระดอกเบี ย"

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2 “การดําเนินกิจการของกองทุนรวม” หัวข้ อ 8 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุน”
เงือนไขการยกเลิกการจัดตัง" กองทุน :
หลังจากวันจดทะเบียนกองทุนเมือปรากฏเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงในกรณีดงั ต่อไปนี " บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
(1) เมือจํานวนผู้ถอื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 ราย เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
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(2) เมือมีการจําหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานของกองทุนและบริ ษัทจัดการนําเงินไปลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน จนทําให้
กองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนตํากว่า 2,000 ล้ านบาท (คํานวณจากมูลค่าทีตราไว้ ของหน่วยลงทุน)
(3) เมือมีการจําหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานของกองทุน และบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการเพือให้ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื "นฐานทีกองทุนลงทุนมีมลู ค่ารวมกันตามทีกําหนด (ไม่น้อยกว่า 1,500 ล้ านบาท และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทุน) ภายในหนึงปี นบั แต่วนั ทีจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐาน
(4) เมือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสังเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
"
น
(5)
(6)
(7)
(8)

เมือครบกําหนดอายุของกองทุน (หากมี) หรือสาเหตุของการเลิกกองทุนอืนใดตามทีได้ กําหนดไว้ ล่วงหน้ า
กองทุนไม่สามารถแตงตังบริ
" ษัทจัดการรายใหม่ได้ ภายใน 90 วันนับจากวันทีได้ รับแจ้ งการลาออกจากการปฏิบตั ิหน้ าทีโดยบริษัทจัดการ
เมือผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้ เลิกกองทุน
เมือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์

ในกรณีของการเลิกกองทุนตามเหตุข้อ (5) ข้ างต้ น บริษัทจัดการต้ องแจ้ งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ สํานักงาน ก.ล.ต. และผู้ถอื หน่วยลงทุนทราบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาอย่างน้ อยห้ าวันทําการ
ข้ อมูลเบือ" งต้ น :
บริษัทจัดการ :

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

ทีอยู่ :

ชัน" 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า เลขที 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ :

02 949 1500

URL :

https://www.scbam.com/

ผู้ดแู ลผลประโยชน์ :

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ทีปรึกษาทางการเงิน :

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
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ส่ วนที 2
การดําเนินกิจการของกองทุนรวม
1.

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุน ไทยพาณิ ช ย์ จํ า กัด ประสงค์ จ ะเสนอขายหน่ว ยลงทุน ของกองทุนรวม

โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั โดยมีวตั ถุประสงค์เพือลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4 (รวมถึงค่าใช้ จ่ายเพือให้ ได้ มาซึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิมเติม ครัง" ที 4) และเงิน
ส่วนทีเหลือ (หากมี) ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนสําหรับงานด้ านธุรการเกียวกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐาน
โทรคมนาคมและทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
โดยบริ ษัทจัดการคาดว่า เงินทีได้ จากการเสนอขายในครัง" นี " เมือหักค่าใช้ จ่ายทางธุรกรรมทีเกียวข้ องกับการ
นําหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้ อง และภาษี มูลค่าเพิมทีเกียวข้ องกับการ
เสนอขายแล้ ว จะเหลือเงินทีจะนําไปใช้ ตามวัตถุประสงค์ทีระบุไว้ ดงั กล่าวข้ างต้ น เป็ นจํานวนประมาณ #$,%&# ล้ าน
บาท ซึงเป็ นไปตามประมาณการข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์ สมมติ โดยอาจมีค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ทีเกี ยวข้ อง
เพิมเติม ทังนี
" " แผนการใช้ เงินสุทธิทีได้ จากการการเสนอขายทีกล่าวไปข้ างต้ นเป็ นไปตามความตังใจ
" ณ ปั จจุบนั ของ
บริ ษัทจัดการ และตามประมาณการของการจัดสรรจํานวนเงินสุทธิทีจะได้ รับทีจัดทําอย่างดีทีสุดของบริ ษัทจัดการตาม
แผนงานและประมาณการรายจ่ายปั จจุบนั ของกองทุน
1.1

กองทุน
ชือโครงการจัดการ (ไทย)
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ชือโครงการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) Digital Telecommunications Infrastructure Fund
ชือย่ อกองทุน
1.2

DIF

บริษัทจัดการ
ชือ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

ทีอยู่

ชัน" &-' อาคาร # ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า
เลขที #' ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ #*+**

โทรศัพท์

02-949-1500

โทรสาร

02-949-1510
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1.3

1.4

1.5
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ผู้ดูแลผลประโยชน์
ชือ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ทีอยู่

เลขที # ซอยราษฎร์ บรู ณะ .&/# ถนนราษฎร์ บรู ณะ
แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ
กรุงเทพมหานคร #*#3*

โทรศัพท์

02-470-3201

โทรสาร

02-470-1996-7

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชือ

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

ทีอยู่

เลขที %. อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
10110

โทรศัพท์

02-009-9000

โทรสาร

02-009-9991

ทีปรึกษาทางการเงินสําหรับการเสนอขายครัง" แรกและการลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # ครัง" ที $ ครัง" ที %
และครัง" ที &

1.6

ชือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ทีอยู่

เลขที + ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร #*+**

โทรศัพท์

02-544-7097

โทรสาร

02-544-2185

ประเภท วัตถุประสงค์ และอายุของกองทุน
ประเภทกองทุน

เป็ นกองทุนรวมชนิดทีเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็ นการทัวไป
ประเภทไม่รั บ ซื อ" คื น หน่ว ยลงทุน ซึงหน่ว ยลงทุน ของกองทุน เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 2

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

1.7

วัตถุประสงค์ ของกองทุน

เพือระดมเงินทุนจากนักลงทุนทังในประเทศและต่
"
างประเทศ โดยนํา
เงินทีได้ จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในกิจการโครงสร้ าง
พื น" ฐานเป็ น หลัก ซึ งมี ศัก ยภาพในการสร้ างผลตอบแทนเพื อเป็ น
รายได้ ให้ แก่กองทุน เพือให้ กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ู
ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ ใ นระยะยาว โดยจะเป็ นการลงทุน ในกิ จ การ
โครงสร้ างพื "นฐานประเภทโทรคมนาคม

อายุกองทุน

ไม่มีกําหนดอายุ

จํานวนเงินทุนโครงการ
96,379,430,540 บาท โดยเงินทุนของกองทุนหลังจากวันทีการเสนอ
ขายจากการเพิมทุนครั ง" ที 2 เสร็ จสิ "น จะไม่เกิ น 106,879,430,540
บาท

จํานวนเงินทุน

1.8

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

มูลค่ าทีตราไว้ จํานวน ประเภท และราคาของหน่ วยลงทุน และจํานวนหน่ วยลงทุนขัน" ตําในการจอง
ซือ"

1.9

มูลค่ าทีตราไว้ ของหน่ วยลงทุน

หน่วยละ 10.00 บาท

จํานวนหน่ วยลงทุน

9,637,943,054 หน่ ว ย โดยจํ า นวนหน่ ว ยลงทุน หลัง จากวัน ที การ
เสนอขายจากการเพิมทุนครัง" ที 2 เสร็ จสิ "น จะไม่เกิน 10,687,943,054
หน่วย

ประเภทหน่ วยลงทุน

ระบุชือผู้ถือ

ราคาเสนอขายหน่ วยลงทุน

หน่วยละ #$.+* บาท

ชนิดของหน่ วยลงทุน สิทธิประโยชน์ และนโยบายการจ่ ายเงินปั นผลและการคืนเงินลงทุน
ชนิดหน่ วยลงทุน

มี ช นิ ด เดี ย ว ซึ งมี สิ ท ธิ แ ละผลประโยชน์ ต อบแทนเท่ า เที ย มกั น
ทุกประการ

สิทธิประโยชน์ และนโยบายการ การจ่ายเงินแบ่งปั นส่วนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถกระทําได้
จ่ ายเงินปั นผลและการ
เป็ นครัง" คราวในรู ปของการจ่ายเงินปั นผลและการคืนเงินลงทุนด้ วย
คืนเงินลงทุน
การลดทุนตามทีโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ให้
กระทําได้
กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่างน้ อย
ปี ละสองครัง" ในกรณีทีกองทุนมีกําไรเพียงพอ โดยเมือรวมแล้ วในแต่
ละรอบปี บญ
ั ชี จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ +* ของกําไรสุทธิ ที
ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 3

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

ปรั บ ปรุ ง แล้ ว (หรื อ อัต ราส่ ว นอย่ า งอื นใดที กฎหมายหลัก ทรั พ ย์
อนุญาตให้ กองทุนสามารถจ่ายได้ )
ในกรณีทีกองทุนมีกําไรสะสม กองทุนอาจจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่ว ยลงทุน จากกํ าไรสะสมได้ อย่า งไรก็ ตาม บริ ษั ท จัด การจะไม่
จ่ายเงินปั นผล ไม่ว่าจะเป็ นการจ่ายจากกําไรสุทธิทีปรับปรุ งข้ างต้ น
หรื อจากกําไรสะสม ในกรณีทีกองทุนยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ตามนโยบายของกองทุน กองทุนอาจมีการพิจารณาชําระคืนสภาพ
คล่องส่วนเกินใด ๆ (ถ้ ามี) รวมถึงสภาพคล่องส่วนเกิน ซึงเกิดจากการ
ได้ รับค่าเช่าหรื อเงินจํานวนใด ๆ ล่วงหน้ าตามสัญญาเช่า ดําเนินการ
และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที และ/หรื อ สัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนด้ วยการลด
ทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที ; “การจัดการและ
การกํากับดูแลกองทุนรวม” หัวข้ อ 10.3 “นโยบายและวิธีการจ่ายเงิน
ปั นผลและการคืนเงินลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน”
1.10

ลักษณะของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทย นักลงทุนใด ๆ ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลสัญชาติไทยหรื อบุคคล

ต่างชาติ อาจลงทุนในหน่วยลงทุนได้ และไม่ว่าจะเป็ นนักลงทุนรายย่อย (หรื อนักลงทุนทีมิใช่นกั ลงทุนสถาบัน ) หรื อ
นักลงทุนสถาบัน แต่ต้องอยู่ภายใต้ ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามทีกําหนดไว้ ในส่วนที 5 “ข้ อมูลเกียวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน” หัวข้ อ 2.5.5 “ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน” และกฎหมายทีจํากัดความสามารถในการลงทุนในหน่วย
ลงทุนของบุคคลนัน" ๆ (หากมี)
ทังนี
" " หน่วยลงทุนของกองทุน มิได้ มีการจดทะเบียนและจะไม่มีการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของ
สหรัฐฯ หรื อกฎหมายหลักทรัพย์ในรัฐใด ๆ ของสหรัฐอเมริ กา หรื อกฎหมายของประเทศใด ๆ นอกเหนือจากประเทศ
ไทย นอกจากนี " กองทุนมิได้ จดและจะไม่มีการจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจัดการการลงทุนตาม พ.ร.บ. บริ ษัทลงทุนของ
สหรัฐฯ หรื อตามกฎหมายของประเทศใด ๆ นอกเหนือจากประเทศไทย และผู้ลงทุนจะไม่ได้ รับสิทธิ ประโยชน์ จาก
พ.ร.บ. บริ ษัทลงทุนของสหรัฐฯ ดังกล่าว หรื อกฎหมายของประเทศใด ๆ นอกเหนือจากประเทศไทย การเสนอขาย
จําหน่าย หรื อส่งมอบหน่วยลงทุน ในสหรัฐอเมริ กา หรื อให้ บคุ คลผู้มีสญ
ั ชาติอเมริ กนั หรื อผู้มีภมู ิลาํ เนาในสหรัฐอเมริกา
หรื อพลเมืองของสหรัฐอเมริ กาไม่สามารถดําเนินการได้ แต่อย่างใด เว้ นแต่ภายใต้ ข้อยกเว้ นบางประการ นอกจากนัน"
การเสนอขาย หรื อขายหน่วยลงทุนในสหรัฐอเมริ กา หรื อเพือบัญชีหรื อเพือประโยชน์ของ “บุคคลอเมริ กนั ” ตามทีนิยาม
ไว้ ในกฎ Regulation S ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ก็ไม่สามารถดําเนินการได้ เว้ นแต่การเสนอขายหรื อขาย
หน่วยลงทุนให้ แก่ (1) บุคคลซึงเป็ นทัง" “ผู้ซื "อสถาบันทีมีคณ
ุ สมบัติ” ตามทีนิยามไว้ ในกฎ 144 A ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์
ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 4

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

ของสหรัฐฯ และ “ผู้ซื "อทีมีคณ
ุ สมบัติ” ตามความหมายทีกําหนดไว้ ในมาตรา 2(เอ)(51) ของ พ.ร.บ. บริ ษัทลงทุนของ
สหรัฐฯ และ (2) บุคคลทีมิใช่คนสหรัฐอเมริ กาโดยเป็ นธุรกรรมนอกประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยอาศัยกฎ Regulation S
ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ นอกจากนี " จะไม่มีการเสนอขาย จําหน่าย หรื อส่งมอบหน่วยลงทุน ในประเทศใด ๆ
นอกจากประเทศไทย หากการเสนอขาย จําหน่าย หรื อส่งมอบหน่วยลงทุนนัน" ทําให้ หรื ออาจส่งผลเป็ นการกระทําการ
ทีขัดต่อกฎหมาย หรื อระเบียบข้ อบังคับของประเทศนัน" ๆ โดยกองทุนหรื อบริ ษัทจัดการ หรื อจะเป็ นผลให้ บริ ษัทจัดการ
มีภาระหน้ าทีในการดําเนินการใด ๆ เพิมเติมไปจากทีต้ องดําเนินการภายใต้ กฎหมายไทย
หน่วยลงทุนสามารถโอนได้ ตราบเท่าทีไม่ขดั ต่อข้ อจํากัดทีกําหนดไว้ ในส่วนที 5 “ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขาย
หน่วยลงทุน” หัวข้ อ 2.5.5 “ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ” ตามหลักเกณฑ์และวิธีการโอนหน่วยลงทุนทีกําหนดไว้ ใน
ส่วนที $ “ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน ” หัวข้ อ 2.5.3 “วิธีการโอนหน่วยลงทุน” และผู้ซื "อหน่วยลงทุนแต่ละ
รายจะต้ องให้ หรื อถือว่าได้ ให้ การยอมรับคํารับรอง และให้ ความตกลงบางประการ
1.11

วันทีได้ รับอนุมตั ิให้ จดั ตัง" และจัดการกองทุนและวันทีได้ รับอนุมตั ิให้ เพิมทุน

วันทีได้ รับอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
"
ดการกองทุน

:

วันที 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วันทีได้ รับอนุมตั ิให้ เพิมทุนครัง" ทีแรก

:

วันที 5 เมษายน พ.ศ. 2561

วันทีได้ รับมติทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนอนุมตั ิให้ เพิมทุนครัง" ที 2 :
1.12

วันที 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562

รูปแบบการออกหน่ วยลงทุน
หน่วยลงทุนของกองทุนอยู่ในรู ปแบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless) และนายทะเบียนจะออกใบหน่วยลงทุน

ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเมือมีการร้ องขอ
1.13

แผนภาพความเสียงของกองทุน

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 5

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

เนืองจากโครงสร้ างของกองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานและประเภททรัพย์สินทีกองทุนลงทุนของแต่ละกองทุน
นันมี
" ความแตกต่างกัน ดังนัน" ระดับความเสียงของกองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานจะอยู่ในระดับ 3 ถึง ' ซึงขึ "นอยู่กบั
ปั จจัยดังต่อไปนี " #) ความแน่นอนของกระแสรายได้ .) สภาพการแข่งขันและความผันผวนของธุรกิจทีกองทุนลงทุน ;)
การกระจายการลงทุนของกองทุน 3) ระดับความน่าเชือถือของคูส่ ญ
ั ญาหรื อผู้ใช้ บริ การ $) ผลการดําเนินงานทีผ่านมา
ของกิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีลงทุน %) สัดส่วนการลงทุนใน greenfield project และ &) ลักษณะเฉพาะอืนใดทีมี
ผลกระทบต่อประโยชน์และความเสียงของกองทุนรวม
โดยหากกองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานทีมีความเสียงระดับ 3 นัน" เป็ นกองทุนทีมีทุกปั จจัยประกอบกันดังนี "
รายได้ ของกองทุนมีการระบุไว้ ลว่ งหน้ าเป็ นจํานวนทีแน่นอน มีความผันผวนตํา มีหน่วยงานของรัฐเป็ นผู้เช่า หรื อเป็ น
คู่สญ
ั ญาระยะยาว และกิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีกองทุนลงทุนเปิ ดดําเนินการและมีรายได้ เชิงพาณิชย์แล้ วในระยะ
เวลานานพอสมควร ซึงแสดงให้ เห็นถึงความแน่นอนของรายได้ และสําหรับกองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานทีมีความ
เสียงระดับ ' นัน" เป็ นกองทุนทีมีทกุ ปั จจัยประกอบกันดังนี " รายได้ กองทุนมีความผันผวนสูง กิจการโครงสร้ างพื "นฐานที
กองทุนลงทุนใช้ เทคโนโลยีใหม่ ยังไม่เป็ นทีแพร่หลาย โครงสร้ างพื "นฐานทีกองทุนลงทุนเพิงเปิ ดดําเนินการ หรื อกองทุน
มีสดั ส่วนการลงทุนในโครงการทียังไม่มีรายได้ เชิงพาณิชย์ (greenfield project) ในสัดส่วนทีมีนยั สําคัญ
สําหรั บกองทุนซึงลงทุนในทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคม โดยประกอบด้ วย (ก) กรรมสิทธิ= ใ น
ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมบางประเภท เช่ น เสาโทรคมนาคม FOC และ FOC หลัก และระบบ
บรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด (ข) สิทธิการเช่าระยะยาวใน FOC และ (ค) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ
ทีเกิดขึ "นจากการให้ เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมบางประเภท โดยรายได้ ทีจะเกิดจากทรัพย์สินของกองทุนจะเกิ ดขึน"
ต่ อ เนื องตามสัญ ญาระยะยาว และสิ ท ธิ ใ นการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ สุท ธิ ที เกิ ด ขึ น" จากการให้ เ ช่ า ทรั พ ย์ สิน
โทรคมนาคมดังกล่าวมีความผันผวนตํา เนืองจากบริ ษัทจัดการเชือว่าผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักของกองทุนซึงเป็ น
หนึงในผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทย ต้ องใช้ ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเพือให้ บริ การ
โทรคมนาคมเคลือนทีแก่ผ้ ูบริ โภคซึงมีแนวโน้ มการบริ โภคทีสูงขึน" และคาดว่า กสท. โทรคมนาคม จะยังคงรักษา
สัดส่วนการใช้ ทรัพย์สินโทรคมนาคมทีมีการขายรายได้ สทุ ธิทีเกิดจากการให้ เช่า ให้ แก่กองทุนต่อไปจนกว่าสัญญาเช่า
เครื องและอุปกรณ์ HSPA จะสิ "นสุด โดยในด้ านเทคโนโลยี ทรัพย์สินทีกองทุนลงทุนส่วนใหญ่เป็ นทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ซึงถือทรัพย์สนิ ทีมีการใช้ แพร่หลายทัวโลก มีความเสียงด้ านเทคโนโลยีคอ่ นข้ าง
ตํา และมีความจําเป็ นต่อชีวิตประจําวันของคนส่วนมาก และทรัพย์สินทีกองทุนลงทุนทังหมดเป็
"
นทรัพย์สินทีมีรายได้
เชิ งพาณิ ชย์ (ไม่มี Greenfield Projects) นอกจากนัน" ในส่วนของผลประกอบการทีผ่านมาตังแต่
" จัดตังกองทุ
"
นในปี
.$$% กองทุนมีผลประกอบการทีมันคงและสมําเสมอต่อเนือง
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อย่างไรก็ตาม เนืองจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินทีเป็ นทางเลือกใหม่ในการลงทุนและมีความเสียง
จากการพึงพิงผู้เช่าหลักค่อนข้ างสูง ประกอบกับความไม่ชดั เจนบางประการเกียวกับการกํากับดูแลโดยหน่วยงานอืน
อาทิเช่น กสทช. ในการจัดหาผลประโยชน์จากการให้ เช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ซึง กองทุนอาจ
จําเป็ นต้ องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม USO ความเสียงของกองทุนจึงอยูท่ ีระดับ & ทังนี
" " ผู้ลงทุน
จึงควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี "ชวนโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน
2.

ข้ อมูลเกียวกับทรัพย์ สนิ ของกองทุนรวม

2.1

ข้ อมูลทัวไปของทรัพย์ สนิ กิจการโครงสร้ างพืน" ฐาน
2.1.1 ความเป็ นมา
กองทุนเป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมรายแรกและรายใหญ่ทีสุดในประเทศไทย
และผู้ให้ บริ การระบบโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีเป็ นอิสระ กล่าวคือไม่ได้ ประกอบธุรกิ จให้ บริ การ
โทรคมนาคมเคลือนทีด้ วยตนเอง ซึงทําให้ กองทุนมีความน่าสนใจมากขึ "นสําหรับ ผู้ประกอบการบุคคลทีสามที
จะเช่าทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมจากกองทุน นอกจากนี " บริ ษัทจัดการเชือว่าทรัพย์สนิ โครงสร้ าง
พืน" ฐานโทรคมนาคมของกองทุนเป็ นหนึงในกลุ่มทรั พย์สิน (portfolio) ชัน" นําและมีความหลากหลายของ
ทรัพย์สินมากทีสุดในประเทศไทยในเชิงของการมีสว่ นได้ เสียในกิจการประเภทเสาโทรคมนาคมและประเภท
ของโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม กองทุนเป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานซึงมีหน่วยลงทุนซื "อขายอยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนได้ ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐาน
โทรคมนาคม ในขณะนี " กองทุน มีสิท ธิ ในการรั บ รายได้ สุทธิ จากเสาโทรคมนาคมจํ านวน 15,271 เสา ที
กระจายตัวอยู่ใน 77 จังหวัดของประเทศไทย โดยประมาณร้ อยละ 16.5 ของเสาดังกล่าวอยู่ในเขตพื "นที
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลซึงมีประชากรหนาแน่น บริ ษัทจัดการเชือว่ากองทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมนี "
จะทําให้ กองทุนสามารถนําเสนอเสาโทรคมนาคมทีมีความครอบคลุมทัวทัง" ประเทศกว่าร้ อยละ 98 ของ
ประชากรในประเทศไทยแก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลักของกองทุนได้ ทังนี
" " เสาโทรคมนาคมเพิมเติมซึงเป็ น
ส่ว นหนึ งของทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4 จะทํ า ให้ จํ า นวนเสา
โทรคมนาคมทีแบ่งใช้ ได้ ของกองทุนเพิมขึ "นอีกประมาณร้ อยละ 8.8 จากทีมีอยู่ 8,939 เสา ณ วันทีของเอกสาร
ฉบับนี " เป็ นประมาณ 9,727 เสา โดย FOC ของกองทุนในขณะนี "มีความยาวประมาณ 90,036 กิโลเมตร และ
เป็ นทีคาดหมายว่าจะมีความยาวของ FOC เพิมขึ "นเป็ นประมาณ 95,560 กิโลเมตร หลังจากการได้ มาซึง
ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมที ลงทุน เพิ มเติม ครั ง" ที 4 ซึงระยะทางรวมทีเพิมขึน" มาทัง" หมด
ประมาณ 5,524 กิโลเมตรของ FOC และ FOC รองรับระบบ FTTx จะทําให้ การกระจายทรัพย์สนิ ของกองทุน
ทัวทุก 77 จังหวัดของประเทศไทยโดยรวมเพิมขึ "นอีก บริ ษัทจัดการเชือว่า FOC ทีจะได้ มาซึงเป็ นส่วนหนึงของ
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ทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 จะทําให้ ความครอบคลุมของ FOC ของ
กองทุนทัวประเทศเพิมมากขึ "น โดยมี FOC ในเขตพื "นทีกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลประมาณร้ อยละ 44.5
ของ FOC ทังหมด
"
ภายหลังจากการได้ มาซึงทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
ทรูซงเป็
ึ นบริ ษัทมหาชนทีจดทะเบียนจัดตังในประเทศไทย
"
เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุน
โดยถือหน่วยลงทุนทังทางตรงและทางอ้
"
อมจํานวนประมาณร้ อยละ 30.00 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด
"
ณ
วันที 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ในอนาคตกองทุนอาจจะลงทุน หรื อได้ มาเพิมเติมซึงทรัพย์สนิ ทีเป็ นโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคม และ/หรื อ ได้ มาซึงสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ ทีเกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว โดย
อาจจะได้ มาจากกลุม่ ทรูและบุคคลอืน บริ ษัทจัดการมุง่ หมายทีจะเป็ นผู้บริ หารกิจการของกองทุนต่อไป โดยมี
เป้าหมายหลักคือการสร้ างรายได้ อย่างต่อเนือง เพือทีจะสามารถจ่ายผลตอบแทนในระยะยาวให้ แก่ผ้ ู ถื อ
หน่วยลงทุนได้ ในอัตราผลตอบแทนทีเหมาะสมต่อสภาวะการแข่งขันในตลาดทุน
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ณ วันทีของเอกสารฉบับนี " ซึงประกอบด้ วย
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้ น ทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 1 ทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 โดยมีรายละเอียดดังนี "
(ก)

กรรมสิทธิ=ในเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา กล่าวคือ ทรัพย์สนิ เสาโทรคมนาคม และโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อืนทีเกียวข้ องกับการให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนที ทีซื "อจากทรู

(ข)

กรรมสิทธิ=ในระบบ FOC หลัก และอุปกรณ์ระบบสือสัญญาณทีเกียวข้ อง และระบบบรอดแบนด์ใน
เขตพื "นทีต่างจังหวัดทีซื "อจาก TICC

(ค)

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิทีเกิดขึ "นตังแต่
" และรวมถึงวันเริ มคํานวณรายได้ จนถึงวันครบ
กําหนดสัญญา HSPA ทีเกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี "ของ BFKT
(1)

เสาโทรคมนาคมและโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อืนทีเกียวข้ องของ
BFKT และ

(2)

ระบบใยแก้ วนําแสงของ BFKT และอุปกรณ์ระบบสือสัญญาณ
(รวมถึงเงินทีได้ รับจากการใช้ สิทธิเรี ยกร้ อง คําตัดสิน คําพิพากษา คดีความทีตัดสินให้ แก่
BFKT รวมทัง" การดํ า เนิ น การหรื อ สิท ธิ อื นใดซึง BFKT มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ที เกิ ด ขึน" จาก หรื อ
เกียวกับรายได้ หรื อสัญญาซึงก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินทีได้ รับ
จากการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องทีเกิดขึ "นจาก หรื อเกียวกับรายได้ หรื อสัญญาซึงก่อให้ เกิดรายได้
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ดังกล่าวซึง BFKT มีสิทธิได้ รับก่อนหน้ าวันเริ มคํานวนรายได้ ไม่ว่า BFKT จะได้ ดําเนินการ
ใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องหรื อได้ รับชําระตามสิทธิ หรื อการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องดังกล่าวก่อนหน้ า หรื อ
ภายหลังวันเริ มคํานวณรายได้ ก็ตาม)) รวมทัง" สิทธิ ในการซื "อทรัพย์สินโทรคมนาคมของ
BFKT จํานวนหนึงโดยมีราคาใช้ สทิ ธิเป็ นเงินจํานวน 10 ล้ านบาท เมือสิ "นสุดระยะเวลาของ
สัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA
(ง)

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิทีเกิดขึ "นจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที AWC
เป็ นเจ้ าของ ทีเกิดขึ "นตังแต่
" และรวมถึงวันเริ มคํานวณรายได้ จนถึงวันครบกําหนดสัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC (รวมถึงเงินทีได้ รับจากการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ อง คําตัดสิน คําพิพากษา คดี
ความทีตัดสินให้ แก่ AWC รวมทังการดํ
"
าเนินการหรื อสิทธิอืนใดซึง AWC มีสิทธิได้ รับ ทีเกิดขึ "นจาก
หรื อเกียวกับรายได้ หรื อสัญญาซึงก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินทีได้ รับจาก
การใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องทีเกิดขึน" จาก หรื อเกี ยวกับรายได้ หรื อสัญญาซึงก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าวซึง
AWC มีสิทธิได้ รับก่อนหน้ าวันเริ มคํานวณรายได้ ไม่ว่า AWC จะได้ ดําเนินการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องหรื อ
ได้ รับชําระตามสิทธิหรื อการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวก่อนหน้ าหรื อภายหลังวันเริ มคํานวณรายได้ ก็
ตาม)) รวมทัง" กรรมสิทธิ= ในเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนหนึง ภายหลังจากวันครบกําหนด
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ซึงกองทุนจะรับโอนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC

(จ)

สิทธิ ในการรับประโยชน์จากรายได้ สุทธิ ทีเกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 1 ที AWC เป็ นเจ้ าของ ทีเกิดขึ "นตังแต่
" และรวมถึงวันเริ มคํานวณรายได้ สําหรับการ
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 จนถึงวันครบกําหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม ครัง" ที 1
(รวมถึงเงินทีได้ รับจากการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ อง คําตัดสิน คําพิพากษา คดีความทีตัดสินให้ แก่ AWC
รวมทังการดํ
"
าเนินการหรื อสิทธิ อืนใดซึง AWC มีสิทธิ ได้ รับ ทีเกิดขึ "นจาก หรื อเกียวกับรายได้ หรื อ
สัญญาซึงก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิ และเงินทีได้ รับจากการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องที
เกิดขึ "นจาก หรื อเกียวกับรายได้ หรื อสัญญาซึงก่อให้ เกิด รายได้ ดงั กล่าวซึง AWC มีสิทธิ ได้ รับก่อน
หน้ าวันเริ มคํานวณรายได้ สําหรับการลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 ไม่ว่า AWC จะได้ ดําเนินการใช้ สิทธิ
เรี ยกร้ องหรื อได้ รับชําระตามสิทธิ หรื อการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องดังกล่าวก่อนหน้ าหรื อภายหลังวันเริ ม
คํานวณรายได้ สําหรับการลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 ก็ตาม)) รวมทังกรรมสิ
"
ทธิ=ในเสาโทรคมนาคมของ
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 ภายหลังจากวันครบกําหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
เพิมเติม ครัง" ที 1 ซึงกองทุนจะรับโอนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 1
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สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ซึงสิ "นสุดในวันที 5 มีนาคม พ.ศ. 2578 ใน FOC ของ
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 รวมทังสิ
" ทธิในการซื "อ (call option) FOC ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 1 ดังกล่าว ภายหลังจากครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาว ทังนี
" " โดยกองทุนจะต้ องแจ้ งความ
ประสงค์ทีจะใช้ สทิ ธิดงั กล่าวให้ แก่ AWC ไม่ช้ากว่า 2 ปี ก่อนครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที
กําหนดไว้ ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1

(ช)

สิทธิ ในการรับประโยชน์จากรายได้ สุทธิ ทีเกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 ที AWC เป็ นเจ้ าของ ทีเกิดขึ "นตังแต่
" และรวมถึงวันเริ มคํานวณรายได้ สําหรับการ
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 จนถึงวันครบกําหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม ครัง" ที 2
(รวมถึงเงินทีได้ รับจากการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ อง คําตัดสิน คําพิพากษา คดีความทีตัดสินให้ แก่ AWC
รวมทังการดํ
"
าเนินการหรื อสิทธิ อืนใดซึง AWC มีสิทธิ ได้ รับ ทีเกิดขึ "นจาก หรื อเกียวกับรายได้ หรื อ
สัญญาซึงก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิ และเงินทีได้ รับจากการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องที
เกิดขึ "นจาก หรื อเกียวกับรายได้ หรื อสัญญาซึงก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าวซึง AWC มีสิทธิ ได้ รับก่อน
หน้ าวันเริ มคํานวณรายได้ สําหรับการลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ไม่ว่า AWC จะได้ ดําเนินการใช้ สิทธิ
เรี ยกร้ องหรื อได้ รับชําระตามสิทธิ หรื อการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องดังกล่าวก่อนหน้ าหรื อภายหลังวันเริ ม
คํานวณรายได้ สําหรับการลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ก็ตาม)) รวมทังกรรมสิ
"
ทธิ=ในเสาโทรคมนาคมของ
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ภายหลังจากวันครบกําหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
เพิมเติม ครัง" ที 2 ซึงกองทุนจะรับโอนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2

(ซ)

กรรมสิทธิ=ในเสาโทรคมนาคมจํานวน 350 เสา และโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive
อืนทีเกียวข้ อง ทีซื "อจาก TUC

(ฌ)

กรรมสิท ธิ= ใน FOC ซึงในปั จจุบัน ใช้ ในธุ รกิ จให้ บ ริ การโทรศัพ ท์ เคลือนที ในเขตพืน" ทีต่างจังหวัด
ระยะทางประมาณ 1,113 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 62,594 คอร์ กิโลเมตร) ทีซื "อจาก TUC

(ญ)

กรรมสิทธิ=ใน FOC หลัก ซึงในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีและอินเทอร์ เน็ ตในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 117,147 คอร์
กิโลเมตร) ทีซื "อจาก ทรูมฟู

(ฎ)

สิทธิ การเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึงในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล รวม
ระยะทาง ประมาณ 670 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 80,014 คอร์ กิโลเมตร) ทีเช่าจาก TICC รวมถึง
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สิทธิในการซื "อ FOC ดังกล่าว (call option) เมือครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาว ทังนี
" " โดยกองทุน
จะต้ องแจ้ งความประสงค์ทีจะใช้ สิทธิดงั กล่าวให้ แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปี ก่อนครบกําหนดอายุการ
เช่าระยะยาวตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3
โดยมีราคาใช้ สทิ ธิ (Exercise Price) เพือซื "อกรรมสิทธิ=ในทรัพย์สนิ ดังกล่าวเท่ากับ 200 ล้ านบาท
(ฏ)

กรรมสิท ธิ= ใ นเสาโทรคมนาคมจํ านวน 2,589 เสา และโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมประเภท
Passive อืนทีเกียวข้ อง ทีซื "อจาก TUC

(ฐ)

กรรมสิท ธิ= ใน FOC ซึงในปั จจุบัน ใช้ ในธุ รกิ จให้ บ ริ การโทรศัพ ท์ เคลือนที ในเขตพืน" ทีต่ างจังหวัด
ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 252,006 คอร์ กิโลเมตร) ทีซื "อจาก TUC

(ฑ)

กรรมสิทธิ=ใน FOC หลัก ซึงในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีและอินเทอร์ เน็ตในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 117,871 คอร์
กิโลเมตร) ทีซื "อจาก ทรูมฟู

(ฒ)

กรรมสิทธิ= ใน FOC ซึงในปั จจุบนั ใช้ รองรั บเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิ จให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต
และบรอดแบนด์ อินเทอร์ เน็ตในเขตพืน" ทีต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิ โลเมตร (หรื อ
ประมาณ 220,428 คอร์ กิโลเมตร) ทีซื "อจาก ทรูมฟู และ

(ณ)

สิทธิ การเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึงในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตพื "นทีกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
ระยะทางประมาณ 12,872 กิ โลเมตร (หรื อประมาณ 619,986 คอร์ กิโลเมตร) ทีเช่าจาก TICC
รวมทัง" สิทธิ ในการซือ" (call option) FOC ซึงใช้ รองรั บเทคโนโลยี ระบบ FTTx ดังกล่าว เมือครบ
กํ าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทัง" นี " กองทุนจะต้ องแจ้ งความประสงค์ ทีจะใช้ สิทธิ ดังกล่าวให้ แก่
TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปี ก่อนครบกํ าหนดอายุการเช่าระยะยาวตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาเช่า FOC
ระยะยาวที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 โดยมี ร าคาใช้ สิ ท ธิ (Exercise Price) เพื อซื อ"
กรรมสิทธิ=ในทรัพย์สนิ ดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้ านบาท
ทังนี
" " กองทุนเป็ นเจ้ าของ มีสทิ ธิการเช่า หรื อมีสทิ ธิในการรับประโยชน์จากรายได้ ทีเกิดจากการให้ เช่า

เสาโทรคมนาคมรวมกว่า 15,271 เสา FOC ทีมีความยาวประมาณ 90,036 กิโลเมตร และ ระบบบรอดแบนด์
ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด จํานวนประมาณ 1.2 ล้ านพอร์ ต ทีมีความยาวของ FOC ประมาณ 6,114 กิโลเมตร
ตารางดังต่อไปนี "สรุปทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ณ วันทีของเอกสารฉบับนี "
ซึงประกอบด้ วยทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้ น ทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมที
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ลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 1 ทรั พย์ สินโครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 และทรั พย์ สิน
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3
รูปแบบการ
ลงทุน

ทรัพย์ สิน /
ผู้โอน
เสาโทรคมนาคม

กรรมสิทธิ'

สิทธิในการรั บรายได้ สุทธิ
+ สิทธิซอื " ก่ อน
(ทรัพย์ สินของ BFKT และ
AWC)
AWC

4,847

เสา

ใยแก้ วนําแสง
(FOC) และ
อุปกรณ์ ระบบ
สือสัญญาณ

BFKT

1,485

TRUE

เสา

6,000

เสา

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

ปี ทีสิน" สุด
ระยะเวลาในการ
เช่ ากลับ

TUC

2,939

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

9,169

ระบบบรอด
แบนด์ ในเขต
พืน" ทีต่ างจังหวัด

ปี ทีกองทุนมี
สิทธิในการซือ"
ทรัพย์ สิน (Call
Option)

TICC

สัญญาเช่ าระยะยาว +
สิทธิซอื " ก่ อน

True Move

AWC

เสา

15,271

FOC
ประมาณ
9,130 กม.
(ประมาณ

FOC
ประมาณ
7,021 กม.
(ประมาณ

FOC
ประมาณ
7,981 กม.
(ประมาณ

314,600

455,446

303,453

คอร์
กิโลเมตร)

คอร์
กิโลเมตร)

คอร์
กิโลเมตร)

FOC
ประมาณ
13,542 กม.
(ประมาณ
700,000 คอร์
กิโลเมตร)

ล้ าน
พอร์ ต
ครอบคลุม
FOC 6,114
กม.
(198,085
คอร์
กิโลเมตร)

2576

2564
(Active)
2576
(Passive)

เสา

ลิงค์ และ
FOC ประมาณ
90,036 กม.
(ประมาณ
2,576,873 คอร์
กิโลเมตร)

9,169

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

2568
(ภายหลังสิ "นสุดระยะเวลา
ในการซื "อรายได้ )
2576(1)

รวม

TICC

1.2

2576(1)

รวม

2576 (เสา)
2576
+ 10 ปี (2)
(FOC)

2576
+ 10 ปี (2)

2578

2591

2576
+ 10 ปี (2)

2576
+ 10 ปี (2)

หมายเหตุ
(1) ภายหลังจากทีกองทุนได้ รับกรรมสิทธิ= ในทรัพย์ สิน โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC (ตามเงือนไขของ
สัญญาทีเกียวข้ อง) ซึงปั จจุบันอยู่ในระหว่างการขายรายได้ ทีเกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินจนถึงวันที 3 สิงหาคม 2568 TUC
และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีกําหนดระยะเวลาการเช่า ไปจนถึงวัน ที 15 กันยายน 2576 ซึงคู่สัญญาที
เกียวข้ องจะดําเนินการเจรจาและตกลงจํานวนทรัพย์สินทีจะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จํานวนเงินสุทธิทีเกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว
จะต้ องไม่น้อยกว่าจํานวนทีกองทุนได้ รับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ ทีเกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่
กองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติ มในหัว ข้ อ 3.4.3.1 (ก)(4) “หนังสือข้ อตกลงร่ ว มกัน (Letter of Agreement) ที
ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 12
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เกียวข้ องกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ระหว่าง TUC TICC และกองทุน ("หนังสือข้ อตกลง
ร่วมกันทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC")”
(2) เมือครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่าในปี 2576 หากกลุ่มทรูได้ รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทีจําเป็ นสําหรับ
การให้ บริ การบรอดแบนด์ กลุ่มทรูจะต้ องต่ออายุการเช่าออกไป เป็ นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวันครบอายุสญ
ั ญาเช่า
ระยะแรก หรื อ (ข) ระยะเวลาทีเหลืออยูข่ องใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทีบริ ษัทในกลุม่ ทรูทีให้ บริ การบรอดแบนด์
ถืออยู่ แล้ วแต่เวลาใดจะสันกว่
" า ทังนี
" " เมือเข้ าเงือนไขข้ อใดข้ อหนึงดังนี " (ก) รายได้ รวมทังปี
" ของกลุ่มทรูจากการให้ บริ การบรอด
แบนด์เกินกว่าระดับทีกําหนด หรือ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุม่ ทรูในการให้ บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้ อยละ 33

โดยทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีกองทุนนําไปจัดหาผลประโยชน์โดยการให้ TUC และ
TICC ในฐานะผู้เช่า/เช่าช่วงและบริ หารจัดการหลักเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ภายใต้ สญ
ั ญา
เช่า/เช่าช่วง ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลัก ทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีนัน" กองทุนได้ รับอัตราค่าเช่าจาก
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวสําหรับปี .$%. ดังนี " ทังนี
" " อัตราค่าเช่าสําหรับ
เสาโทรคมนาคมจะมีการปรั บอัตราค่าเช่าเพิมขึ "นรายปี (annual escalation) ตามเงื อนไขทีกํ าหนดไว้ ใน
สัญญาทีเกียวข้ อง

เสาโทรคมนาคมทีตังบนพื
"
"นดิน (บาท ต่อเดือน ต่อพื "นที (slot))

15,020.90

ส่ วนลดสูงสุด
สําหรับ
ผู้เช่ ารายอืน
(ร้ อยละ)
12.5

เสาโทรคมนาคมทีตังบนดาดฟ้
"
า (บาท ต่อเดือน ต่อพื "นที (slot))

13,719.69

12.5

10,289.77

โครงข่าย IBC/DAS (บาท ต่อเดือน ต่อพื "นที (slot))

23,299.55

12.5

17,474.66

500.00

-

350.00

อัตราค่ าเช่ า
มาตรฐาน

FOC (บาท ต่อเดือน ต่อคอร์ กิโลเมตร)

อัตราค่ าเช่ า
สําหรั บผู้เช่ าและบริหาร
จัดการดัง" เดิม
11,265.68

ทังนี
" " การกําหนดอัตราค่าเช่า จะพิจารณาและเทียบเคียงจากอัตราค่าเช่าตลาดทีได้ มีการเช่าโดย
ผู้เช่ารายอืนในช่วงเวลา ณ ขณะทีเข้ าทําสัญญาเช่าปั จจุบนั โดยกองทุนได้ รับรายได้ คา่ เช่ารวมค่าเช่าล่วงหน้ า
ตามสัญญาจากการให้ เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ และบริ หาร
จัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที รวมทังสิ
" "น ประมาณ &,;#+.* ล้ านบาท ในช่วงระยะเวลาหนึงปี สิ "นสุด
วันที ;# ธันวาคม .$%# นอกจากนี " กองทุนได้ รับรายได้ ค่าเช่า สุท ธิ ตามข้ อกํ าหนดของสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # และสัญญา
โอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . ซึงเกียวข้ องกับสิทธิในการรั บประโยชน์จาก
รายได้ สทุ ธิทีเกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สนิ โทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคม
ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที . รวมทัง" สิ "น
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ประมาณ ;,#.*.. ล้ านบาท ในช่วงระยะเวลาหนึงปี สิ "นสุดวันที ;# ธันวาคม พ.ศ. .$%# โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ 2.5.1 (ก) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื "องต้ น ” หัวข้ อ 2.5.2 (ก)
“สัญญาทีทําให้ ได้ มาซึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1” หัวข้ อ 2.5.3 (ก)
“สัญญาทีทําให้ ได้ มาซึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . และครัง" ที 3” และ
หัวข้ อ 3.4.1.3 (ก) “สัญญาเกียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . และครัง" ที 3”
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีจะลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 ประกอบด้ วย
(ก)

กรรมสิทธิ=ในเสาโทรคมนาคมจํานวน &'' เสา และโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อืน
ทีเกียวข้ อง ทีจะซื "อจาก TUC โดยรวมเรี ยกเป็ น เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3

(ข)

กรรมสิท ธิ= ใน FOC ซึงในปั จจุบัน ใช้ ในธุ รกิ จให้ บ ริ การโทรศัพ ท์ เคลือนที ในเขตพืน" ทีต่างจังหวัด
ระยะทางประมาณ #,&+$ กิ โลเมตร (หรื อประมาณ #*&,%+3 คอร์ กิโลเมตร) ทีจะซือ" จาก TUC
โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3

(ค)

กรรมสิทธิ= ใน FOC ซึงในปั จจุบนั ใช้ รองรั บเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิ จให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลและในเขตพื "นทีต่างจังหวัด รวม
ระยะทางประมาณ ;#$ กิ โลเมตร (หรื อ ประมาณ 3*,'.; คอร์ กิ โลเมตร) และประมาณ %#&
กิโลเมตร (หรื อประมาณ ;&,$*$ คอร์ กิโลเมตร) ตามลําดับ ทีจะซื "อจาก เรี ยลมูฟ โดยรวมเรี ยกเป็ น
FOC รองรับระบบ FTTx ของเรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 และ

(ง)

กรรมสิทธิ= ใน FOC ซึงในปั จจุบนั ใช้ รองรั บเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิ จให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตพืน" ทีต่างจัง หวัด ระยะทางประมาณ .,&+& กิ โลเมตร (หรื อ
ประมาณ #*+,&*3 คอร์ กิโลเมตร) ทีจะซื "อจาก TICC โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC รองรับระบบ FTTx
ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3
หลังจากการได้ มาซึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 กองทุนจะ

เป็ นเจ้ าของ มีสทิ ธิการเช่า หรื อมีสทิ ธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิทีเกิดจากค่าเช่าจากเสาโทรคมนาคม
จํ า นวน #%,*$+ เสา FOC ระยะทางประมาณ +$,$%* กิ โ ลเมตร และ ระบบบรอดแบนด์ ใ นเขตพื น" ที
ต่างจังหวัด จํานวนประมาณ #.. ล้ านพอร์ ต ทีมีความยาวของ FOC ประมาณ %,##3 กิโลเมตร
ตารางดังต่อไปนีส" รุ ปทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ภายหลังการได้ มาซึง
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3
ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 14

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

รูปแบบการ
ลงทุน

ทรัพย์ สิน /
ผู้โอน
เสา
โทรคมนาคม
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สิทธิในการรั บรายได้
สุทธิ + สิทธิซอื " ก่ อน
(ทรัพย์ สินของ BFKT
และ AWC)
AWC

4,847

BFKT

เสา

1,485

เสา

TRUE

6,000

ปี ทีสิน" สุด
ระยะเวลาใน
การเช่ ากลับ

TUC

ทรูมฟู

เรียลมูฟ(1)

AWC

TICC

2,939 +
788

FOC
ประมาณ
13,542 กม.
(ประมาณ
700,000 คอร์
กิโลเมตร)

1.2 ล้ าน
พอร์ ต
ครอบคลุม
FOC
6,114 กม.
(198,085
คอร์
กิโลเมตร)
2578

2591

2576
+ 10 ปี (3)

2576
+ 10 ปี (3)

(ภายหลังสิ "นสุด
ระยะเวลาในการซื "อ
รายได้ )

2576(2)

2576

2564 2576 (เสา) 2576
(Active)
2576
+ 10 ปี (3)
2576
+ 10 ปี (3)
(Passive) (FOC)
+ 10 ปี (3)

รวม

เสา

ลิงค์ และ
FOC ประมาณ
95,560 กม.
(ประมาณ
2,872,599 คอร์
กิโลเมตร)

9,169

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

2568

2576(2)

รวม

16,059

เสา

FOC
FOC
FOC
FOC
FOC
ประมาณ ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
9,130 กม. 7,021 กม.
932 กม. 7,981 กม.
5,112 กม.
(ประมาณ (ประมาณ
(ประมาณ 314,600 455,446 (ประมาณ (ประมาณ
122,974
คอร์ 78,328 คอร์ 303,453 คอร์
คอร์
คอร์
กิโลเมตร) กิโลเมตร)
กิโลเมตร) กิโลเมตร)
กิโลเมตร)
+ FOC
+ FOC
ประมาณ
ประมาณ
1,795 กม.
2,797 กม.
(ประมาณ
(ประมาณ 107,694
109,704
คอร์
คอร์
กิโลเมตร)
กิโลเมตร)

9,169

ระบบ
บรอดแบนด์
ในเขตพืน" ที
ต่ าง
จังหวัด

ปี ทีกองทุนมี
สิทธิในการ
ซือ" ทรั พย์ สิน
(Call Option)

TICC

เสา

ลิ "งค์
และ FOC
47,250 กม.
(680,400
คอร์
กิโลเมตร)

ใยแก้ วนํา
แสง (FOC)
และอุปกรณ์
ระบบสือ
สัญญาณ

สัญญาเช่ าระยะยาว + สิทธิ
ซือ" ก่ อน

กรรมสิทธิ'

2576
+ 10 ปี (3)
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หมายเหตุ
(1) ภายใต้ สญ
ั ญาซือ" ขายทรัพย์สินของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 กองทุนจะซือ" กรรมสิทธิ= ใน FOC ซึงในปั จจุบนั ใช้
รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลและในเขตพื "นทีต่างจังหวัด จาก เรี ยลมูฟ โดยเข้ าทําสัญญากับ เรี ยลมูฟ ในฐานะผู้ขาย และ TUC ในฐานะผู้ที
จะเข้ ารับสิทธิและหน้ าทีของ เรียลมูฟ ในฐานะผู้ขายภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว เมือเกิดเหตุการณ์ตามทีกําหนดไว้ ทังนี
" " TUC
ตกลงจะเข้ ารับสิทธิ และหน้ าทีต่าง ๆ ที เรี ยลมูฟ มีอยู่ต่อกองทุนภายใต้ สัญญาซือ" ขายทรัพย์สินของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 3 เมือการโอนกิจการทังหมดของ
"
เรี ยลมูฟ ให้ แก่ TUC เกิดขึน" แล้ วโดยเสร็ จสมบูรณ์ โดย TUC ตกลงจะ
ปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้ขายซึงยังคงมีอยูภ่ ายใต้ สญ
ั ญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 ณ วันทีการโอน
กิจการทังหมดของ
"
เรียลมูฟ ให้ แก่ TUC เสร็จสมบูรณ์แทนที เรียลมูฟ ทุกประการ
(2) ภายหลังจากทีกองทุนได้ รับกรรมสิทธิ=ในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC (ตามเงือนไขของ
สัญญาทีเกียวข้ อง) ซึงปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างการขายรายได้ ทีเกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินจนถึงวันที ; สิงหาคม .$%' TUC
และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีกําหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันที #$ กันยายน .$&% ซึงคู่สญ
ั ญาที
เกียวข้ องจะดําเนินการเจรจาและตกลงจํานวนทรัพย์สินทีจะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จํานวนเงินสุทธิ ทีเกิดจากทรัพย์สิน
ดังกล่าวจะต้ องไม่น้อยกว่าจํานวนทีกองทุนได้ รับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ ทีเกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวให้ แก่กองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ 3.4.1.3 (ก)(4) “หนังสือข้ อตกลงร่ วมกัน (Letter of
Agreement) ที เกี ยวข้ องกับ ทรั พย์ สิน โครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ระหว่า ง TUC TICC และ
กองทุน ("หนังสือข้ อตกลงร่วมกันทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC")”
(3) เมือครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่า ในปี .$&% (ยกเว้ น FOC ประมาณ 122,974 คอร์ กิโลเมตร และระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื "นทีต่างจังหวัดจํานวนประมาณ 1.2 ล้ านพอร์ ตครอบคลุม FOC 198,*'$ คอร์ กิโลเมตร ทีให้ เช่าแก่ TICC) หากกลุ่มทรู
ได้ รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทีจําเป็ นสําหรับการให้ บริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรูจะต้ องต่ออายุการ
เช่า ออกไป เป็ น ระยะเวลา (ก) อีก #* ปี นับ จากวัน ครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก หรื อ (ข) ระยะเวลาที เหลืออยู่ของ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทีบริ ษัทในกลุ่มทรูทีให้ บริ การบรอดแบนด์ถืออยู่ แล้ วแต่เวลาใดจะสันกว่
" า ทังนี
" "
เมือเข้ าเงือนไขข้ อใดข้ อหนึงดังนี " (ก) รายได้ รวมทังปี
" ของกลุม่ ทรูจากการให้ บริการบรอดแบนด์เกินกว่าระดับทีกําหนด หรือ
(ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุม่ ทรูในการให้ บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้ อยละ ;;

ทรัพย์สินประเภทเสาโทรคมนาคมของกองทุนครอบคลุมทัวประเทศไทย โดยพื "นทีทีมีการกระจุกตัว
ของเสาโทรคมนาคมมากทีสุด ได้ แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ เขตพื "นทีกรุงเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ซึงคิดเป็ นสัดส่วนของเสาโทรคมนาคมในปั จจุบนั ของกองทุนทังหมด
"
ร้ อยละ ...; ร้ อยละ #'..
และร้ อยละ #%.$ ตามลําดับ โดยภายหลังจากการได้ มาซึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 3 จะมีสดั ส่วนร้ อยละ .3.& ร้ อยละ #&.; และร้ อยละ #$.+ ตามลําดับ ซึงกองทุนคาดว่าใน
พื "นทีดังกล่าวเป็ นเขตพื "นทีทีมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นและมีความต้ องการใช้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีแบบ
ใหม่ซงต้
ึ องอาศัยการใช้ พื "นทีบนเสาโทรคมนาคมอยู่เป็ นจํานวนมากแต่พื "นทีดังกล่าวเป็ นพื "นทีทีมีขีดจํากัดใน
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การเพิมเสาโทรคมนาคมใหม่ ซึงจะนําไปสู่โอกาสสําคัญในการจูงใจให้ มีผ้ ูมาเช่า ดําเนินการและบริ หาร
จัดการพื น" ทีบนเสาโทรคมนาคมร่ วมกัน ทัง" นี " TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักของ
กองทุน ตามสัญญาเช่า ดํ า เนิ นการ และบริ ห ารจัดการหลักที ได้ มีการแก้ ไขและแทนที จะเป็ น ผู้เช่าและ
ดําเนินการบริ หารจัดการเสา และสําหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 และ FOC ของ
TUC เรี ยลมูฟ และ TICC ทีกองทุนจะลงทุนเพิมเติมในครัง" นี "
นโยบายการลงทุน ของกองทุน คื อ การลงทุน ในกิ จการโครงสร้ างพื น" ฐาน ซึงในส่ว นหนึงได้ แก่
ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคม กองทุน ได้ รั บ ผลตอบแทนจากทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมตามสัญญาโดยการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ ทีเกิดจากทรั พย์สินดังกล่าว หรื อการให้ เช่า
ดําเนินการและบริ หารจัดการ ซึงในระยะแรกจะเป็ นการให้ เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการกับผู้เช่าและ
บริ หารจัดการหลัก ตามสัญญาทีกองทุนได้ เข้ าทําข้ อตกลงกับนิติบคุ คลผู้โอนหรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก
(แล้ วแต่กรณี) และกองทุนได้ มอบหมายให้ ผ้ จู ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็ นผู้ทําหน้ าทีให้ บริ การเกียวกับ
งานด้ านธุรการ และการตลาดให้ แก่กองทุน และตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการ
แก้ ไขและแทนที นัน" ผู้เ ช่ า และบริ ห ารจัด การหลัก จะเป็ น ผู้รั บ ผิ ด ชอบเกี ยวกับ การดํ า เนิ น งานและการ
บํารุ งรักษาทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้ อ 2.5.1 (ก) “สัญญา
โอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้ เบือ" งต้ น ” หัวข้ อ 2.5.2 (ก) “สัญญาทีทําให้ ได้ มาซึงทรั พย์สินโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1” หัวข้ อ 2.5.3 (ก) “สัญญาทีทําให้ ได้ มาซึงทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . และครัง" ที 3” และ หัวข้ อ 3.4.1.3 (ก) “สัญญาเกียวกับการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . และครัง" ที 3”
ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ นิติบคุ คลผู้โอนให้ สิทธิแก่กองทุนในการได้ รับคําเสนอ
ก่อน (right to receive a first offer) เพือซื "อหรื อเช่าทรัพย์สินทีเป็ นโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมและ/หรื อ
ซื "อสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ ทีเกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวเพิมเติมถ้ ากลุม่ ทรู พิจารณาจะขายหรื อให้
เช่าทรัพย์สนิ หรื อขายสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ ทีเกิดจากทรัพย์สนิ เหล่านันให้
" แก่บคุ คลภายนอก
ณ วันทีของเอกสารฉบับนี " กลุม่ ทรูเป็ นผู้ให้ บริ การสือสารโทรคมนาคมครบวงจรทัวประเทศ และผู้นํา
ทางด้ านคอนเวอเจนซ์ กลุม่ ทรู เชือว่าด้ วยยุทธศาสตร์ คอนเวอเจนซ์ ทีมีข้อเสนอทีคุ้มค่า ด้ วยการผสมผสาน
ผลิตภัณฑ์และบริ การเข้ าด้ วยกัน จะเป็ นข้ อได้ เปรี ยบหลักของกลุ่มทรู ในการตอบสนองความต้ องการและ
รูปแบบการดําเนินชีวิตของลูกค้ าทีหลากหลาย ด้ วยการผสมผสานบริ การทางเสียง บริ การไร้ สาย และบริ การ
อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง เพย์ทีวี ทีวีดิจิตอล และ การให้ บริ การทางสือดิจิตอลอืน ๆ ทีครอบคลุม บริ ษัทจัดการ
จึงเชื อว่ากลุ่มทรู จึงอยู่ในฐานะทีเหมาะสมในการทีจะเร่ งการเติบ โตของความต้ องการในการใช้ บ ริ ก าร
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ทางด้ านโทรคมนาคม และทางด้ านดิจิตอลของผู้บริ โภค ทังนี
" " ในด้ านของบริ การโทรศัพท์เคลือนที กลุ่มทรู
ดําเนินธุรกิจผ่าน TUC ซึงประกอบด้ วย (#) TUC ผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีซึงได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลืน
ความถีในย่านความถี .#** MHz 1800 MHz และ +** MHz จาก กสทช. และ (.) เรี ยลมูฟ ผู้ขายต่อบริ การ
3G HSPA ของ กสท. โทรคมนาคม บนคลืนความถีในย่านความถี '$* MHz ภายใต้ ชือทางการค้ า True
Move H ทังนี
" " ณ ไตรมาสสาม ของปี พ.ศ. .$%# TUC มีฐานผู้ใช้ บริ การจํานวนประมาณ .' ล้ านราย หรื อ
เท่ า กับ ประมาณร้ อยละ ;# ของตลาดโทรศัพ ท์ เ คลือนที ของไทยโดยคิ ด จากจํ า นวนผู้ใ ช้ บ ริ ก าร (รวม
ผู้ใช้ บริ การของ กสท. โทรคมนาคม ทีโอที และ MVNO รายอืน ๆ ของ กสท. โทรคมนาคม และทีโอที) ทรูก่อตัง"
ขึ "นใน พ.ศ. .$;; โดยเริ มจากเป็ นผู้ให้ บริ การโครงข่ายโทรคมนาคมแบบประจําที ทรูเติบโตขึ "นทังด้
" วยการเข้ า
ซื "อกิจการและการเติบโตจากภายในบริ ษัทเอง จนกลายเป็ นหนึงในผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมรายใหญ่ทีสุดของ
ประเทศไทย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีสุดของทรู ได้ แก่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ ซึงเป็ นกลุ่มธุรกิจด้ านอุตสาหกรรม
เกษตรรายใหญ่ ข องไทย และเป็ น ผู้ก่ อ ตัง" ทรู ทรู เ ป็ น บริ ษั ท ที มี ห ลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นซื อ" ขายในตลาด
หลักทรัพย์ สําหรับระยะเวลาหนึงปี สิ "นสุดวันที ;# ธันวาคม พ.ศ. .$%# กลุม่ ทรู มีรายได้ รวม (consolidated
revenues) ประมาณ #%#,'.* ล้ านบาท และกําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี "ย ภาษี ค่าเสือมราคาและ
ค่าใช้ จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) ประมาณ $%,**# ล้ านบาท
แผนภูมิ ดัง ต่อ ไปนี แ" สดงโครงสร้ างของกองทุน และความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งบริ ษั ท จัด การ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ ผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคม ทรู นิติบคุ คลผู้โอน ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก และผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอืนทีไม่ใช่ทรู ภายหลังการจดทะเบียนเพิมทุนและหลังจากทีมีการดําเนินการเกียวกับธุรกรรมที
กําหนดในสัญญา ทีเกียวข้ องกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 เสร็ จสิ "น
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ภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขายทรัพ ย์สินของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 กองทุนจะซื "อกรรมสิทธิ=ใน
FOC ซึ งในปั จ จุ บัน ใช้ รองรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต และบรอดแบนด์
อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลและในเขตพืน" ทีต่างจังหวัด จาก เรี ยลมูฟ โดยเข้ าทํา
สัญญากับ เรี ยลมูฟ ในฐานะผู้ขาย และ TUC ในฐานะผู้ทีจะเข้ ารับสิทธิ และหน้ าทีของ เรี ยลมูฟ ในฐานะ
ผู้ขายภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว เมือเกิดเหตุการณ์ ตามทีกําหนดไว้ ทังนี
" " TUC ตกลงจะเข้ ารับสิทธิ และหน้ าที
ต่าง ๆ ที เรี ยลมูฟ มีอยู่ต่อกองทุนภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 เมือ
การโอนกิ จการทัง" หมดของ เรี ยลมูฟ ให้ แก่ TUC เกิ ดขึน" แล้ วโดยเสร็ จสมบูรณ์ โดย TUC ตกลงจะปฏิบตั ิ
หน้ าทีของผู้ขาย ซึงยังคงมีอยูภ่ ายใต้ สญ
ั ญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 ณ วันที
การโอนกิจการทังหมดของ
"
เรี ยลมูฟ ให้ แก่ TUC เสร็ จสมบูรณ์แทนที เรี ยลมูฟ ทุกประการ
แผนภูมิข้างต้ นถูกจัดทําขึ "นเพือแสดงข้ อมูลโดยสังเขป และไม่ได้ แสดงรายละเอียดทังหมดเกี
"
ยวกับ
โครงสร้ างของกองทุนและความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้ างต้ น โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิมเติมเกียวกับโครงสร้ างของกองทุนและความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้ างต้ นในหัวข้ อ 3
“นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิ จ และการจัดหาผลประโยชน์ ” หัวข้ อ 7. “รายการระหว่างบุคคลที
เกียวข้ อง” และส่วนที ; “การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม” หัวข้ อ 11. “โครงสร้ างการจัดการ” ทังนี
" "
ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดทังหมดในเอกสารฉบั
"
บนี "ก่อนการตัดสินใจลงทุน
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2.1.2 ข้ อมูลสรุ ปเกียวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมสําหรับ
ทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคม
(ก)

บททัวไป
บริ ษัทจัดการเชือว่ากลุม่ ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม (portfolio) ของ
กองทุนเป็ นหนึงในกลุ่มทรัพย์สินชันนํ
" าและมีความหลากหลายของทรัพย์สินมากทีสุดใน
ประเทศไทย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมเกียวกับทรัพย์สินโทรคมนาคมในหัวข้ อ
3.1.2 (ก) “นโยบายการลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีกองทุนลงทุนอยู่
ในปั จจุบนั ” ถึงหัวข้ อ 3.1.2 (ข) “ทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 4” กลุม่ ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม (portfolio) ของกองทุนประกอบด้ วย
เสาโทรคมนาคม FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด

(ข)

ธุรกิจเสาโทรคมนาคม
ณ วันทีของเอกสารฉบับนี " กองทุนเป็ นเจ้ าของ หรื อมีสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้ สทุ ธิ ทีเกิดจากกลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) ซึงได้ แก่เสาโทรคมนาคมจํานวน #$,.&#
เสา ประกอบด้ วย เสาทีกองทุนเป็ นเจ้ าของจํานวน ',+;+ เสา และเสาทีกองทุนมีสิทธิ ใน
การรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิจํานวน %,;;. เสา โดยประกอบด้ วยเสาทีตังอยู
" ่บนพื "นดิน
จํ านวน #.,#+; เสา เสาทีตัง" อยู่บนดาดฟ้าจํ านวน .,$3% เสา และระบบ Distributed
Antenna System จํ า นวน $;. เสา หลัง จากการได้ ม าซึงทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 กองทุนจะเป็ นเจ้ าของหรื อมีสิทธิในการรับประโยชน์
จากรายได้ สุท ธิ ที เกิ ด จากกลุ่ม ทรั พ ย์ สิ น (portfolio) ซึงได้ แ ก่ เ สาโทรคมนาคมจํ า นวน
ประมาณ #%,*$+ เสา จากการรับโอนกรรมสิทธิ= ในเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 3 เพิมเติม
ภายหลังจากการลงทุนเพิมเติมครั ง" ที ; เสาโทรคมนาคมของกองทุนตัง" อยู่ทวั
ประเทศไทย โดยมี เ สาตัง" อยู่ใ นแต่ละจัง หวัด ทัง" && จัง หวัด ของประเทศ และคิ ด เป็ น
ประมาณร้ อยละ #%.$ ของเสาโทรคมนาคมในปั จจุบันของกองทุนทังหมด
"
หรื อคิดเป็ น
จํ า นวน .,$#% เสา ตัง" อยู่ใ นเขตพืน" ที กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ซึงมี ป ระชากร
หนาแน่น เสาโทรคมนาคมส่วนใหญ่ถกู สร้ างขึ "นภายในช่วง $ ปี ทีผ่านมา โดย BFKT และ
TUC ได้ ใช้ หรื อจะใช้ เสาโทรคมนาคมเพือให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือนที โดยเป็ นส่วนหนึง
ของกลยุทธ์ ของกลุม่ ทรู ทีจะให้ บริ การโครงข่ าย (multiple network offerings) ทัวประเทศ
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ไทย ซึงรวมถึงการให้ บริ การผ่านเรี ยลมูฟ (โดยร่ วมกับ กสท. โทรคมนาคม) ส่วน TUC ใน
ฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก จะใช้ เสาโทรคมนาคมของกองทุนต่อไปเพือตอบสนอง
ความต้ องการโครงข่ายโทรคมนาคมเคลือนทีในปั จจุบันของตน รวมทัง" เพือการพัฒนา
โครงข่า ย ;G และ 3G ของกลุ่มทรู ซึงเป็ นโครงข่ายใหม่และกํ าลังขยายตัว และระบบ
โทรคมนาคมเคลือนทีระบบใหม่ในประเทศไทย นอกจากนี " ทรัพย์สนิ เสาโทรคมนาคมของท
รู ที กองทุนซื อ" มาจากทรู จะยังมีพื น" ที (slots) ที สามารถรองรั บ ผู้ให้ บ ริ ก ารโทรคมนาคม
เคลือนทีได้ หลายราย ซึงทําให้ สามารถเพิมผู้เช่าและบริ หารจัดการพื "นทีร่ วมได้ และบริ ษัท
จัดการเชือว่าจะเป็ นการเพิมรายได้ ให้ กบั กองทุน ในขณะทีต้ นทุนหรื อค่าใช้ จ่ายของกองทุน
ตามสัญญาบริ การหลักจะเพิมขึน" ในสัดส่วนทีเล็กน้ อยเท่านัน" โดย ตังแต่
" เดือน ตุลาคม
พ.ศ. .$$& กองทุนได้ ให้ หนึงในผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทยเช่า
ทรัพย์สนิ เสาโทรคมนาคมของทรูสว่ นหนึงจากกองทุน
ทัง" นี " ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและ
แทนทีทีเกียวข้ องกับเสาโทรคมนาคม TUC ตกลงขยายระยะเวลาการเช่าเดิมของพื น" ที
(slots) บนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ทีเกียวข้ อง จากเดิมทีจะหมดอายุในวันที ;#
ธันวาคม พ.ศ. .$&* เป็ นวันที #$ กันยายน พ.ศ. .$&%
(1)

การให้เช่าเสาและพืนที ! (slots) บนเสาโทรคมนาคม
เสาโทรคมนาคมในกองทรัพย์สนิ ของกองทุนมีความสามารถในการรองรับโครงข่าย

ได้ หลากหลายทัง" คลืนความถีในย่านความถี '$* MHz 1800 MHz 2100 MHz และย่าน
ความถี อื น ๆ เสาโทรคมนาคมของกองทุน ไม่ ไ ด้ มี คุณ ลัก ษณะเฉพาะที จะจํ า กัด การ
ให้ บ ริ ก ารแก่ ผ้ ูป ระกอบการในระบบ .G 3G หรื อ 3G เท่า นัน" และกองทุน คาดว่า เสา
โทรคมนาคมของกองทุนจะสามารถรองรับผู้ประกอบการทีใช้ เทคโนโลยีเคลือนทีในเชิง
พาณิ ช ย์ เ พิ มเติ ม ในอนาคต ในเชิ ง โครงสร้ างนั น" เสาโทรคมนาคมของกองทุ น มี
ความสามารถทีจะรองรั บคลืนความถีในย่านความถี .#** MHz 1800 MHz และ +**
MHz ได้ ปั จจุบนั นี " กลุม่ ทรู (โดยผ่าน TUC) และผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือนทีรายใหญ่
อืน ๆ ในประเทศไทย ได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีในย่านความถี .#** MHz 1800
MHz และ +** MHz และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีสามซึงโครงข่าย
2100 MHz ต้ องการเสาทีอยูใ่ นระยะใกล้ กนั มากขึ "น ดังนัน" โดยทัวไปจะมีความต้ องการเสา
สําหรับการให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือนทีสําหรับโครงข่าย .#** MHz มากกว่าโครงข่าย
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ทีทํางานบนคลืนความถีในย่านความถีทีตํากว่า กองทุนจึงเชือว่ากองทุนอยู่ในสถานะที
เอือ" อํานวยต่อการตอบสนองความต้ องการโครงสร้ างพืน" ฐานใหม่ของผู้เช่าและบริ หาร
จัดการหลัก และผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลือนทีรายใหญ่รายอืน ๆ ในฐานะบุคคลที
อาจเข้ ามาเป็ นผู้เช่าและบริ หารจัดการพื "นทีร่วม
(2)

การกระจายทางภูมิศาสตร์
กลุ่ม ทรั พ ย์ สิน ของกองทุน ซึงประกอบด้ ว ยเสาโทรคมนาคม #$,.&# เสา และ

โครงสร้ างพื น" ฐานและอุป กรณ์ ทีเกี ยวข้ อ ง ซึงตัง" อยู่บ นพื น" ที ในทุก && จัง หวัด โดยใน
ปั จจุบนั ก่อนการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง"
ที 3 กลุม่ ทรัพย์สินของกองทุนจะมีการกระจุกตัวของเสาโทรคมนาคมมากทีสุดในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และเขตพื "นทีกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลโดยเมือคิด
เป็ นสัดส่วนของเสาโทรคมนาคมในปั จจุบนั ของกองทุนทังหมด
"
อยู่ทีร้ อยละ ...; ร้ อยละ
#'.. และร้ อยละ #%.$ ตามลําดับ ซึงเป็ นพื "นทีทีกองทุนคาดว่ายังมีความต้ องการใช้ บริ การ
โทรศัพท์เคลือนทีแบบใหม่ซึงต้ องอาศัยการใช้ พื น" ทีบนเสาของโทรคมนาคมเป็ นจํ านวน
มากแต่พื "นทีดังกล่าวเป็ นพื "นทีทีมีขีดจํากัดในการเพิมเสาโทรคมนาคมใหม่มากทีสุด ทําให้
เกิ ด โอกาสอย่ า งมากที จะดึ ง ดู ด ผู้ เช่ า และบริ ห ารจั ด การพื น" ที ร่ ว ม ในส่ ว นของเสา
โทรคมนาคมซึงเป็ นส่วนหนึงของทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 3 นัน" โดยมากจะกระจุกตัวอยูใ่ นเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึงเป็ นพื "นทีทีกองทุน
คาดว่าจะมีการขยายตัวของความต้ องการในการใช้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีแบบใหม่สงู
โดยคิดเป็ นสัดส่วนถึงประมาณร้ อยละ &3.. ของจํานวนเสาทังหมดที
"
กองทุนจะเข้ าลงทุน
ในครัง" นี "สําหรับการลงทุนเพิมเติมครัง" ที 3 ทังนี
" " ตารางดังต่อไปนี "แสดงถึงการกระจายทาง
ภูมิศาสตร์ ในแต่ละภาค โดยคิดเป็ นร้ อยละของ (ก) จํ านวนเสาโทรคมนาคมทัง" หมดที
กองทุนเป็ นเจ้ าของ เช่า หรื อมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิทีเกิดจากเสาโทรคมนาคม
ดัง กล่า วในปั จ จุ บัน (กล่า วคื อ ก่ อ นการเข้ า ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 3) (ข) จํ า นวนเสา
โทรคมนาคมทัง" หมดที กองทุ น จะเข้ าลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 3 และ (ค) จํ า นวนเสา
โทรคมนาคมทังหมดที
"
กองทุนจะเป็ นเจ้ าของ เช่า หรื อมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที
เกิ ดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวภายหลังการเข้ าลงทุนในทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 3 อย่างไรก็ ตาม จํ านวนเสาโทรคมนาคมในแต่ละ
ภูมิภาคอาจมีการเปลียนแปลง ทังนี
" " การเปลียนแปลงจํานวนเสาโทรคมนาคมในแต่ละ
พื "นทีจะไม่กระทบจํานวนรวมของเสาโทรคมนาคมทีกองทุนจะเป็ นเจ้ าของ และรายได้ หรื อ
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ค่าเช่าทีกองทุนจะได้ รับจากผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ ทีกองทุนทํากับ BFKT และ AWC และสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการ
หลัก ที ได้ มี การแก้ ไขและแทนที รวมถึ งตามสัญ ญาซือ" ขายทรั พ ย์ สินของ TUC ที ลงทุน
เพิมเติมครัง" ที . และครัง" ที ; และสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที
3 และรายได้ หรื อค่าเช่าทีกองทุนจะได้ รับจากผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักตามสัญญาเช่า
ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีทีเกียวกับเสาโทรคมนาคม
(อ้ างอิง ณ วันทีทีกองทุนเข้ าลงในการลงทุนเพิมเติมครัง" ที ; ประกอบกับข้ อมูลการลงทุน
เพิมเติมครัง" ที 3 ทีกองทุนจะเข้ าลงทุน)

พืน" ที

เขตพืน" ที
กรุ งเทพมหานคร
และปริมณฑล
ภาคกลางและภาค
ตะวันตก

ก่ อนการเข้ าลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 4
ร้ อยละของ
จํานวนเสา
จํานวนเสา
รวม
ทัง" หมด
(โดยประมาณ)

การลงทุนเพิมเติมครัง" ที 4
จํานวนเสา
รวม

ร้ อยละของ
จํานวนเสา
ทัง" หมด
(โดยประมาณ)

ภายหลังการเข้ าลงทุน
เพิมเติมครัง" ที 4
ร้ อยละของ
จํานวนเสา
จํานวนเสา
รวม
ทัง" หมด
(โดยประมาณ)

2,516

16.5

39

4.9

2,555

15.9

2,280

15.0

17

2.2

2,297

14.3

ภาคตะวันออก

1,799

11.8

51

6.5

1,850

11.5

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

3,412

22.3

561

71.2

3,973

24.7

ภาคเหนือ

2,784

18.2

1

0.1

2,785

17.3

ภาคใต้

2,480

16.2

119

15.1

2,599

16.3

รวม

15,271

100.0

788

100.0

16,059

100.0

(3)

อายุเสาโทรคมนาคม
ทรู เป็ นหนึงในสามผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือนทีรายใหญ่ของประเทศไทยซึงได้

เข้ าประกอบการในเชิงพาณิชย์ลา่ สุด ดังนัน" กองทุนจึงเชือว่าเสาโทรคมนาคมทีกองทุนเป็ น
เจ้ าของ หรื อมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิทีเกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าว
เป็ นหนึงในกลุ่มทีใหม่ทีสุดในประเทศไทยเมือเปรี ยบเทียบกับเสาโทรคมนาคมของคู่แข่ง
ทังนี
" " เสาโทรคมนาคมจํานวนมากถูกสร้ างขึ "นในช่วงไม่เกิน $ ปี ทีผ่านมา ซึงบริ ษัทจัดการ
เชือว่าจะทําให้ ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลักของกองทุนมีคา่ ใช้ จ่ายการบํารุ งรักษาค่อนข้ าง
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ตํากว่าทีผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักนันจะมี
" หากทรัพย์สนิ เหล่านี "มีอายุมากกว่านี " และอาจ
ลดความจําเป็ นทีต้ องเปลียนเสาโทรคมนาคมก่อนกําหนด โดยทัวไปเสาโทรคมนาคมมี
อายุการใช้ งานเกิน ;* ปี และอายุเฉลียของเสาโทรคมนาคมของกองทุนจะขยายออกไปได้
โดยไม่จํากัดด้ วยการดูแลและบํารุ งรักษาเป็ นประจําซึงจะเป็ นความรับผิดชอบของผู้เช่า
และบริ หารจัดการหลัก ตารางดังต่อไปนี "แสดงอายุของ (ก) เสาโทรคมนาคมทีอยู่ในกอง
ทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทุนในปั จจุบนั (กล่าวคือ ก่อนการเข้ าลงทุนเพิมเติมครัง" ที 3)
(ข) เสาโทรคมนาคมทีกองทุนจะเข้ าลงทุนเพิมเติมครัง" ที 3 และ (ค) เสาโทรคมนาคมที
กองทุ น จะเป็ นเจ้ าของ เช่ า หรื อ มี สิ ท ธิ รั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ สุ ท ธิ ที เกิ ด จากเสา
โทรคมนาคมดังกล่าวภายหลังการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมที
ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 3 (อ้ า งอิ ง ณ วัน ที ที กองทุน เข้ า ลงในการลงทุน เพิ มเติ มครั ง" ที ;
ประกอบกับข้ อมูลการลงทุนเพิมเติมครัง" ที 3 ทีกองทุนจะเข้ าลงทุน)
เสาโทรคมนาคมจําแนกตามอายุ

ก่ อนการเข้ าลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 4

การลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 4

ภายหลังการเข้ าลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4

ตํากว่า 1 ปี

-

788

788

1-3 ปี

2,920

-

2,920

3-5 ปี

6,206

-

6,206

5-10 ปี

5,323

-

5,323

มากกว่า 10 ปี

822

-

822

รวม

15,271

788

16,059

(4)

อุปกรณ์ประกอบของเสาโทรคมนาคม (Tower Facilities)
เสาโทรคมนาคมของกองทุนส่วนใหญ่เป็ นเสาสีขาชนิดติดตังบนพื
"
"นและมีสายสลิ

งขึง (four-legged and guyed mast ground-based towers) และโดยทัวไปจะมีความสูง
ที ;. ถึ ง %$ เมตร นอกจากนี ย" ัง มี เสาที ตัง" อยู่บ นดาดฟ้า และเสายึด อุป กรณ์ แผนภูมิ
ดัง ต่ อ ไปนี แ" สดงอุป กรณ์ ม าตรฐานซึ งอยู่บ นเสาสี ขาชนิ ด ตัง" บนพื น" ดิ น (four-legged
ground-based towers) และ เสาสามขาชนิดตังบนพื
"
"นดิน (three-legged ground-based
towers)
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แผนภูมิข้างต้ นใช้ สําหรับการอธิบายประกอบเท่านัน" และไม่ได้ เป็ นการยืนยันรายละเอียด
ของเสาทีอยูใ่ นกลุม่ ทรัพย์สนิ (portfolio) ของกองทุน
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Active ซึงรวมถึงสายอากาศ (antenna) และจาน
รับส่งไมโครเวฟในแผนภูมิข้างต้ น และอุปกรณ์ซึงอยู่ในอาคารสิงปลูกสร้ างเป็ นของผู้เช่า
และบริ ห ารจัด การหลัก และบํา รุ งรั ก ษาโดยผู้เ ช่าและบริ ห ารจัด การหลัก นอกจากเสา
โทรคมนาคมแล้ ว กองทุนยังเป็ นเจ้ าของ หรื อผู้มีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที
เกิดจากโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อืน ซึงรวมถึง อาคารสิงปลูกสร้ าง
(shelter) ตู้ค อนเทนเนอร์ แบตเตอรี สํา รอง เครื องปรั บ อากาศและเครื องกํ าเนิ ดไฟฟ้า
พลังงานดีเซล ซึงในส่วนนี " กองทุนมีสิทธิ ในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ ตามสัญญา
โอนทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ หรื อให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลักตาม สัญญาเช่า
ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที ทัง" นี " ภายใต้ สัญญาเช่า
ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที ผู้เช่าของกองทุนจะชําระค่า
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ไฟฟ้าให้ กบั ผู้จําหน่ายไฟฟ้าในภูมิภาคโดยตรง และเป็ นผู้รับผิดชอบในการเชือมต่อไฟฟ้า
กับผู้จําหน่ายไฟฟ้าในภูมิภาค รวมทังค่
" าเชื "อเพลิงและค่าใช้ จ่ายอืน ๆ สําหรับไฟฟ้าสํารอง
(5)

ทรัพย์สิน

ปั จจุบนั นิติบคุ คลผู้โอนรายทีเกียวข้ องหรื อกองทุน เป็ นผู้เช่าทีดินและทรัพย์สนิ ส่วนใหญ่ซงึ
เป็ นทีตังของเสาโทรคมนาคมจากเจ้
"
าของทีดินเอกชนและภาครัฐ โดยทีดินและทรัพย์สนิ ที
เช่าส่วนใหญ่มีระยะเวลาของการเช่าประมาณสามปี ส่วนทีเหลือมีระยะเวลาน้ อยกว่า ; ปี
จนถึง #* ปี และสัญญาเช่าทีดินและทรัพย์สนิ ส่วนใหญ่ให้ สิทธิในการต่ออายุการเช่า ตาม
ข้ อกําหนดของข้ อตกลงเกียวกับการเช่าเกือบทังหมดนั
"
น" นิติบคุ คลผู้โอนรายทีเกียวข้ อง ใน
ฐานะผู้เช่าสามารถให้ สทิ ธิในการใช้ และการเข้ าถึงสถานทีเช่าแก่บคุ คลภายนอกได้ และนิติ
บุค คลผู้โอนรายที เกี ยวข้ อ งจะให้ สิท ธิ ดังกล่าวแก่ กองทุน และผู้เ ช่า และบริ ห ารจัดการ
ทรัพย์สินของกองทุนภายใต้ ข้อกําหนดของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิท ธิรายได้ ทังนี
" "
นิติบุคคลผู้โอนรายทีเกียวข้ องเป็ นผู้เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทีดินและทรัพย์สินทีเกียวข้ อง
จนกว่าจะได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของทีดินหรื อสัญญาเช่าทีดินและทรัพย์สนิ ปั จจุบนั จะ
หมดอายุลงและ/หรื อจะใช้ ความพยายามอย่างสมเหตุผลในทางการค้ าเพือให้ กองทุ นได้
เป็ นผู้เช่าแทนทีนิติบคุ คลผู้โอนรายทีเกียวข้ อง เว้ นแต่กรณีของเสาโทรคมนาคมของ BFKT
เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # และ เสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . ซึงนิติบคุ คลผู้โอน หรื อนิติบคุ คลในกลุม่ ท
รู จะยังคงเป็ นผู้เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทีดินและทรั พย์ สินทีเกียวข้ องจนกว่าจะมีการโอน
กรรมสิทธิ=ในเสาโทรคมนาคมดังกล่าวให้ แก่กองทุน
(6)

ประเภทของเสาโทรคมนาคม

ตารางดังต่อไปนี "สรุปจํานวนและอัตราส่วนการกระจายตัวของ (ก) เสาโทรคมนาคมทีอยูใ่ น
กองทรัพย์สนิ (portfolio) ของกองทุนในปั จจุบนั (กล่าวคือ ก่อนการเข้ าลงทุนเพิมเติมครัง" ที
3) (ข) เสาโทรคมนาคมทีกองทุนจะเข้ าลงทุนเพิมเติมครัง" ที 3 และ (ค) เสาโทรคมนาคมที
กองทุ น จะเป็ นเจ้ าของ เช่ า หรื อ มี สิ ท ธิ รั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ สุ ท ธิ ที เกิ ด จากเสา
โทรคมนาคมดังกล่าวภายหลังการเข้ าลงทุน ในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 โดยแยกตามประเภทของเสาโทรคมนาคม (อ้ างอิง ณ วันทีทีกองทุน
เข้ าลงในการลงทุนเพิมเติมครัง" ที ; ประกอบกับข้ อมูลการลงทุนเพิมเติมครัง" ที 3 ทีกองทุน
จะเข้ าลงทุน)
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ก่ อนการเข้ าลงทุนเพิมเติมครัง" ที 4
ประเภท
ของเสา

ความสูง

การลงทุนเพิมเติมครัง" ที 4

ภายหลังการเข้ าลงทุนเพิมเติมครัง" ที 4

จํานวน

อัตรา

จํานวน

อัตรา

จํานวน

อัตรา

เสารวม

ร้ อยละ

เสารวม

ร้ อยละ

เสารวม

ร้ อยละ

ตัง" อยู่บน
พืน" ดิน

>50 เมตร

4,084

26.7

16

2.0

4,100

25.5

ตัง" อยู่บน
พืน" ดิน

32-50
เมตร

7,634

50.0

675

85.7

8,309

51.8

ตัง" อยู่บน
พืน" ดิน

<32 เมตร

475

3.1

58

7.4

533

3.3

ตัง" อยู่บน
ดาดฟ้ า

<32 เมตร

2,546

16.7

39

4.9

2,585

16.1

DAS

-

532

3.5

-

-

532

3.3

15,271

100.0

788

100.0

16,059

100.0

รวม

นอกจากเสาโทรคมนาคมที ตัง" อยู่บ นพื น" ดิ น และบนดาดฟ้ า กองทุน มี สิ ท ธิ ใ นการรั บ
ประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิทีเกิดจากระบบ Distributed Antenna System หรื อ DAS ภายใน
อาคารจํานวนประมาณ $;. แห่ง โดยทัวไป DAS ของกองทุนจะตังอยู
" ใ่ นศูนย์การค้ าและ
อาคารสํานักงาน ซึงทําให้ BFKT สามารถเพิมความครอบคลุมของโครงข่ายเข้ าไปภายใน
อาคารได้ ทังนี
" " สิทธิทีจะติดตังและดํ
"
าเนินการ DAS ตามข้ อกําหนดของสัญญาเช่าทีทํากับ
เจ้ าของตึกอันเป็ นทีตังของ
"
DAS ดังกล่าวอยู่ในชือของ BFKT อย่างไรก็ตาม จํานวนเสา
โทรคมนาคมแต่ละประเภทอาจมีการเปลียนแปลง ทัง" นี " การเปลียนแปลงจํ านวนเสา
โทรคมนาคมแต่ละประเภทดังกล่าวจะไม่กระทบจํานวนรวมของเสาโทรคมนาคมทีกองทุน
จะเป็ นเจ้ าของ และข้ อกําหนดในสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
4
(7)

จํ านวนพืนทีร! องรับและอัตราการเช่าใช้

โดยทัวไป เสาโทรคมนาคมทัง" ที ตัง" อยู่บ นพื น" ดิน และมี ความสูง เกิ น ;. เมตร และเสา
โทรคมนาคมทีตัง" อยู่บนดาดฟ้า สามารถรองรั บผู้เช่าได้ ตงั " แต่สองรายขึน" ไป ทัง" นี " เสา
โทรคมนาคมส่วนใหญ่ของกองทุนสามารถรองรับผู้เช่าได้ ตงแต่
ั " สองรายขึ "นไป ทังนี
" " เมือ
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวทีเกียวข้ องบางประการกับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุน
เพิ มเติม ครั ง" ที . สิน" สุด ลง พื น" ที ที เสาโทรคมนาคมซึงอยู่ในทรั พย์ สิน ของกองทุนจะมี
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ความสามารถในการรองรับโดยเฉลียต่อเสาอยู่ที ;.&* (โดยเป็ นตัวเลขทีได้ จากการนํา
จํานวนพื "นทีรองรับมาหารด้ วยจํานวนรวมของเสาโทรคมนาคม) และ หลังจากการได้ มาซึง
ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 3 กองทุ น จะมี
ความสามารถในการรองรับโดยเฉลียต่อเสาอยูท่ ี ;.&* โดยอัตราส่วนการเช่าใช้ พื "นทีบนเสา
โทรคมนาคมของกองทุนเฉลียอยู่ทีประมาณ #.'* พืน" ที (slots) ต่อเสา ก่อนการลงทุน
เพิมเติมครัง" ที 3 และประมาณ #.'# พื "นที (slots) ต่อเสา หลังการลงทุนเพิมเติมครัง" ที 3
(ทังนี
" " บนสมมติฐานทีว่าอัตราการใช้ พื "นทีเท่ ากับ # พื "นทีต่อเสา สําหรับเสาโทรคมนาคม
ของ BFKT ตามข้ อตกลงเกียวกับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวทีมีกบั กสท. โทรคมนาคม)
อนึง ณ วันทีของเอกสารฉบับนี " มีเสาโทรคมนาคมทีกองทุนมีก รรมสิทธิ= จํา นวนทัง" สิ น"
ประมาณ ร้ อยละ +* ได้ รับการติดตังอุ
" ปกรณ์โทรคมนาคมแล้ ว โดยผู้เช่าและบริ หารจัดการ
หลักอยูร่ ะหว่างการดําเนินการตามแผนติดตังหรื
" อดําเนินการให้ มีการติดตังอุ
" ปกรณ์บนเสา
โทรคมนาคมทังหมดที
"
กองทุนได้ รับกรรมสิทธิ=จากกลุม่ ทรู และผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก
ได้ เช่าอยู่ โดยมีกําหนดแล้ วเสร็ จภายในสิ "นปี .$%.
ตารางดังต่อไปนี "แสดงความสามารถในการรองรับการใช้ พื "นทีบนเสา (hosting capacity)
และจํานวนพื "นทีซึงสามารถให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าทีเป็ นบุคคลภายนอกได้ โดยจํานวนพื "นที (slots)
บนเสาโทรคมนาคมทีสามารถให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่ารายอืนเป็ นจํานวนประมาณ #,$** พื "นที พื "นที
ซึงมี ก ารเช่าโดยผู้ป ระกอบการบุค คลทีสาม สํา หรั บ (ก) เสาโทรคมนาคมทีอยู่ในกอง
ทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทุนในปั จจุบนั (กล่าวคือ ก่อนการเข้ าลงทุนเพิมเติมครัง" ที 3)
(ข) เสาโทรคมนาคมทีกองทุนจะเข้ าลงทุนเพิมเติมครัง" ที 3 และ (ค) เสาโทรคมนาคมที
กองทุ น จะเป็ นเจ้ าของ เช่ า หรื อ มี สิ ท ธิ รั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ สุ ท ธิ ที เกิ ด จากเสา
โทรคมนาคมดังกล่าวภายหลังการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมที
ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 3 (อ้ า งอิ ง ณ วัน ที ที กองทุน เข้ า ลงในการลงทุน เพิ มเติ มครั ง" ที ;
ประกอบกับข้ อมูลการลงทุนเพิมเติมครัง" ที 3 ทีกองทุนจะเข้ าลงทุน)
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ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

ก่ อนการเข้ าลงทุนเพิมเติมครัง" ที 4
จํานวน
พืน" ที
รองรับ
จํานวน
การ
ซึง
จํานวน
พืน" ที
เช่ าใช้
รองรับ
(เสา)
สามารถ
(2)
(1)
ให้ เช่ า
แก่ ผ้ เู ช่ า
รายอืน

การลงทุนเพิมเติมครัง" ที 4
จํานวน
พืน" ที
รองรับ
จํานวน
การ
ซึง
จํานวน
พืน" ที
เช่ า
(เสา)
รองรับ
สามารถ
ใช้ (2)
(1)
ให้ เช่ า
แก่ ผ้ เู ช่ า
รายอืน

ภายหลังการเข้ าลงทุนเพิมเติมครัง" ที 4
จํานวน
พืน" ที
รองรับ
จํานวน
ซึง
จํานวน
พืน" ที
การเช่ า
รองรับ
(เสา)
ใช้ (2)
สามารถ
(1)
ให้ เช่ า
แก่ ผ้ ูเช่ า
รายอืน

เสาทีสามารถให้ เช่ าพืน" ทีแก่ ผ้ ูเช่ ารายอืน
รวม

8,939

35,095

21,127

13,968

788

2,877

1,576

1,301

9,727

37,972

22,703

15,269

- เสาทีตั "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

- เสาทีตั "งอยู่บนดาดฟ้า

1,951

5,622

5,221

401

39

117

78

39

1,990

5,739

5,299

440

เสาทีอยู่ภายใต้ สัญญา HSPA และยังไม่ สามารถให้ เช่ าพืน" ทีแก่ ผ้ ูเช่ ารายอืน
รวม

6,332

21,369

6,332

-

-

-

-

6,332

21,369

6,332

- เสาทีตั "งอยู่บนพื "นดิน

5,205

16,690

5,205

-

-

-

-

5,205

16,690

5,205

- เสาทีตั "งอยู่บนดาดฟ้า

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

รวมทัง" หมด

หมายเหตุ
(1) จํานวนพื "นทีรองรับ หมายถึง จํานวนช่องพื "นที (slots) ทังหมดบนเสาแต่
"
ละต้ น คูณด้ วยจํานวนเสาที
กองทุนเป็ นเจ้ าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิทีเกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าว
(แล้ วแต่กรณี)
(2) การเช่าใช้ หมายถึง จํานวนช่องพื "นที (slots) ทังหมดบนเสาซึ
"
งมีการเช่าใช้ โดยนิติบคุ คลในกลุม่ ทรู

ตารางดังต่อไปนี "แสดงอัตราส่วนการเช่าใช้ และอัตราส่วนจํานวนพื "นทีรองรับซึงสามารถให้
เช่าแก่ผ้ เู ช่าทีเป็ นบุคคลภายนอกต่อจํานวนพื "นทีรองรับ โดยไม่รวมถึงจํานวนพื "นที (slots)
บนเสาโทรคมนาคมเป็ นจํ านวนประมาณ #,$** พืน" ที ซึงมีการเช่าโดยผู้ประกอบการ
บุคคลทีสาม สําหรับ (ก) เสาโทรคมนาคมทีอยู่ในกองทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทุนใน
ปั จจุบนั (กล่าวคือ ก่อนการเข้ าลงทุนเพิมเติมครัง" ที 3) (ข) เสาโทรคมนาคมทีกองทุนจะเข้ า
ลงทุนเพิมเติมครัง" ที 3 และ (ค) เสาโทรคมนาคมทีกองทุนจะเป็ นเจ้ าของ เช่า หรื อมีสทิ ธิรับ
ประโยชน์ จากรายได้ สุทธิ ทีเกิ ดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวภายหลังการเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 (อ้ างอิง ณ วันทีทีกองทุน
เข้ าลงในการลงทุนเพิมเติมครัง" ที ; ประกอบกับข้ อมูลการลงทุนเพิมเติมครัง" ที 3 ทีกองทุน
จะเข้ าลงทุน)
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ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม
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ก่ อนการเข้ าลงทุนเพิมเติมครัง" ที 4

อัตราส่ วนการเช่ าใช้
ต่ อจํานวนพืน" ที
รองรับ (พืน" ที (slots)
ต่ อเสา))

อัตราส่ วนจํานวน
พืน" ทีรองรับซึง
สามารถให้ เช่ าแก่ ผ้ ู
เช่ ารายอืนต่ อ
จํานวนพืน" ทีรองรับ
(พืน" ที (slots) ต่ อ
เสา))

การลงทุนเพิมเติมครัง" ที 4

อัตราส่ วนการเช่ า
ใช้
ต่ อจํานวนพืน" ที
รองรับ (พืน" ที
(slots) ต่ อเสา))

อัตราส่ วนจํานวน
พืน" ทีรองรับซึง
สามารถให้ เช่ าแก่
ผู้เช่ ารายอืนต่ อ
จํานวนพืน" ที
รองรับ (พืน" ที
(slots) ต่ อเสา))

ภายหลังการเข้ าลงทุนเพิมเติมครัง" ที 4

อัตราส่ วนการเช่ า
ใช้
ต่ อจํานวนพืน" ที
รองรับ (พืน" ที
(slots) ต่ อเสา))

อัตราส่ วนจํานวน
พืน" ทีรองรับซึง
สามารถให้ เช่ าแก่
ผู้เช่ ารายอืนต่ อ
จํานวนพืน" ที
รองรับ (พืน" ที
(slots) ต่ อเสา))

เสาทีสามารถให้ เช่ าพืน" ทีแก่ ผ้ ูเช่ ารายอืน
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

- เสาทีตั "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

- เสาทีตั "งอยู่บนดาดฟ้า

2.68 / 2.88

0.21 / 2.88

2.00/3.00

1.00/3.00

2.66/2.88

0.22/2.88

เสาทีอยู่ภายใต้ สัญญา HSPA และยังไม่ สามารถให้ เช่ าพืน" ทีแก่ ผ้ ูเช่ ารายอืน
รวม

1.00 / 3.37

1.00 / 3.37

- เสาทีตั "งอยู่บนพื "นดิน

1.00 / 3.21

1.00 / 3.21

- เสาทีตั "งอยู่บนดาดฟ้า

1.00 / 2.33

1.00 / 2.33

- DAS

1.00 / 6.19

1.00 / 6.19

รวมทัง" หมด

1.80 / 3.70

1.81/3.70

(8)

การขยายจํ านวนเสาโทรคมนาคม

ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ นิติบคุ คลผู้โอนให้ สทิ ธิแก่กองทุนในการได้ รับ
คํ า เสนอก่ อ น (right to receive a first offer) เพื อซื อ" ทรั พ ย์ สิน โทรคมนาคมเพิ มเติ ม ซึง
รวมถึ ง เสาโทรคมนาคม ในกรณี ที กลุ่ ม ทรู พิ จ ารณาจะขายทรั พ ย์ สิ น เหล่ า นี ใ" ห้ แก่
บุคคลภายนอก กองทุนคาดว่ากลุ่มทรู จะยังคงขยายบริ การโทรคมนาคมเคลือนทีและ
ขยายฐานลูกค้ าของตนเอง เพือตอบสนองต่อการขยายตัวด้ านอุปสงค์นี " TUC หรื อบริ ษัท
อืนในกลุ่มทรู อาจทําการสร้ างเสาโทรคมนาคมใหม่หรื อพยายามจัดหาเสาโทรคมนาคม
ใหม่โดยวิธีการอืน ซึงจะทําให้ กองทุนมีโอกาสในเชิงพาณิชย์ทีจะใช้ สิทธิ ในการได้ รับคํา
เสนอก่อนหากกลุ่มทรู เลือกทีจะขายเสาโทรคมนาคมดังกล่าวให้ กบั บุคคลภายนอก การ
ได้ ม าซึ งเสาโทรคมนาคมเพิ มเติ ม อาจเพิ มรายได้ ใ ห้ แ ก่ ก องทุน ผ่ า นทางสัญ ญาเช่ า
ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีและการเช่าพื "นทีร่ วม และลด
ค่าใช้ จ่ายเกียวกับงานด้ านธุรการและค่าใช้ จ่ายอืน ๆ โดยเฉลียภายใต้ สญ
ั ญาบริ การหลัก
โดยทัวไป ในการก่อสร้ างเสาใหม่ จะมีขนตอนดั
ั"
งนี "
•

การคัดเลือกพื "นทีตังเสา
"
ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 30

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

•

การสํารวจทางวิศวกรรม

•

การเจรจาต่อรองการเช่าหรื อการซื "อทีดินจากผู้ถือกรรมสิทธิ=

•

การยืนขอความเห็นชอบและใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการ

•

การก่อสร้ างเสา และ

•

การซื "อและติดตังอุ
" ปกรณ์สนับสนุน

ระยะเวลาทีใช้ สําหรับการติดตังเสาใหม่
"
โดยปกติจะขึ "นอยูก่ บั ประเภทของเสาโทรคมนาคม
(บนพื "นดินหรื อบนดาดฟ้า) และสถานทีตังเสา
" (ในเมืองหรื อชนบท) การสํารวจทีตังและการ
"
ออกแบบใช้ เวลาประมาณ $ สัปดาห์ การได้ มาซึงพื "นทีใช้ เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ การขอ
ความเห็นชอบและใบอนุญาตจากทางการใช้ เวลาประมาณ #* สัปดาห์ และการก่อสร้ าง
เสาใช้ เวลาประมาณ ' สัปดาห์ สําหรั บเสาทีตั ง" อยู่บนพืน" ดิน และประมาณ 3 สัปดาห์
สําหรั บเสาทีตัง" อยู่บนอาคาร การขอความเห็นชอบและใบอนุญาตจากทางการหลักที
จําเป็ นสําหรับการติดตังเสาใหม่
"
เช่น ใบอนุญาตก่อสร้ างจากหน่วยงานราชการท้ องถิน
ความเห็นชอบจาก กสทช. ทังนี
" " ในบางพื "นทีของประเทศไทย ยังจําเป็ นต้ องมีการจัดทําการ
รับฟั งความคิดเห็นจากประชาชนในพื "นที
นอกจากการจัดหาเสาโทรคมนาคมเพิมเติม ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักของกองทุนมี
หน้ าทีตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที ที
เกียวข้ องทีจะต้ องปรับปรุ งเสาโทรคมนาคมทีเป็ นของกองทุน เพือเพิมความแข็งแรงด้ าน
โครงสร้ างและเพิมความสามารถในการรองรับของเสาโทรคมนาคมดังกล่าวเมือมีการบอก
กล่า วโดยกองทุน เป็ น ผู้รั บ ผิ ด ชอบต้ น ทุน และส่ว นเพิ ม (margin) ในอัต ราที เหมาะสม
กองทุนคาดว่าจะส่งคําบอกกล่าวนันต่
" อเมือผู้เช่าและบริ หารจัดการพื "นทีร่ วมกันได้ ตกลง
ล่ว งหน้ า ที จะเช่ า ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจัด การส่ว นที เพิ มขึน" มานัน" โปรดพิ จ ารณา
รายละเอี ย ดเพิ มเติ ม ในหัว ข้ อ -3.4.1.4 (ก)(1) “สัญ ญาแก้ ไขและแทนที สัญ ญาเช่ า
ดําเนินการ บํารุ งรั กษา และบริ หารจัดการหลัก ครั ง" ที . ระหว่าง TUC และ กองทุน ("
สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม
ครัง" ที 2")”
ในกรณีทีกองทุนต้ องการลงทุนเสาโทรคมนาคมเพิมเติม กองทุนอาจจะต้ องจัดหาเงินทุน
เพิมเติมในการดําเนินการดังกล่าว ซึงในกรณีดงั กล่าวกองทุนอาจจะต้ องดําเนินการตาม
ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 31

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม
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ขัน" ตอนเกี ยวกับการกู้ยืม ตามรายละเอียดในส่วนที ; “การจัดการและการกํ ากับดูแล
กองทุนรวม” หัวข้ อ 12.1.1 “นโยบายการกู้ยืมเงิน ” และ/หรื อขันตอนเกี
"
ยวกับการเพิมทุน
ตามรายละเอียดในส่วนที ; “การจัดการและการกํ ากับดูแลกองทุนรวม” หัวข้ อ 10.1.3
“การเพิ มเงิ น ทุน จดทะเบี ย น” และในบางกรณี กองทุน อาจจํ า เป็ น ต้ อ งแก้ ไขเพิ มเติ ม
โครงการจัดการกองทุน กองทุนไม่สามารถรับรองว่ากองทุนจะมีโอกาสในอนาคตทีจะใช้
สิทธิในการได้ รับคําเสนอก่อน (right to receive a first offer) เพือซื "อเสาโทรคมนาคมอืน ๆ
เพิมเติม เสาโทรคมนาคมอืนใดทีกองทุนจะได้ มาเพิมเติมจะอยู่ภายใต้ สิทธิในการปฏิเสธ
ก่อน (right of first refusal) ของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก ซึงจะมีสิทธิตามสัญญาเช่า
ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีทีเกี ยวข้ องทีจะเช่ า พื น" ที
(slots) บนเสานัน" จากกองทุนก่อนหากมีบุคคลภายนอกขอเช่า ดําเนินการและบริ หาร
จัดการเสาโทรคมนาคมดังกล่าวจากกองทุน
(9)

ผูเ้ ช่าและบริ หารจัดการหลักและผูเ้ ช่าและบริ หารจัดการพืนทีร! ่ วม

ตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีทีเกียวข้ อง
TUC จะยังคงใช้ พืน" ที (slots) บนเสาโทรคมนาคมของกองทุนในฐานะผู้เช่าและบริ หาร
จัดการหลัก ค่าเช่าจากผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก รวมทังสิ
" ทธิ ในการรับประโยชน์จาก
รายได้ สุท ธิ ที เกิ ด ขึน" จากเสาโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที . เป็ นแหล่งรายได้ จากธุรกิจเสาโทรคมนาคมของกองทุนเกือบทังหมด
"
โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ 3.4.1.3 (ก) “สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า
ดําเนินการ บํารุ งรักษา และบริ หารจัดการหลัก ระหว่าง TUC และ กองทุน” หัวข้ อ 2.5.1
(ก) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ เบื "องต้ น ” หัวข้ อ 2.5.2 (ก)(1) “สัญญาโอน
ขายทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 1” และ หัวข้ อ 2.5.2 (ก)(2)
“สัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1”
กองทุนมีแผนการทีจะหาผู้เช่าพื "นที (slots) บนเสาโทรคมนาคมร่ วมทีเป็ นบุคคลภายนอก
สําหรับทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมทีกองทุนมีอยู่ในปั จจุบนั และเสาโทรคมนาคมของ TUC
ทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที 3 (ภายหลังจากการได้ มาซึงทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม
ทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที 3) และ เสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที . เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที ; เสาโทรคมนาคมของ
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BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที #
เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . (ในกรณีทีเสาโทรคมนาคมดัง กล่าว
ถูกโอนมาให้ กองทุนเมือครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม
ครัง" ที # หรื อ สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม ครัง" ที . (แล้ วแต่กรณี)) ซึง
การมีผ้ เู ช่าทีเพิมขึ "นจะช่วยเพิมกระแสเงินสดของกองทุนเนืองจากค่าใช้ จ่ายทีเพิมขึ "นจาก
การมีผ้ ูเช่าและบริ หารจัดการรายใหม่สําหรั บเสาทีมีอยู่แล้ วมีอัตราค่อนข้ างตํา บริ ษัท
จัด การเชื อว่า ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมเคลื อนที รายอื น ๆ ที กํ า ลัง พัฒ นาบริ ก ารใหม่
(โดยเฉพาะอย่างยิง บริ การ ;G และ 3G บนคลืนความถีในย่านความถี .#** MHz และ
1,800 MHz ซึงจํ า เป็ น ต้ องมีเสามากกว่า การให้ บ ริ ก ารสําหรั บ โครงข่ายซึงทํ าบนคลืน
ความถีทีตํากว่าเพือให้ มีพื "นทีบริ การของโครงข่ายในระดับเดียวกัน) จะจําเป็ นต้ องติดตัง"
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Active บนเสาจํานวนมากขึ "น เพือให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกํ า หนดเกี ยวกั บ พื น" ที บริ ก ารของโครงข่ า ยภายใต้ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคม ทังนี
" " เพือทีจะควบคุมรายจ่ายลงทุนสําหรับกิจกรรมทีมิใช่กิจกรรมหลัก (noncore activities) กองทุนคาดว่าผู้ให้ บริ การจะหาโอกาสในการร่ วมใช้ เสาโทรคมนาคม ซึง
จะเป็ นโอกาสของกองทุนในการให้ เช่าพื "นทีบนเสาแก่ผ้ ูเช่าและบริ หารจัดการพื "นทีร่ วม
ผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคมมีหน้ าทีภายใต้ สญ
ั ญาบริ การหลักในการจัดหาผลประโยชน์
และการตลาดสําหรับพื "นทีให้ เช่าทียังว่าง
เสาโทรคมนาคม #,3'$ เสาของกองทุนบางส่วน ซึงคือเสาโทรคมนาคมของ BFKT) อยู่
ภายใต้ สิทธิบางประการในการใช้ แต่เพียงผู้เดียวซึง BFKT ให้ กบั กสท. โทรคมนาคม ตาม
ความตกลงนี " BFKT จึงอาจต้ องได้ รับความยินยอมจาก กสท. โทรคมนาคม ก่อนทีจะมีการ
ให้ เช่าพื "นทีว่างบนเสาทีเหลือให้ กบั บุคคลอืนได้
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive บางชนิดทีเกียวข้ องกับเสาโทรคมนาคม
ของกองทุน ซึงรวมถึงอาคารสิงปลูกสร้ าง (shelter) หรื อตู้คอนเทนเนอร์ แบตเตอรี สํารอง
เครื องปรับอากาศและเครื องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานดีเซล (ถ้ ามี) ได้ ถกู สงวนไว้ ตามสัญญา
เช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีทีเกียวข้ อง เพือการใช้ โดย
ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักเท่านัน" และโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive
เหล่านี "ไม่สามารถนําออกให้ เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการ แก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการ
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พื "นทีร่วมรายอืน ๆ บนเสาของกองทุนได้ โดยผู้เช่าและบริ หารจัดการเหล่านี "ต้ องรับผิดชอบ
ในการจัดหาโครงสร้ างพื "นฐานเหล่านี "เอง
(10) ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู
กองทุนได้ ซื "อเสาโทรคมนาคมจํานวน %,*** เสาจากทรูมาเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนในส่วน
ทีเป็ นทรั พย์ สินเสาโทรคมนาคมของทรู โดยทีกองทุนให้ TUC เช่าพืน" ที (slots) บนเสา
โทรคมนาคมดังกล่าว และจัดหาผู้เช่าและบริ หารจัดการร่วมเพิมเติมสําหรับพื "นที (slots) ที
เหลืออยูบ่ นเสาบางส่วนผ่านทางผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคม
(11) เสาโทรคมนาคมของ BFKT
เสาโทรคมนาคมของ BFKT ประกอบด้ ว ยเสาโทรคมนาคมจํ า นวน #,3'$ เสา และ
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อืนทีเกียวข้ อง โดยกองทุนได้ มาซึงสิทธิใน
การรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิทีเกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมของ BFKT ทีเกิดขึ "น
ตัง" แต่และรวมถึงวันเริ มคํานวณรายได้ จนถึงวันครบกํ าหนดตามสัญญา HSPA ซึงเป็ น
ระยะเวลาประมาณ #. ปี โดยจะสิ "นสุดในปี .$%' (รวมถึงเงิ นทีได้ รับจากการใช้ สิทธิ
เรี ยกร้ อง คําตัดสิน คําพิพากษา คดีความทีตัดสินให้ แก่ BFKT รวมทังการดํ
"
าเนินการหรื อ
สิทธิอืนใดซึง BFKT มีสิทธิได้ รับ ทีเกิดขึ "นจาก หรื อเกียวกับรายได้ หรื อสัญญาซึงก่อให้ เกิด
รายได้ ดงั กล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิ และเงินทีได้ รับจากการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องทีเกิดขึ "นจาก
หรื อเกียวกับรายได้ หรื อสัญญา ซึงก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าวซึง BFKT มีสิทธิได้ รับก่อนหน้ า
วันเริ มคํานวณรายได้ ไม่วา่ BFKT จะได้ ดําเนินการใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องหรื อได้ รับชําระตามสิทธิ
หรื อการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวก่อนหน้ าหรื อภายหลังวันเริ มคํานวณรายได้ ก็ตาม)) โดย
ขณะนี " BFKT ได้ ให้ เช่ า เสาโทรคมนาคมของ BFKT แก่ กสท. โทรคมนาคม รวมถึ ง
ดํ า เนิ น งานต่ า ง ๆ ที เกี ยวข้ อ ง ซึ งเสาโทรคมนาคมดัง กล่า วรองรั บ โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมประเภท Active ทีใช้ ในการให้ บริ การในย่านความถี '$* MHz โดย BFKT
เป็ นผู้ใช้ และทําหน้ าทีบํารุ งรั กษาเสาโทรคมนาคมของ BFKT และให้ เช่าและให้ บริ การ
เกียวกับการดําเนินงานและการบํารุ งรักษาแก่ กสท. โทรคมนาคม แต่เพียงผู้เดียว ทังนี
" "
BFKT โอนรายได้ สุท ธิ ที เกิ ด จากการให้ เ ช่ าดังกล่า ว ให้ แ ก่ ก องทุน ตามข้ อ กํ า หนดและ
เงือนไขทีระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ซงกองทุ
ึ
นได้ เข้ าทํากับ BFKT โดย
กองทุนไม่ได้ รับรายได้ ใด ๆ ทีเกิดจากการให้ บริ การดําเนินงานและการบํารุงรักษาในส่วนที
เกียวกับทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT จาก BFKT โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติม
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เกียวกับการดําเนินการระหว่างกองทุน BFKT และ กสท. โทรคมนาคม ในหัวข้ อ 2.5.1 (ก)
(1) “สัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิน และสิท ธิ ร ายได้ ร ะหว่าง BFKT และกองทุน ลงวัน ที .3
ธันวาคม พ.ศ. 2556”
ตามสัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้ ทีเกี ยวข้ อง BFKT ให้ สิทธิ ในการซือ" (call
option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวน #,3;$ เสาและ ระบบ FOC ของ BFKT แก่
กองทุนโดยมีราคาใช้ สิทธิจํานวน #* ล้ านบาท โดยสามารถใช้ สิทธิดงั กล่าวได้ เมือสัญญา
เช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA สิ "นสุดลง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมเกียวกับสิทธิใน
การซื อ" (call option) ในหัว ข้ อ 2.5.1 (ก)(1) “สัญ ญาโอนขายทรั พย์ สิน และสิทธิ รายได้
ระหว่ า ง BFKT และกองทุน ลงวัน ที .3 ธั น วาคม พ.ศ. 2556” และหัว ข้ อ 3.1.2 (ก)
“นโยบายการลงทุน ในทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมที กองทุน ลงทุน อยู่ใ น
ปั จจุบนั ” อนึง เสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนหนึงตามทีได้ ระบุไว้ ในสัญญาโอนขาย
ทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้ ทีตัง" อยู่บริ เวณทีดินซึงไม่มีความชัดเจนในเรื องของความเป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ=หรื ออาจตกอยูภ่ ายใต้ ข้อจํากัดเกียวกับการใช้ พื "นทีบางประการจะไม่ถกู
โอนมาให้ แก่กองทุนภายหลังจากทีกองทุนใช้ สิทธิ ในการซื อ" (call option) และจะยังอยู่
ภายใต้ ข้ อ ตกลงเกี ยวกับ การขายสิ ท ธิ ร ายได้ ร ะหว่า งกองทุน กับ BFKT ต่ อ ไปอี ก เป็ น
ระยะเวลา #* ปี
อนึง ภายใต้ หนังสือข้ อตกลงร่วมกันทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม
ของ BFKT และ AWC TUC และ TICC ตกลงจะเช่ า ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมของ BFKT และ AWC บางส่ว น ซึ งทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่า วประกอบด้ ว ยเสา
โทรคมนาคมของ BFKT ระบบ FOC ของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที . โดยกองทุนจะรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวจาก BFKT และ AWC ภายหลัง
จากข้ อตกลงเกียวกับการโอนสิทธิ รายได้ ทีเกียวเนืองกับทรัพย์สินดังกล่าวสิ "นผลลงตาม
สัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้ ทีเกี ยวข้ อง ทัง" นี " ระยะเวลาเช่าของทรั พ ย์ สิน
โครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ที เกี ยวข้ อ งจะสิน" สุดในวัน ที #$
กันยายน .$&% ซึงคู่สญ
ั ญาทีเกียวข้ องจะดําเนินการเจรจาและตกลงจํานวนทรัพย์สินทีจะ
เช่า ตลอดจนเงือนไขและข้ อกําหนดในการเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จํานวนเงินสุทธิทีเกิดขึ "น
จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวจะต้ องไม่น้อยกว่าจํานวนทีกองทุนได้ รับจาก BFKT และ AWC ตาม
สัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้ ทีเกี ยวข้ อง กับกองทุน ในส่วนทีเกี ยวข้ องกับ
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ทรัพย์สินดังกล่าว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติม ในหัวข้ อ 3.4.1.3 (ก)(4) “หนังสือ
ข้ อตกลงร่ ว มกั น (Letter of Agreement) ที เกี ยวข้ องกั บ ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ระหว่าง TUC TICC และกองทุน ("หนังสือข้ อตกลง
ร่วมกันทีเกียวข้ องกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC")”
(12) เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีล! งทุนเพิ! มเติ ม ครังที ! #
และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีล! งทุนเพิ! มเติ ม ครังที ! $
เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # และเสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . ประกอบด้ วยเสาโทรคมนาคมจํานวน
ทังสิ
" "น 3,'3& เสา และทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive บางส่วน
ในกลุม่ ทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทุน และกองทุนได้ มาซึงสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้ สทุ ธิ ทีเกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . ทีเกิดขึ "น
ตัง" แต่ แ ละรวมถึ ง วัน เริ มคํ า นวณรายได้ จ นถึ ง วัน ครบกํ า หนด โดยจะสิ น" สุด ในวัน ที ;
สิงหาคม พ.ศ. .$%' (แต่อาจจะต้ องมีการต่ออายุสญ
ั ญาดังกล่าวหาก กสท. โทรคมนาคม
ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA) (รวมถึงเงินทีได้ รับจากการใช้ สิทธิเรี ยกร้ อง
คําตัดสิน คําพิพากษา คดีความทีตัดสินให้ แก่ AWC รวมทังการดํ
"
าเนินการหรื อสิทธิอืนใด
ซึง AWC มีสิทธิ ได้ รับ ทีเกิ ดขึน" จาก หรื อเกี ยวกับรายได้ หรื อสัญญาซึงก่อให้ เกิดรายได้
ดังกล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิ และเงินทีได้ รับจากการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องทีเกิดขึน" จาก หรื อ
เกียวกับรายได้ หรื อสัญญาซึงก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าวซึง AWC มีสิทธิ ได้ รับก่อนหน้ าวัน
เริ มคํานวณรายได้ ไม่ว่า AWC จะได้ ดําเนินการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องหรื อได้ รับชําระตามสิทธิ
หรื อการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวก่อนหน้ าหรื อภายหลังวันเริ มคํานวณรายได้ ก็ตาม)) โดย
ขณะนี " AWC ได้ ให้ TUC เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที
ลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที . ตาม
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม ครัง"
ที # และสัญ ญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั ง" ที . โดยเป็ น การเช่าเสา
โทรคมนาคมทังเสา
" (Whole Tower Basis) โดย TUC ให้ BFKT เช่าช่วงหนึงพื "นทีต่อเสา
โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที # และเสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที . (One Slot Basis) ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
ช่วงหนึงพื "นทีบนเสาโทรคมนาคมของ AWC (ทังนี
" " BFKT ยังตกลงรับผิดต่อ AWC โดยตรง
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ในฐานะลูกหนี "ร่ วมกับ TUC สําหรับค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคม
ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
. สําหรั บหนึงพืน" ทีต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุน
เพิ มเติม ครั ง" ที # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุน เพิมเติม ครั ง" ที . (One Slot
Basis) ที BFKT เช่าช่วงต่อจาก TUC) โดยที BFKT ได้ นําหนึงพื "นทีต่อเสาโทรคมนาคมของ
AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # และเสาโทรคมนาคมของ AWC
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . (One Slot Basis) ตามทีเช่าช่วงจาก TUC ดังกล่าวออกให้ กสท.
โทรคมนาคม เช่าช่วงและดําเนินงานต่าง ๆ ที
TUC เป็ นผู้รับผิดชอบต่อ AWC ในการดําเนินงานและบํารุ งรั กษาเสาโทรคมนาคมของ
AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # และเสาโทรคมนาคมของ AWC
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . ทังเสา
" โดย BFKT (ซึงเช่าช่วงหนึงพื "นทีต่อเสาโทรคมนาคมของ
AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # และเสาโทรคมนาคมของ AWC
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . (One Slot Basis) จาก TUC) มีหน้ าทีต่อ TUC ในการดําเนินงาน
และบํารุ งรักษาในส่วนพื "นทีที BFKT เช่าช่วงจาก TUC ดังกล่าว และ TUC จะชําระค่าเช่า
เป็ นรายเดือนแก่ AWC ทุกเดือน นอกจากนี " TUC จะเป็ นผู้รับผิดชอบในการชําระค่าเช่า
ทีดินและสิงปลูกสร้ างซึงเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . ตังอยู
" ่
ทัง" นี " AWC โอนรายได้ อัน เกิ ด จากการให้ TUC เช่ า เสาโทรคมนาคมของ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที . หลังหักค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา ค่าเช่าพื "นที ประกันภัย
และอืน ๆ อันเกิดจากการดําเนินงานทีเกียวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคม
ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
. ให้ แก่กองทุนตามข้ อกํ าหนดและเงื อนไขทีระบุในสัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิ ท ธิ
รายได้ ซึงกองทุน ได้ เ ข้ า ทํ า กับ AWC โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ มเติ ม เกี ยวกับ การ
ดําเนินการระหว่างกองทุน และAWC ในหัวข้ อ 2.5.1 (ก)(2) “สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และ
สิทธิรายได้ ระหว่าง AWC และกองทุน ลงวันที .3 ธันวาคม พ.ศ. 2556” หัวข้ อ 2.5.2 (ก)
(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1” และหัวข้ อ
2.5.3 (ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติ ม ครัง" ที 2”
และโปรดพิจารณารายละเอียดของเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC
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ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . ตาม
รายละเอียดด้ านล่าง
อนึง ภายใต้ หนังสือข้ อตกลงร่วมกันทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม
ของ BFKT และ AWC TUC และ TICC ตกลงจะเช่ า ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมของ BFKT และ AWC บางส่ว น ซึ งทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่า วประกอบด้ ว ยเสา
โทรคมนาคมของ BFKT ระบบ FOC ของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที . โดยกองทุนจะรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวจาก BFKT และ AWC ภายหลัง
จากข้ อตกลงเกียวกับการโอนสิทธิ รายได้ ทีเกียวเนืองกับทรัพย์สินดังกล่าวสิ "นผลลงตาม
สัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้ ทีเกี ยวข้ อง ทัง" นี " ระยะเวลาเช่าของทรั พ ย์ สิน
โครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ที เกี ยวข้ อ งจะสิน" สุดในวัน ที #$
กันยายน .$&% ซึงคู่สญ
ั ญาทีเกียวข้ องจะดําเนินการเจรจาและตกลงจํานวนทรัพย์สินทีจะ
เช่า ตลอดจนเงือนไขและข้ อกําหนดในการเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จํานวนเงินสุทธิทีเกิดขึ "น
จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวจะต้ องไม่น้อยกว่าจํานวนทีกองทุนได้ รับจาก BFKT และ AWC ตาม
สัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้ ทีเกี ยวข้ อง กับกองทุน ในส่วนทีเกี ยวข้ องกับ
ทรัพย์สินดังกล่าว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติม ในหัวข้ อ 3.4.1.3 (ก)(4) “หนังสือ
ข้ อตกลงร่ ว มกั น (Letter of Agreement) ที เกี ยวข้ องกั บ ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ระหว่าง TUC TICC และกองทุน ("หนังสือข้ อตกลง
ร่วมกันทีเกียวข้ องกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC")”
ก)

เสาโทรคมนาคมของ AWC

เสาโทรคมนาคมของ AWC ประกอบด้ วย สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที
เกิ ด จากการให้ เช่ าเสาโทรคมนาคมจํ านวน 4,360 เสา และโครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อืนทีเกี ยวข้ อง จาก AWC โดยเป็ นรายได้ สุท ธิ ที
เกิดขึ "นตังแต่
" และรวมถึงวันเริ มคํานวณรายได้ จนถึงวันครบกําหนดสัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC รวมทัง" กรรมสิทธิ= ในเสาโทรคมนาคมอย่างน้ อยจํานวน
3,968 เสา และโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อืนทีเกี ยวข้ อง
ภายหลังจากวันครบกําหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC และเป็ นไปตาม
เงื อนไขอืนทีเกี ยวข้ อง (อนึง เสาโทรคมนาคมของ AWC จํ านวน 392 เสาตัง" อยู่
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บริ เวณทีดินซึงไม่มีความชัดเจนในเรื องของความเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ=หรื ออาจตก
อยู่ภายใต้ ข้อจํากัดเกียวกับการใช้ พื "นทีบางประการจะไม่ถกู โอนมาให้ แก่กองทุน
ภายหลังวันครบกําหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC และจะยังอยูภ่ ายใต้
ข้ อ ตกลงเกี ยวกับ การขายสิ ท ธิ ร ายได้ ร ะหว่ า งกองทุน กับ AWC ต่ อ ไปอี ก เป็ น
ระยะเวลา 10 ปี )
เสาโทรคมนาคมของ AWC รองรับโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Active
ทีใช้ ในการให้ บริ การในย่านความถี 850 MHz
ข)

เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีล! งทุนเพิ! มเติ ม ครังที ! #

เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # ประกอบด้ วย สิทธิในการรับ
ประโยชน์ จากรายได้ สุทธิ ทีเกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมจํานวน ;;' เสา
และโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อืนทีเกี ยวข้ อง จาก AWC
โดยเป็ นรายได้ สุทธิ ทีเกิ ดขึน" ตัง" แต่และรวมถึงวันเริ มคํานวณรายได้ สํา หรั บ การ
ลงทุนเพิมเติมครัง" ที # จนถึงวันครบกําหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
เพิ มเติ ม ครั ง" ที # รวมทัง" กรรมสิท ธิ= ใ นเสาโทรคมนาคมและโครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อืนทีเกียวข้ อง ภายหลังจากวันครบกําหนดสัญญา
เช่ า เสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติ ม ครั ง" ที # และเป็ น ไปตามเงื อนไขอืนที
เกียวข้ อง โดยมีทงที
ั " ตังอยู
" ่ในกรุ งเทพมหานครและใน %* จังหวัดของประเทศไทย
โดยจะมีการกระจุกตัวของเสาโทรคมนาคมมากทีสุดในเขตพื "นทีกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลซึงมีประชากรหนาแน่น ด้ วยเสาจํานวน '3 เสา กองทุนเชือว่าความ
ต้ องการในการใช้ บริ ก ารโทรคมนาคมมี จํ า นวนมาก และด้ วยปริ ม าณเสา
โทรคมนาคมทีมีอยู่อย่างจํากัด จะเป็ นการดึงดูดผู้เช่าและบริ หารจัดการพื "นทีร่ วม
สําหรับ เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # ในอนาคตหลังจากที
กองทุนเป็ นเจ้ าของเสาโทรคมนาคมดังกล่าว
ค)

เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีล! งทุนเพิ! มเติ ม ครังที ! $

เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . ประกอบด้ วยสิทธิ ในการรับ
ประโยชน์ จากรายได้ สุทธิ ทีเกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมจํานวน #3+ เสา
และโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อืนทีเกี ยวข้ อง จาก AWC
โดยเป็ นรายได้ สุทธิ ทีเกิ ดขึน" ตัง" แต่และรวมถึงวันเริ มคํานวณรายได้ สํา หรั บ การ
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ลงทุนเพิมเติมครัง" ที . จนถึงวันครบกําหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
เพิ มเติ ม ครั ง" ที . รวมทัง" กรรมสิท ธิ= ใ นเสาโทรคมนาคมและโครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อืนทีเกียวข้ อง ภายหลังจากวันครบกําหนดสัญญา
เช่ า เสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติ ม ครั ง" ที . และเป็ น ไปตามเงื อนไขอืนที
เกียวข้ อง ทังนี
" "เสา #3+ เสาดังกล่าวนันประกอบด้
"
วยเสาทีตังอยู
" บ่ นพื "นดิน เสาทีตัง"
อ ยู่ บ น ด า ด ฟ้ า แ ล ะ ร ะ บ บ Distributed Antenna System ซึ ง ตั " ง อ ยู่ ที
กรุ งเทพมหานคร และ ;$ จังหวัดทัวประเทศไทย ซึงเสาโทรคมนาคมดังกล่าว
รองรั บ โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมประเภท Active ที ในขณะนี ใ" ช้ ในการ
ให้ บริ การในย่านความถี '$* MHz เป็ นหลัก
เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . มีความสามารถในการรองรับ
โครงข่ายได้ หลากหลายทังคลื
" นความถีในย่านความถี '$* MHz 900 MHz 1800
MHz 2100 MHz และย่านความถีอืน ๆ เสาโทรคมนาคม ทีกองทุนลงทุนไม่ได้ มี
คุณลักษณะเฉพาะทีจะจํากัดการให้ บริ การแก่ผ้ ปู ระกอบการในระบบ .G 3G หรื อ
4G เท่านัน" ทังนี
" " ภายหลังจากทีมีการโอนกรรมสิทธิ=ในเสาโทรคมนาคมของ AWC
ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที . ให้ แก่กองทุนตามเงื อนไขทีกํ าหนดในสัญญาโอนขาย
ทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ร ายได้ AWC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที . กองทุน คาดว่ า เสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . จะสามารถรองรับผู้ประกอบการที
ใช้ เทคโนโลยีเคลือนทีในเชิงพาณิชย์เพิมเติมได้ ในอนาคต โดยเสาโทรคมนาคมส่วน
ใหญ่ถกู สร้ างขึ "นในช่วงไม่เกิน $ ปี ทีผ่านมา โดยทัวไปเสาโทรคมนาคมซึงได้ รับการ
ดูแลรักษาอย่างเหมาะสมจะมีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า ;* ปี
(13) เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีล! งทุนเพิ! มเติ ม ครังที ! $
เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . ประกอบด้ วยเสาโทรคมนาคมจํานวน
;$* เสาของ TUC โดยกองทุนได้ จดั หาประโยชน์จากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวด้ วยวิธีการ
ตามทีกฎหมายอนุญาต อันรวมถึง การนําพื "นทีบนเสาโทรคมนาคมออกให้ เช่าแก่บคุ คลอืน
ซึงรวมถึงการนําพืน" ทีบนเสาโทรคมนาคมบางส่วนออกให้ เช่าแก่ TUC ทัง" นี " TUC จะใช้
พื "นทีบนเสาโทรคมนาคมเพือให้ บริ การในธุรกิ จโทรศัพท์เคลือนที โดยเสาโทรคมนาคมของ
TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . นี "ประกอบด้ วยเสาทีตังอยู
" ่บนพื "นดิน เสาทีตังอยู
" ่บนดาดฟ้า
และใช้ รองรับโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Active ทีใช้ ในการให้ บริ การในย่าน
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ความถี +** MHz และ #'** MHz และ .#** MHz เป็ น หลัก โดยเสาโทรคมนาคม
ดังกล่าวส่วนใหญ่ถกู สร้ างขึ "นในช่วงไม่เกิน $ ปี ทีผ่านมา และโดยทัวไปเสาโทรคมนาคมที
ได้ รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมมีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า ;* ปี
(14) เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีล! งทุนเพิ! มเติ ม ครังที ! %
เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที ; ประกอบด้ วยเสาโทรคมนาคมจํานวน
2,$'+ เสาของ TUC โดย กองทุนจัดหาประโยชน์จากเสาโทรคมนาคมดังกล่าว ด้ วยวิธีการ
ตามทีกฎหมายอนุญาต อันรวมถึง การนําพื "นทีบนเสาโทรคมนาคมออกให้ เช่าแก่บคุ คลอืน
ซึงรวมถึงการนําพื "นทีบนเสาโทรคมนาคมบางส่วนออกให้ เช่าแก่ TUC ด้ วย ทังนี
" " TUC จะ
ใช้ พื "นทีบนเสาโทรคมนาคมเพือให้ บริ การในธุรกิจโทรศัพท์เคลือนที โดยเสาโทรคมนาคม
ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที ; นี "ประกอบด้ วยเสาทีตังอยู
" ่บนพื "นดิน เสาทีตังอยู
" ่บ น
ดาดฟ้า และใช้ รองรับโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Active ทีใช้ ในการให้ บริ การ
ในย่านความถี +** MHz และ #'** MHz และ .#** MHz เป็ นหลัก โดยเสาโทรคมนาคม
ดังกล่าวส่วนใหญ่ถกู สร้ างขึ "นในช่วงไม่เกิน $ ปี ทีผ่านมา และโดยทัวไปเสาโทรคมนาคมที
ได้ รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมมีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า ;* ปี
(15) เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีล! งทุนเพิ! มเติ ม ครังที ! &
เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีจะลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 3 ประกอบด้ วยเสาโทรคมนาคม
จํานวน &'' เสาของ TUC โดย กองทุนจะจัดหาประโยชน์จากเสาโทรคมนาคมดังกล่าว
ด้ วยวิธีการตามทีกฎหมายอนุญาต อันรวมถึง การนําพื "นทีบนเสาโทรคมนาคมออกให้ เช่า
แก่บุคคลอืน ซึงรวมถึงการนําพื "นทีบนเสาโทรคมนาคมบางส่วนออกให้ เช่าแก่ TUC ด้ วย
ทังนี
" " TUC จะใช้ พื "นทีบนเสาโทรคมนาคมเพือให้ บริ การในธุรกิจโทรศัพท์เคลือนที โดยเสา
โทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 นี "ประกอบด้ วยเสาทีตังอยู
" ่บนพื "นดิน เสา
ทีตังอยู
" บ่ นดาดฟ้า และใช้ รองรับโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Active ทีใช้ ในการ
ให้ บริ การในย่านความถี +** MHz และ #'** MHz และ .#** MHz เป็ นหลัก โดยเสา
โทรคมนาคมดังกล่าวส่วนใหญ่ถกู สร้ างขึ "นในช่วงไม่เกิน $ ปี ทีผ่านมา และโดยทัวไปเสา
โทรคมนาคมทีได้ รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมมีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า ;* ปี
(16) การดําเนิ นงานและบํารุงรักษา
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ตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีทีเกียวข้ อง ผู้
เช่าและบริ หารจัดการหลักจะเป็ นผู้รับผิดชอบเกียวกับการดําเนินงานและการบํารุ งรักษา
เสาโทรคมนาคมทีผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักรายนันเช่
" า โดย BFKT จะเป็ นผู้รับผิดชอบ
เกียวกับการดําเนินงานและการบํารุ งรักษาเสาโทรคมนาคมของ BFKT และ TUC จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานบํารุ งรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที #และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . ทัง"
เสา โดย BFKT (ซึงเช่าช่วงหนึงพื "นทีต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที #และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที .
จาก TUC) มี ห น้ า ที ดํ า เนิ น งานและบํ า รุ งรั ก ษาในส่ว นพื น" ที ที BFKT เช่ า ช่ ว งจาก TUC
ดังกล่าว
ทังนี
" " TUC ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักจะเป็ นผู้รับผิดชอบเกียวกับการดําเนินงาน
และการบํ า รุ ง รั ก ษาเสาโทรคมนาคมสํ า หรั บ ทรั พ ย์ สิ น เสาโทรคมนาคมของทรู เสา
โทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที . เสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที ; และเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 การดําเนินการ
เหล่านี "จะรวมถึงการดูแลและบํารุ งรักษาเสาโดยทัวไป การตรวจสอบความมันคงของเสา
เป็ น ระยะ การจัด หาและบํ า รุ ง รั ก ษาระบบแจ้ ง เตื อ นอัค คี ภัย และบริ ก ารรั ก ษาความ
ปลอดภัย นอกจากนี " ผู้เ ช่ า และบริ ห ารจัด การหลักต้ อ งรั บ ผิ ดชอบการดําเนิ น งานและ
บํารุ งรักษาโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive บางอย่างทีเป็ นของกองทุน
และกองทุน ได้ ใ ห้ เ ช่ าแก่ ผ้ ูเช่ าและบริ ห ารจัด การหลักนัน" และผู้เ ช่ า และบริ ห ารจัดการ
รายอืน ๆ ของกองทุนมีหน้ าทีต้ องรั บผิดชอบการดําเนินงานและบํารุ งรั กษาโครงสร้ าง
พืน" ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ทีเป็ นของผู้เช่านัน" เอง เช่น อาคารสิงปลูกสร้ าง
(shelter) และ/หรื อตู้คอนเทนเนอร์ แบตเตอรี สํารอง เครื องปรับอากาศและเครื องกําเนิด
ไฟฟ้าดีเซล (ถ้ ามี ) เป็ นต้ น ทัง" นี " ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักต้ องปฏิบัติตามมาตรฐาน
บางอย่างทีกําหนดในสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและ
แทนที ซึ งบริ ษั ท จัด การเชื อว่ า จะทํ า ให้ มี ก ารดํ า เนิ น งานและบํ า รุ ง รั ก ษาสํ า หรั บ เสา
โทรคมนาคมและโครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื นที เกี ยวข้ อ งที
เหมาะสม นอกจากนี " กองทุ น ได้ เข้ าทํ า สัญ ญาบริ ก ารหลัก กั บ ผู้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น
โทรคมนาคมซึงผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมจะต้ องให้ บริ การทางด้ านธุรการ การตลาด
และบริ การอืน ๆ ทีเกียวข้ องแก่กองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมใน หัวข้ อ 2.5.1.
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(ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิ รายได้ ระหว่าง BFKT และกองทุนลงวันที .3
ธันวาคม พ.ศ. .$$% (“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT”)” หัวข้ อ 3.4.1.3
(ก) “สัญญาเกียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . และครัง" ที 3”
(17) การจัดหาผลประโยชน์และการตลาด
ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดหาผลประโยชน์และการตลาด
สําหรับเสาโทรคมนาคมตามข้ อกําหนดของสัญญาบริ การหลัก
(18) การประกันภัย
ทรัพย์สนิ เสาโทรคมนาคมของทรูได้ รับความคุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยภายในชือ
ของกองทุนซึงกองทุนเชือว่าเหมาะสม และภายหลังจากการได้ มาซึงทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 4 จะได้ รับความคุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยภายในชือของกองทุนซึงกองทุน
เชือว่าเหมาะสมเช่นเดียวกัน ในส่วนของ BFKT และ AWC นัน" BFKT และ AWC จะยังคง
เป็ นผู้จดั หากรมธรรม์ประกันภัยสําหรับเสาโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ
AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุน เพิ มเติม ครั ง" ที 1 และ เสาโทรคมนาคมของ
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 จนกระทังกองทุนใช้ สิทธิซื "อ (call option) เสาโทรคมนาคม
ของ BFKT หรื อ AWC ได้ สง่ มอบเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 หรื อ เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ให้ แก่
กองทุน เมือครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA สัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC สัญ ญาเช่ าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติ ม ครั ง" ที 1 หรื อ
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม ครั ง" ที 2 (แล้ วแต่กรณี ) อนึง กรมธรรม์
ประกัน ภัย ที BFKT และ AWC จัด หาให้ ในชื อของกองทุน คุ้มครองสิน ค้ าคงคลัง ธุ ร กิ จ
หยุดชะงัก ความเสียหายของทรัพย์สิน และความรับผิดต่อสาธารณะ กองทุนพิจารณาว่า
ความคุ้ มครองประกั น ภัย ดัง กล่ า วมี ค วามเพี ย งพอ และเป็ นไปตามหลัก ปฏิ บัติ ใ น
อุตสาหกรรม
(19) การแข่งขัน
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ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือนทีรายใหญ่ในประเทศไทย ซึงรวมถึง เอไอเอส ทรู ดีแทค
กสท. โทรคมนาคม และทีโอทีมีเสาโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง ผู้ให้ บริ การเหล่านี "อาจ
พิจารณาแยกทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมเหล่านี "ออกไปเพือจัดตังบริ
" ษัททีประกอบกิจการ
เสาโทรคมนาคมขึ "นต่างหาก หรื อโอนทรัพย์สินเหล่านี "ไปให้ แก่บริ ษัททีประกอบกิจการเสา
โทรคมนาคมทีเป็ นอิสระ อย่างไรก็ ตามปั จจุบัน ยังไม่มีผ้ ูให้ บริ การทรั พย์ สินโครงสร้ าง
พื น" ฐานโทรคมนาคมซึงไม่ได้ ป ระกอบธุ ร กิ จ โทรคมนาคมด้ ว ยตนเองที ให้ เ ช่ า พื น" ที ใน
ประเทศไทย อุต สาหกรรมเสาโทรคมนาคมในประเทศไทยอาจเผชิ ญกับ การควบรวม
กิจการและการลงทุนโดยบริ ษัทต่างชาติ ซึงจะทําให้ เกิดคูแ่ ข่งทีมีความแข็งแกร่งยิงขึ "น
เนืองจากพื "นทีตังเสาโทรคมนาคมหลายแห่
"
งของกองทุนตังอยู
" ใ่ นเขตพื "นทีกรุงเทพมหานคร
และปริ มณฑล ซึงมีประชากรหนาแน่น และเป็ นพื "นทีทีผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักประสบ
กับสภาพทีมีอตั ราใช้ บริ การของผู้ใช้ บริ การสูง กองทุนจึงเชือว่าผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก
เช่นเดียวกันกับผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือนทีรายอืนซึงเข้ าเป็ นผู้เช่ าใช้ พื "นทีร่ วมของ
กองทุนมีแนวโน้ มทีจะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าของตนเมือสิ "นสุดระยะเวลาของสัญญา เพือทีจะ
ลดการหยุดชะงักของบริ การในพื "นทีดังกล่าวและหลีกเลียงโอกาสการสูญเสียรายได้ อีกทัง"
หลีกเลียงค่าใช้ จ่ายทีจะเกิดขึ "นจากการย้ ายสายอากาศ (antenna) และทรัพย์สนิ โครงสร้ าง
พื "นฐานอืนทีใช้ ในการดําเนินงาน
(ค)

ธุรกิจเคเบิลใยแก้ วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด

ธุรกิจ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัดของกองทุนประกอบด้ วย (1) กรรมสิทธิ=ใน
ระบบ FOC หลักและอุปกรณ์ ระบบสือสัญญาณทีเกี ยวข้ อง และระบบบรอดแบนด์ ในเขตพื น" ที
ต่างจังหวัดซึงได้ มาจาก TICC (2) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิทีเกิดจากการให้ เช่า FOC
(ซึงรวมถึง FOC และอุปกรณ์ระบบสือสัญญาณทีเกียวข้ อง) ของ BFKT ซึงรวมเป็ น ระบบ FOC ของ
BFKT รวมทังกรรมสิ
"
ทธิ= ในทรัพย์สินดังกล่าว หากกองทุนใช้ สิทธิในการซื "อ (call option) ภายหลัง
จากวันครบกําหนดสัญญา HSPA และ (3) สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ใน FOC
ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 1 รวมทัง" สิทธิ ในการซื "อ (call option) FOC ของ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 1 ภายหลังจากทีสัญญาเช่าระยะยาวดังกล่าวสิ "นสุดลง ทังนี
" " TICC ซึงเป็ นผู้เช่าและ
บริ หารจัดการหลักของกองทุนจะใช้ ระบบ FOC หลักและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด
และ สิทธิการเช่าช่วงใน FOC ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 เพือให้ บริ การเสียง ข้ อมูล ภาพ
และการรั บ ส่ง ข้ อ มูล วิ ดี โ อแก่ ผ้ ูใ ช้ บ ริ ก ารของ TICC ส่ว น BFKT ให้ เ ช่ า และให้ บ ริ ก ารแก่ กสท.
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โทรคมนาคม ในส่วนทีเกี ยวกับ ระบบ FOC ของ BFKT เพือใช้ เชื อมต่อกับเสาโทรคมนาคมเพือ
รองรับโครงข่าย 3G HSPA 850 MHz ของ กสท. โทรคมนาคม ทังนี
" " TICC และ BFKT จะยังคงดูแล
ระบบเหล่านี "โดยผ่านระบบฐานข้ อมูลและระบบสนับสนุนของตนซึงอํานวยความสะดวกต่อการ
บํารุ งรักษาระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด โดย ระบบ FOC ของ BFKT
ประกอบด้ วยสายเคเบิลใยแก้ วระยะทาง 47,250 กิโลเมตร ส่วนระบบ FOC หลักซึงได้ มาจาก TICC
ประกอบด้ วย FOC ความยาว 5,112 กิโลเมตร และอุปกรณ์ระบบสือสัญญาณ DWDM และอุปกรณ์
ระบบสือสัญญาณอืน ซึงอยู่ใน 69 จังหวัดทัวประเทศไทย ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด
ประกอบด้ วยโครงสร้ างโทรคมนาคมประเภท Active และโครงสร้ างโทรคมนาคมประเภท Passive
หลายประการ รวมถึง อุปกรณ์สือสัญญาณ อุปกรณ์ IP หลัก และสายนําสัญญาณเครื อข่ายส่งตรง
ถึ ง ผู้ใ ช้ ป ลายทาง (last mile) รวมทัง" FOC สายทองแดง (copper cable) และสายโคแอคเชี ยล
(coaxial cable) ซึงสามารถรองรับผู้ใช้ บริ การบรอดแบนด์ได้ จํานวนประมาณ 1.2 ล้ านพอร์ ต ส่วน
สิทธิ การเช่าระยะยาว ประมาณ 20 ปี ใน FOC ของ AWC มีระยะทางประมาณ 7,981 กิโลเมตร
(หรื อประมาณ 303,453 คอร์ กิโลเมตร) ซึงรวมทังสิ
" ทธิในการซื "อ (call option) FOC เมือครบกําหนด
อายุการเช่าระยะยาว ทังนี
" " โดยกองทุนจะต้ องแจ้ งความประสงค์ทีจะใช้ สทิ ธิดงั กล่าวให้ แก่ AWC ไม่
ช้ ากว่า 2 ปี ก่อนครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาวตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว
โดยมีราคาในการใช้ สิทธิ (Exercise Price) เพือซื "อกรรมสิทธิ=ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 500 ล้ าน
บาท
กองทุนยังได้ มาซึงทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ในส่วนของFOC
และระบบบรอดแบนด์ ใ นเขตพื น" ที ต่างจัง หวัด ประกอบด้ ว ย (1) กรรมสิท ธิ= ใ น FOC ของ TUC
ระยะทางประมาณ 1,113 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 62,594 คอร์ กิโลเมตร) (2) กรรมสิทธิ=ใน FOC
หลักของทรู มฟู ระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 117,147 คอร์ กิโลเมตร) และ (3)
สิท ธิ ก ารเช่ า ระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึงใช้ ร องรั บเทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ของ TICC
ระยะทางประมาณ 670 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 80,014 คอร์ กิโลเมตร) ซึงรวมทังสิ
" ทธิในการซื "อ
(call option) FOC ซึงใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกล่าว เมือครบกําหนดอายุการเช่าระยะ
ยาว ทังนี
" " โดยกองทุนจะต้ องแจ้ งความประสงค์ทีจะใช้ สิทธิดงั กล่าวให้ แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปี ก่อน
ครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาวตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยมีราคาใน
การใช้ สิทธิ (Exercise Price) เพือซื "อกรรมสิทธิ=ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 200 ล้ านบาท ทังนี
" " ใน
ปั จจุบนั FOC ทีกองทุนลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ได้ ผ่านการใช้ งานมาไม่เ กิน 1-2 ปี โดยทางเทคนิค
FOC มีอายุการใช้ งานสูงถึง 50 ปี
ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 45

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

นอกจากนี " กองทุนยังได้ มาซึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 ใน
ส่วนของ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด ประกอบด้ วย (1) กรรมสิทธิ=ใน FOC
ของ TUC ซึงในปั จจุบันใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์ เคลือนทีในเขตพืน" ทีต่างจังหวัด ระยะทาง
ประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรื อ ประมาณ 252,006 คอร์ กิโลเมตร) (2) กรรมสิทธิ=ใน FOC หลัก ของ
ทรู มฟู ซึงในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีและอินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ ม ณฑล ระยะทางประมาณ 546 กิ โลเมตร (หรื อ ประมาณ 117,871 คอร์ กิ โลเมตร) (3)
กรรมสิทธิ= ใน FOC ของทรู มูฟ ซึงในปั จจุบันใช้ รองรั บเทคโนโลยีร ะบบ FTTx ในธุรกิ จให้ บริ ก าร
อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตพื "นทีต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร
(หรื อประมาณ 220,428 คอร์ กิโลเมตร) และ (4) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึง
ในปั จ จุ บัน ใช้ รองรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต และบรอดแบนด์
อินเทอร์ เน็ตในเขตพื "นทีกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรื อ
ประมาณ 619,986 คอร์ กิโลเมตร) ทีเช่าจาก TICC รวมทังสิ
" ทธิในการซื "อ (call option) FOC ซึงใช้
รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกล่าว เมือครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาว ทังนี
" " กองทุนจะต้ อง
แจ้ งความประสงค์ทีจะใช้ สทิ ธิดงั กล่าวให้ แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปี ก่อนครบกําหนดอายุการเช่าระยะ
ยาวตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาว ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ ครัง" ที 3 โดยมีราคา
ใช้ สิทธิ (Exercise Price) เพือซื "อกรรมสิทธิ=ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้ านบาท ในปั จจุบนั
FOC ทีกองทุนลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 ได้ ผ่านการใช้ งานมาไม่เกิน 1-2 ปี โดยทางเทคนิค FOC มี
อายุการใช้ งานสูงถึง 50 ปี
ตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีทีกองทุนทํากับ TUC
และ TICC ในเบื "องต้ น กองทุนให้ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักเช่า (1) ใยแก้ วนําแสง
ทียังไม่มีการใช้ งาน (dark fiber) จํานวน 73,275 คอร์ กิโลเมตร คิดเป็ นร้ อยละ 60 ของใยแก้ วนําแสง
ทียังไม่มีการใช้ งานทังหมดบนระบบ
"
FOC หลัก นับแต่วนั ทีกองทุนลงทุนครัง" แรกถึงปี พ.ศ. 2569
ทังนี
" " TICC ตกลงทีจะเช่าใช้ เพิมเติมให้ ถึงจํานวน 88,472 คอร์ กิโลเมตรหรื อคิดเป็ นประมาณร้ อยละ
72 ของระบบ FOC หลัก ภายในปี พ.ศ. 2569 (2) อุปกรณ์ ระบบสือสัญญาณทีเกียวข้ องกับระบบ
FOC หลักแต่เพียงผู้เดียว นับแต่วนั ทีกองทุนลงทุนครัง" แรกถึงปี พ.ศ. 2561 (3) โครงสร้ างพื "นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Active ในระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัดแต่เพียงผู้เดียวนับจาก
วันทีกองทุนลงทุนครั ง" แรกจนถึงปี พ.ศ. 2561 และ (4) โครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมประเภท
Passive ในระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัดแต่เพียงผู้เดียวนับจากวันทีกองทุนลงทุนครัง"
แรกจนถึงปี พ.ศ. 2569 เว้ นแต่ TICC ตกลงทีจะสละสิทธิในการเช่าแต่เพียงผู้เดียวดังกล่าวหลังจาก
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ปี พ.ศ. 2561 ทังนี
" " เป็ นไปตามเงือนไขของสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการ
แก้ ไขและแทนที
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการ FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 (ทีได้ มีการแก้ ไข
และแทนที) ระหว่างกองทุนและ TICC ในเบื "องต้ น กองทุนได้ นํา FOC ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม
ครั ง" ที 1 บางส่วน 197,240 คอร์ กิโลเมตร ซึงคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 65 ของ FOC ของ AWC ที
ลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 1 ออกให้ เช่าแก่ TICC นับแต่วันทีกองทุนเข้ าลงทุนในทรั พย์ สินโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 1 ถึงปี พ.ศ. 2569 ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วง ดําเนินการ
และบริ หารจัดการ FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 (ทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที) ทังนี
" " TICC ตกลงทีจะ
เช่าใช้ เพิมเติมให้ ถึงจํานวนประมาณ 213,818 คอร์ กิโลเมตร หรื อคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 70.5 ของ
FOC ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 ภายในปี พ.ศ. 2569 นอกจากนี " เมือครบกําหนดระยะเวลา
การเช่าเริ มแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2569 แล้ ว หากเป็ นไปตามเงือนไขการต่อระยะเวลาการเช่า
ทังหมดตามที
"
กําหนดในสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการ FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1
(ทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที) TICC ตกลงทีจะเช่า (หรื อกําหนดให้ นิติบคุ คลอืนในกลุม่ ทรูตามทีจะได้
ตกลงกับกองทุนเป็ น
ผู้เช่า) FOC ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 บางส่วนดังกล่าว อย่างน้ อยประมาณ 197,240
คอร์ กิโลเมตร ต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา 10 ปี หรื อเท่าอายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ประเภทธุรกิจบรอดแบนด์ของผู้เช่าช่วงและบริ หารจัดการทีเหลืออยู่ (แล้ วแต่ว่าระยะเวลาใดจะสัน"
กว่า)
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีทีเกียวข้ องระหว่าง
กองทุน TUC และ TICC ในส่วนทีเกียวกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 2 นัน" กองทุนได้ นํา FOC ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที 2 บางส่วนและ FOC ของทรู มฟู ที
ลงทุนเพิมเติมครัง" ที 2 บางส่วนออกให้ เช่าแก่ TUC และ ได้ นํา FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC
ทีลงทุนเพิมเติมครั ง" ที 2 บางส่วน ออกให้ เช่าแก่ TICC โดย TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและ
บริ หารจัดการหลักของกองทุน จะใช้ ทรัพย์สินทีเช่าเพือให้ บริ การในธุรกิจโทรศัพท์เคลือนที และ
ธุรกิ จให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์ ตามลําดับ TUC ในฐานะผู้เช่า จะเป็ นผู้รับผิดชอบ
เกี ยวกับการดําเนิน งานและการบํารุ งรั กษา FOC ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติมครั ง" ที 2 และ FOC
ของทรู มูฟทีลงทุนเพิมเติมครั ง" ที 2 และ TICC ในฐานะผู้เช่า หรื อ ผู้เช่าช่วง จะเป็ นผู้รับผิดชอบ
เกียวกับการดําเนินงานและการบํารุงรักษา FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมฟู ทีลงทุนเพิมเติมครัง"
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ที 2 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที 2 ทังนี
" " TUC และ TICC จะต้ อง
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทีกําหนดในสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและ
แทนทีทีเกียวข้ อง
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีทีเกียวข้ อง ระหว่าง
กองทุน TUC และ TICC นัน" ในส่วนทีเกี ยวกับทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 3 นัน" กองทุนได้ นํา FOC ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 บางส่วน และ FOC
หลักของทรู มฟู ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 บางส่วนออกให้ เช่าแก่ TUC และ ได้ นํา FOC รองรับระบบ
FTTx ของทรูมฟู ทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที 3 บางส่วน และ FOC รองรับ ระบบ FTTx ของ TICC ทีลงทุน
เพิมเติมครัง" ที 3 บางส่วน ออกให้ เช่าแก่ TICC โดย TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการ
หลักของกองทุน จะใช้ ทรัพย์สินทีเช่าเพือให้ บริ การในธุรกิจโทรศัพท์เคลือนที และธุรกิจให้ บริ การ
อิ น เทอร์ เ น็ ต และบรอดแบนด์ ตามลํา ดับ TUC ในฐานะผู้เ ช่ า จะเป็ น ผู้รั บ ผิ ด ชอบเกี ยวกับการ
ดําเนินงานและการบํารุ งรักษา FOC ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 และ FOC ของทรู มูฟ ที
ลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 3 และ TICC ในฐานะผู้เช่า หรื อผู้เช่าช่วง จะเป็ นผู้รับผิดชอบเกี ยวกับการ
ดําเนินงานและการบํารุ งรักษา FOC รองรับระบบ FTTx ของทรู มูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 และ
FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 ทังนี
" " TUC และ TICC จะต้ องปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานทีกําหนดในสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที
ทีเกียวข้ อง
ทังนี
" " หลังจากการได้ มาซึงทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 กองทุน
จะนํา FOC ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 บางส่วนออกให้ เช่าแก่ TUC และจะนํา FOC รองรับ
ระบบ FTTx ของเรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 4 บางส่วน และ FOC รองรั บระบบ FTTx ของ
TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 บางส่วนออกให้ เช่าแก่ TICC ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ และ
บริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีตามสัญญาแก้ ไขเพิมเติมสัญญาเช่า ดําเนินการ และ
บริ ห ารจัด การหลัก ครั ง" ที 2 ที เกี ยวข้ อ ง ระหว่ า งกองทุน TUC และ TICC ที เกี ยวกับ ทรั พ ย์ สิน
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 โดย TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและ
บริ หารจัดการหลักของกองทุน จะใช้ ทรัพย์สินทีเช่าเพือให้ บริ การในธุรกิจโทรศัพท์เคลือนที และ
ธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์ ตามลําดับ โดย TUC ในฐานะผู้เช่า จะเป็ นผู้รับผิดชอบ
เกียวกับการดําเนินงานและการบํารุ งรักษา FOC ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 และ TICC ใน
ฐานะผู้เช่า จะเป็ นผู้รับผิดชอบเกียวกับการดําเนินงานและการบํารุ งรักษา FOC รองรับระบบ FTTx
ของเรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง"
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ที 4 ทัง" นี " TUC และ TICC จะต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานทีกํ าหนดในสัญญาเช่า ดําเนินการ และ
บริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีตามสัญญาแก้ ไขเพิมเติมสัญญาเช่า ดําเนินการ และ
บริ หารจัดการหลัก ครัง" ที 2 ทีเกียวข้ อง
กองทุนเข้ าทําสัญญาแก้ ไขเพิมเติมสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีเกียวข้ องกับ
FOC กับ TICC และ TUC ซึงเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก ในส่วนของ FOC ที
เกียวข้ อง ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีทีเกียวข้ อง
หลังจากธุรกรรมทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3
สําเร็ จ TICC ขยายระยะเวลาการเช่าเดิมของระบบ FOC หลัก และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที
ต่างจังหวัด ซึงเป็ นโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive และ ระยะเวลาการเช่าช่วงเดิม
ของ FOC ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที 1 จากเดิมทีจะหมดอายุในวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570
เป็ นวันที 15 กันยายน พ.ศ. 2576 และขยายระยะเวลาการเช่าเดิมของอุปกรณ์ระบบสือสัญญาณ
และโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Active ในระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด
(ยกเว้ น Wifi และ DSLAM) จากเดิ ม ที หมดอายุใ นวัน ที 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2561 เป็ น วัน ที 31
ธันวาคม พ.ศ. 2564
นอกจากนี " ตามสัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิ น และสิท ธิ ร ายได้ ที เกี ยวข้ อ ง กองทุน มี สิท ธิ ใ นการรั บ
ประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิทีเกิดจากการให้ เช่า ระบบ FOC ของ BFKT แก่ กสท. โทรคมนาคม ภายใต้
สัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA และกองทุนยังมีสิทธิให้ เช่าใยแก้ วนําแสงทียังไม่มีการใช้ งาน
(dark fiber) ทีเหลือบน FOC หลักของ TICC FOC ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 FOC ของ
TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 FOC หลักของทรู มูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 FOC รองรั บระบบ
FTTx ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 FOC ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 FOC หลักของ
ทรู มูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของทรู มฟู ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3
และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 และภายหลังจากการได้ มาซึง
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 จะรวมถึง FOC ของ TUC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4 FOC รองรับระบบ FTTx ของเรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 และ FOC รองรับ
ระบบ FTTx ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 แก่ผ้ ใู ห้ บริ การโทรคมนาคมซึงเป็ นบุคคลภายนอก
รายอื น ๆ ทัง" นี " โดยขึ น" อยู่ กั บ ข้ อตกลงที จะเช่ า เพิ มเติ ม ของ TUC กั บ TICC โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ 3.4.1.4 (ก)(2) “สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการและ
บริ หารจัดการหลัก ครัง" ที 2 ระหว่าง TUC TICC และกองทุน ("สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า
ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก FOC ครัง" ที 2")
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รายละเอียดและคุณสมบัติของ FOC

ใยแก้ วนําแสงคือเส้ นใยแก้ วทีสามารถนําแสงไปตามความยาวคลืนแสง ใยแก้ วนําแสงใช้
กันอย่างแพร่ หลายในการสือสัญญาณ ซึงสามารถส่งสัญญาณได้ ในระยะทางทีไกลกว่า
และด้ วยอัตราแบนด์วิดท์ทีสูงกว่าระบบสือสัญญาณรู ปแบบอืน ๆ นอกจากนี " การสือสาร
ด้ วย FOC เป็ นวิธีการส่งข้ อมูลจากสถานทีหนึงไปยังอีกสถานทีหนึงด้ วยการส่งสัญญาณ
แสงผ่านทางใยแก้ วนําแสง กระบวนการสือสารโดยใช้ ใยแก้ วนําแสงมี ขนตอนพื
ั"
"นฐานซึง
ได้ แก่ การสร้ างสัญญาณแสงโดยการใช้ เครื องส่งสัญญาณ (transmitter) การถ่ายทอด
สัญญาณ การตรวจสอบว่าสัญญาณไม่เกิดการผิดเพี "ยนหรื อมีกําลังอ่อนเกินไป การรับ
สัญญาณแสง และการแปลงสัญญาณแสงเป็ นสัญญาณไฟฟ้า
ประโยชน์ทีสําคัญของการส่งสัญญาณผ่าน FOC คือมีการสูญเสียข้ อมูลทีตํามากและไม่มี
การรบกวนของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า ทําให้ สามารถเว้ นระยะทางระหว่างอุปกรณ์ ขยาย
สัญ ญาณ (amplifiers) กับ อุป กรณ์ ท วนสัญ ญาณ (repeaters) ได้ ไ กลขึ น" FOC จึ ง ถูก
นํามาใช้ แทนสายโลหะ และไม่มีการรบกวนของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า โดยการเชือมต่อด้ วย
สายไฟฟ้าหลายพันเส้ นสามารถนํามาแทนเส้ นใยแก้ วนําแสงทีมีแบนด์วิดท์สงู ได้ เพียงเส้ น
เดียว
(2)

รายละเอียดและความครอบคลุมของระบบ FOC หลัก

ระบบ FOC หลักของกองทุนซึงได้ มาจาก TICC โดยหลักประกอบด้ วยสายเคเบิลใยแก้ ว
ขนาด 12 ถึง 60 แกน (core) ซึงสามารถสือสัญญาณดิจิตอลแบบหลายช่อง (dense wave
digital multiplex หรื อ DWDM) ด้ วยความเร็ วที อั ต รา 1600 GB/s อุ ป กรณ์ ร ะบบสื อ
สัญญาณในระบบ FOC หลัก (รวมถึงอุปกรณ์ ทีอยู่ระหว่างการติดตัง" ) จะประกอบด้ วย
อุปกรณ์ ระบบสือสัญญาณ DWDM และอุปกรณ์ ระบบสือสัญญาณ SDH ซึงติดตังอยู
" ่ใน
ประมาณ 69 จังหวัดของประเทศไทย ระบบ FOC หลักประกอบด้ วยสายเคเบิลใยแก้ ว
ความยาว 5,112 กิโลเมตร สายเคเบิลใยแก้ วในระบบ FOC หลักได้ ผ่านการใช้ งานมาอยู่
ในช่วง 1 ถึง 7 ปี โดยทางเทคนิค สายเคเบิลใยแก้ วมีอายุการใช้ งานสูงถึง 50 ปี ระบบ FOC
หลักส่วนใหญ่เป็ นแบบพาดเหนือ พื "นดิน สายเคเบิลใยแก้ วบางส่วนวางอยู่ในท่อใต้ พื "นดิน
เพือเป็ นการป้องกันเพิมเติม ทังนี
" " ระบบ FOC หลักของกองทุนทีได้ มาจาก TICC ไม่รวม
เครื อข่ายส่งตรงถึงผู้ใช้ ปลายทาง (last mile) ในเขตพื "นทีกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
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ตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีทีกองทุนทํา
กับ TUC และ TICC นัน" TICC จะเช่า dark fiber ของระบบ FOC หลักในฐานะผู้เช่าและ
บริ หารจัดการหลัก โดยค่าเช่าจาก TICC จะเป็ นแหล่งรายได้ ทงหมดที
ั"
มาจากระบบ FOC
หลักจนกว่าจะมีผ้ เู ช่ารายอืน ผู้ประกอบกิจการสายเคเบิล และผู้ให้ บริ การข้ อมูลและเสียง
รายอืน ๆ มาเช่าเส้ นใยแก้ วนําแสงทียังไม่มีการใช้ งาน หลักส่วนทีเหลือของกองทุนเพิมเติม
โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ มเติ ม ในหัว ข้ อ 3.4.1.4 (ก)(2) “สัญ ญาแก้ ไขและแทนที
สัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก ครัง" ที 2 ระหว่าง TUC TICC และกองทุน ("
สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก FOC ครัง" ที 2”)) และ
หัวข้ อ 2.1.2 (ค)(9) “เส้ นใยแก้ วนําแสงทียังไม่มีการใช้ งาน (dark fiber capacity)”
(3)

รายละเอียดและความครอบคลุมของ FOC ของ AWC ทีล! งทุนเพิ!มเติ ม ครังที ! #

FOC ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 ซึงกองทุนลงทุนเพิมเติมประกอบด้ วยสายเคเบิล
ใยแก้ วขนาด 12 ถึง 144 แกน (core) มีระยะทางประมาณ 7,981 กิโลเมตร ครอบคลุม 67
จังหวัดของประเทศไทย FOC ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 ได้ ผ่านการใช้ งานมาอยู่
ในช่วง 3 ถึง 4 ปี โดยทางเทคนิค สายเคเบิลใยแก้ วมีอายุการใช้ งานสูงถึง 50 ปี FOC ของ
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 1 ส่วนใหญ่ เป็ นแบบพาดเหนือ พืน" ดิ น FOC ของ AWC ที
ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 1 บางส่ว นวางอยู่ใ นท่อ ใต้ พื น" ดิน ทัง" นี " FOC ของ AWC ที ลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 1 จะไม่รวมอุปกรณ์ระบบสือสัญญาณและเครื อข่ายส่งตรงถึงผู้ใช้ ปลายทาง
(last mile)
ตามสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการ FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 1 (ทีได้
แก้ ไขและแทนที) ทีกองทุนทํากับ TICC นัน" TICC จะเช่าเส้ นใยแก้ วนําแสงทียังไม่มีการใช้
งานของ AWC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 1 ในฐานะผู้เช่ าและบริ หารจัดการหลัก โดยใน
เบื อ" งต้ น ค่า เช่ าจาก TICC เป็ น แหล่ง รายได้ ทัง" หมดที มาจาก FOC ของ AWC ที ลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 1 จนกว่าจะมีผ้ เู ช่ารายอืน ผู้ประกอบกิจการสายเคเบิล และผู้ให้ บริ การ
ข้ อมูลและเสียงรายอืน ๆ มาเช่าเส้ นใยแก้ วนําแสงทียังไม่มีการใช้ งานของ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 1
ตามสัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 AWC จะให้ สทิ ธิแก่กองทุนในการ
ซื "อ (call option) FOC ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 โดยมีราคาใช้ สิทธิจํานวน 500
ล้ านบาท โดยกองทุนสามารถใช้ สทิ ธิดงั กล่าวได้ เมือครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาว ทังนี
" "
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โดยกองทุนจะต้ องแจ้ งความประสงค์ทีจะใช้ สิทธิดงั กล่าวให้ แก่ AWC ไม่ช้ากว่า 2 ปี ก่อน
ครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติ มเกียวกับสิทธิในการ
ซื "อ (call option) ในหัวข้ อ 2.5.2 (ก)(2)"สัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
1"
(4)

รายละเอียดและความครอบคลุมของ FOC ทีล! งทุนเพิ! มเติ ม ครังที ! $

FOC ที ลงทุน เพิ มเติม ครั ง" ที 2 ประกอบด้ ว ยสายเคเบิ ลใยแก้ วขนาด 24 ถึ ง 216 แกน
(core) มีระยะทางประมาณ 2,325 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 259,755 คอร์ กิโลเมตร) โดย
ณ ปั จจุบนั FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 นี "ผ่านการใช้ งานมาไม่เกิน 1-2 ปี โดยทางเทคนิค
สายเคเบิลใยแก้ วมีอายุการใช้ งานสูงถึง 50 ปี สายเคเบิลใยแก้ วบางส่วนวางอยู่ในท่อใต้
พื "นดิน เพือการป้องกันเพิมเติม ทังนี
" " FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ไม่รวมเครื อข่ายส่งตรง
ถึงผู้ใช้ ปลายทาง (last mile)
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีทีเกียวข้ อง
ของ FOC สําหรับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ระหว่าง
TUC และ TICC นัน" กองทุนได้ นํา FOC ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที 2 บางส่วน และ
FOC หลักของ ทรู มูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 บางส่วนออกให้ เช่าแก่ TUC และ ได้ นํา
FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที 2 บางส่วน ออกให้ เช่าแก่ TICC
โดย TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักของกองทุน จะใช้ ทรัพย์สนิ ทีเช่า
เพือให้ บริ การในธุรกิจโทรศัพท์เคลือนที และธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์
ตามลํ า ดับ TUC ในฐานะผู้ เช่ า จะเป็ น ผู้รั บ ผิ ด ชอบเกี ยวกับ การดํ า เนิ น งานและการ
บํารุ งรักษา FOC ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที 2 และ FOC หลักของ ทรู มูฟ ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 และ TICC ในฐานะผู้เช่า จะเป็ นผู้รับผิดชอบเกียวกับการดําเนินงานและ
การบํารุ งรักษา FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ทังนี
" " TUC
และ TICC จะต้ องปฏิบตั ิตามมาตรฐานทีกําหนดในสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หาร
จัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีทีเกียวข้ อง
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 และ ครั ง" ที 3 TICC ให้ สิทธิ
กองทุนในการซื "อ (call option) FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
2 โดยมีราคาใช้ สิทธิจํานวน 200 ล้ านบาท โดยสามารถใช้ สิทธิดงั กล่าวได้ เมือครบกําหนด
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อายุการเช่าระยะยาว ทังนี
" " โดยกองทุนจะต้ องแจ้ งความประสงค์ทีจะใช้ สิทธิดงั กล่าวให้ แก่
TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปี ก่อนครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาว
(5)

รายละเอียดและความครอบคลุมของ FOC ทีล! งทุนเพิ! มเติ ม ครังที ! %

FOC ที ลงทุน เพิ มเติม ครั ง" ที 3 ประกอบด้ ว ยสายเคเบิ ล ใยแก้ วขนาด 24 ถึ ง 216 แกน
(core) มีระยะทางประมาณ 27,368 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 1,210,291 คอร์ กิโลเมตร)
โดย FOC ทีจะมีการลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 3 นีผ" ่านการใช้ งานมาไม่เกิ น 1-2 ปี โดยทาง
เทคนิค สายเคเบิลใยแก้ วมีอายุการใช้ งานสูงถึง 50 ปี โดยที FOC ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3
ส่วนใหญ่เป็ นแบบพาดเหนือพื "นดิน ทําให้ เข้ าถึงและบํารุ งรักษาได้ ง่าย รวมทังสามารถ
"
ก่อสร้ างและเดินสายเคเบิลใหม่ได้ รวดเร็ วสายเคเบิลใยแก้ วบางส่วนวางอยูใ่ นท่อใต้ พื "นดิน
เพือการป้องกันเพิมเติม ทังนี
" " FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 จะไม่รวมเครื อข่ายส่งตรงถึง
ผู้ใช้ ปลายทาง (last mile)
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีทีเกียวข้ อง
ของ FOC สํา หรั บ ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 3
ระหว่าง กองทุน TUC และ TICC นัน" กองทุนได้ นํา FOC ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที
3 บางส่วน และ FOC หลัก ของ ทรู มูฟ ทีลงทุนเพิมเติมครั ง" ที 3 บางส่วนออกให้ เช่าแก่
TUC และได้ นํา FOC รองรั บระบบ FTTx ของ ทรู มูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 3 บางส่วน
และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที 3 บางส่วน ออกให้ เช่าแก่
TICC โดย TUC และ TICC ในฐานะผู้เ ช่ า และบริ ห ารจัด การหลัก ของกองทุ น จะใช้
ทรั พย์ สินทีเช่าเพือให้ บริ การในธุรกิจโทรศัพท์เคลือนที และธุรกิ จให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต
และบรอดแบนด์ ตามลําดับ TUC ในฐานะผู้เช่า จะเป็ นผู้รับผิดชอบเกียวกับการดําเนินงาน
และการบํารุ งรักษา FOC ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที 3 และ FOC หลักของ ทรู มฟู ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 และ TICC ในฐานะผู้เช่า จะเป็ นผู้รับผิดชอบเกียวกับการดําเนินงาน
และการบํารุ งรั กษา FOC รองรั บระบบ FTTx ของ ทรู มูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 3 และ
FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที 3 ทังนี
" " TUC และ TICC จะต้ อง
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทีกําหนดในสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการ
แก้ ไขและแทนทีทีเกียวข้ อง
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 และ ครั ง" ที 3 TICC ให้ สิทธิ
กองทุนในการซื "อ (call option) FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
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3 โดยมี ร าคาใช้ สิท ธิ จํ านวน 1,300 ล้ า นบาท โดยสามารถใช้ สิท ธิ ดัง กล่า วได้ เมื อครบ
กํ า หนดอายุการเช่าระยะยาว ทัง" นี " โดยกองทุน จะต้ องแจ้ งความประสงค์ ที จะใช้ สิทธิ
ดังกล่าวให้ แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปี ก่อนครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาว
(6)

รายละเอียดและความครอบคลุมของ FOC ทีล! งทุนเพิ! มเติ ม ครังที ! &

FOC ที ลงทุน เพิ มเติม ครั ง" ที 4 ประกอบด้ ว ยสายเคเบิ ล ใยแก้ วขนาด 24 ถึ ง 216 แกน
(core) มีระยะทางประมาณ 5,524 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 295,726 คอร์ กิโลเมตร) โดย
FOC ทีจะมีการลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 นี "ส่วนใหญ่ได้ ผ่านการใช้ งานมาและถูกสร้ างขึ "นมา
ประมาณ 2-3 ปี โดยทางเทคนิค สายเคเบิลใยแก้ วมีอายุการใช้ งานสูงถึง 50 ปี โดยที FOC
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ส่วนใหญ่เป็ นแบบพาดเหนือพื "นดิน ทําให้ เข้ าถึงและบํารุงรักษาได้
ง่าย รวมทังสามารถก่
"
อสร้ างและเดินสายเคเบิลใหม่ได้ รวดเร็ วสายเคเบิลใยแก้ วบางส่วน
วางอยู่ในท่อใต้ พื "นดิน เพือการป้องกันเพิมเติม ทังนี
" " FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 จะไม่
รวมเครื อข่ายส่งตรงถึงผู้ใช้ ปลายทาง (last mile)
ภายใต้ สัญ ญาเช่า ดํ า เนิ น การ และบริ ห ารจัดการหลักที ได้ มีการแก้ ไขและแทนทีตาม
สัญญาแก้ ไขเพิมเติมสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลัก ครัง" ที 2 ทีเกียวข้ อง
ของ FOC สําหรับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ระหว่าง
กองทุน TUC และ TICC นัน" กองทุน จะนํ า FOC ของ TUC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4
บางส่วนออกให้ เช่าแก่ TUC และจะนํา FOC รองรั บระบบ FTTx ของเรี ยลมูฟ ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4 บางส่วน และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
4 บางส่วนออกให้ เช่าแก่ TICC โดย TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก
ของกองทุน จะใช้ ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า เพื อให้ บ ริ ก ารในธุ ร กิ จ โทรศัพ ท์ เ คลื อนที และธุ ร กิ จ
ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์ ตามลําดับ TUC ในฐานะผู้เช่า จะเป็ นผู้รับผิดชอบ
เกียวกับการดําเนินงานและการบํารุ งรักษา FOC ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 และ
TICC ในฐานะผู้เช่าหรื อผู้เช่าช่วง จะเป็ นผู้รับผิดชอบเกี ยวกับการดําเนินงานและการ
บํารุ งรั กษา FOC รองรั บระบบ FTTx ของเรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 4 และ FOC
รองรับระบบ FTTx ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ทังนี
" " TUC และ TICC จะต้ องปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานทีกําหนดในสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไข
และแทนทีทีเกียวข้ อง
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รายละเอียดและความครอบคลุมของระบบบรอดแบนด์ในเขตพืนทีต! ่างจังหวัด
(Upcountry Broadband Network)

นอกจากระบบ FOC หลักแล้ ว กองทุนได้ เข้ าซื "อระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด
จาก TICC ซึงระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัดของกองทุนทําให้ TICC ในฐานะ
ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักของกองทุน สามารถเสนอบริ การการเข้ าถึงโครงข่ายต่าง ๆ
ให้ แก่ลกู ค้ าองค์กรและลูกค้ าทัวไป เพือตอบสนองความต้ องการบริ การเสียง ข้ อมูล ภาพ
และการรับส่งข้ อมูลวิดีโอ ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึง MPLS, DOCSIS, xDSL, DDN,
WiFi และ FTTx ระบบบรอดแบนด์ ใ นเขตพื น" ที ต่ า งจัง หวัด ของกองทุ น ประกอบด้ วย
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Active และ Passive เพือเข้ าถึงผู้ใช้ ปลายทางได้
จํ า นวนประมาณ 1.2 ล้ านพอร์ ต โดยระบบส่ ง ตรงถึ ง ผู้ ใช้ ปลายทาง ( last mile)
ประกอบด้ วย สายใยแก้ วนําแสง (fiber optic cable) สายโคแอคเชียล (coaxial cable)
และสายทองแดง (copper cable) ซึงมีความยาวโดยรวมประมาณ 20,750 กิโลเมตร ทังนี
" "
FOC มีความยาวครอบคลุม 6,114 กิโลเมตรของระบบส่งตรงถึงผู้ใช้ ปลายทาง (last mile)
และมีจํานวนรวมทังสิ
" "น 198,085 คอร์ กิโลเมตร
(8)

รายละเอียดและความครอบคลุมของ FOC ของ BFKT

กองทุนได้ เข้ าซื "อสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ ทีเกิดขึ "นตังแต่
" และรวมถึงวันเริ ม
คํานวณรายได้ จนถึงวันครบกําหนดสัญญา HSPA ทีเกิดจากการให้ เช่า ระบบ FOC ของ
BFKT เป็ นระยะเวลาประมาณ 12 ปี หรื อจนถึงปี 2568 (รวมถึงเงินทีได้ รับจากการใช้ สทิ ธิ
เรี ยกร้ อง คําตัดสิน คําพิพากษา คดีความทีตัดสินให้ แก่ BFKT รวมทังการดํ
"
าเนินการหรื อ
สิทธิอืนใดซึง BFKT มีสทิ ธิได้ รับ (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินทีได้ รับจากการใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ อง
ทีเกิดขึ "นจาก หรื อเกียวกับรายได้ หรื อสัญญาซึงก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าวซึง BFKT มีสิทธิ
ได้ รับก่อนหน้ าวันเริ มคํานวณรายได้ ไม่วา่ BFKT จะได้ ดําเนินการใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องหรื อได้ รับ
ชําระตามสิทธิหรื อการใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องดังกล่าวก่อนหน้ าหรื อภายหลังวันเริ มคํานวณรายได้
ก็ตาม)) โดยในปั จจุบนั BFKT ให้ เช่าและให้ บริ การเกียวกับการดําเนินงานของ FOC แก่
กสท. โทรคมนาคม ในส่วนทีเกียวกับระบบสือสัญญาณเพือใช้ เชือมต่อ (backhaul) กับเสา
โทรคมนาคม เพือใช้ รองรับโครงข่าย 3G HSPA 850 MHz ของ กสท. โทรคมนาคม ระบบ
FOC ของ BFKT โดยหลักประกอบด้ วยสายเคเบิลใยแก้ ว ขนาด 12 ถึง 60 แกน (core) ซึง
สามารถสือสัญญาณดิจิตอลแบบหลายช่อง (dense wave digital multiplex หรื อ DWDM)
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ด้ ว ยความเร็ ว ที อัต รา 1-10 GB/s DWDM ระบบ FOC ของ BFKT ยัง ประกอบไปด้ ว ย
อุปกรณ์ระบบสือสัญญาณซึงติดตังอยู
" ป่ ระมาณ 5,000 ตําแหน่ง แต่จะไม่รวมเครื อข่ายส่ง
ตรงถึงผู้ใช้ ปลายทาง (last mile) ใด ๆ ทีอยู่ในเขตพื "นทีกรุ งเทพมหานครและประกอบด้ วย
ใยแก้ ว ความยาวประมาณ 47,250 กิ โลเมตร สายเคเบิ ลใยแก้ ว ได้ ผ่า นการใช้ ง านมา
ประมาณสองปี โดยทางเทคนิค มีอายุการใช้ งานสูงถึงประมาณ 50 ปี และเช่นเดียวกับ
ระบบ FOC หลักทีกองทุนได้ มาจาก TICC กล่าวคือ ระบบ FOC ของ BFKT ส่วนใหญ่เป็ น
แบบพาดเหนือพืน" ดิน ทําให้ เข้ าถึงและบํารุ งรั กษาได้ ง่าย รวมทัง" สามารถก่อสร้ างและ
เดินสายเคเบิลใยแก้ วใหม่ได้ รวดเร็ ว สายเคเบิ ลใยแก้ วบางส่วนวางอยู่ในท่อใต้ พื "นดินเพือ
การป้องกันเพิมเติม
BFKT เป็ นผู้ใช้ และบํารุ งรักษา ระบบ FOC ของ BFKT ทังหมดและให้
"
เช่า และให้ บริ การ
ด้ านการดําเนินงานและการบํารุ งรักษาระบบสือสัญญาณแก่ กสท. โทรคมนาคม แต่เพียง
ผู้เดียวตามสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA ต่อไป โดย BFKT จะโอนรายได้ สทุ ธิทีเกิด
จากการให้ เช่าดังกล่าวให้ แก่กองทุนตามข้ อกําหนดและเงือนไขในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ
และสิทธิ รายได้ กองทุนไม่มีสิทธิ ได้ รับรายได้ ใด ๆ ทีเกิ ดจากการให้ บริ การเกียวกับการ
ดํ า เนิ น งานและการบํ า รุ ง รั ก ษาที เกี ยวข้ อ งกับ ระบบ FOC ของ BFKT โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการดําเนินการระหว่างกองทุน BFKT และ กสท. โทรคมนาคม
ในหัวข้ อ 2.5.1 (ก) “สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ เบื "องต้ น”
ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ทีเกียวข้ อง BFKT ให้ สทิ ธิแก่กองทุนในการซื "อ
(call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวน 1,435 เสา และ ระบบ FOC ของ BFKT
โดยมีราคาใช้ สิทธิจํานวน 10 ล้ านบาท โดยสามารถใช้ สิทธิดงั กล่าวได้ เมือกองทุนแจ้ งแก่
BFKT เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมเกียวกับสิทธิ ในการซือ"
(call option) ในหัว ข้ อ 2.5.1 (ก)(1) “สัญ ญาโอนขายทรั พย์ สิน และสิท ธิ ร ายได้ ระหว่าง
BFKT และกองทุนลงวันที 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ BFKT”)” และหัวข้ อ 3.1.2 (ก) “นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐาน
โทรคมนาคมทีกองทุนลงทุนอยูใ่ นปั จจุบนั ”
อนึง ภายใต้ หนังสือข้ อตกลงร่วมกันทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม
ของ BFKT และ AWC TUC และ TICC ตกลงจะเช่ า ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมของ BFKT และ AWC บางส่ว น ซึ งทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่า วประกอบด้ ว ยเสา
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โทรคมนาคมของ BFKT ระบบ FOC ของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 โดยกองทุนจะรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวจาก BFKT และ AWC ภายหลัง
จากข้ อตกลงเกียวกับการโอนสิทธิ รายได้ ทีเกียวเนืองกับทรัพย์สินดังกล่าวสิ "นผลลงตาม
สัญญาโอนขายทรั พ ย์ สินและสิทธิ รายได้ ทีเกี ยวข้ อง ทัง" นี " ระยะเวลาเช่าของทรั พ ย์ สิน
โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ที เกี ยวข้ อ งจะสิน" สุดในวัน ที 15
กันยายน 2576 ซึงคู่สญ
ั ญาทีเกียวข้ องจะดําเนินการเจรจาและตกลงจํานวนทรัพย์สินทีจะ
เช่า ตลอดจนเงือนไขและข้ อกําหนดในการเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จํานวนเงินสุทธิทีเกิดขึ "น
จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวจะต้ องไม่น้อยกว่าจํานวนทีกองทุนได้ รับจาก BFKT และ AWC ตาม
สัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้ ทีเกี ยวข้ อง กับกองทุน ในส่วนทีเกี ยวข้ องกับ
ทรัพย์สินดังกล่าว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติม ในหั วข้ อ 3.4.1.3 (ก)(4) “หนังสือ
ข้ อตกลงร่ ว มกั น (Letter of Agreement) ที เกี ยวข้ องกั บ ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ระหว่าง TUC TICC และกองทุน ("หนังสือข้ อตกลง
ร่วมกันทีเกียวข้ องกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC")”
(9)

เส้นใยแก้วนําแสงทีย! งั ไม่มีการใช้งาน (dark fiber capacity)

ตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีทีกองทุนทํา
กับ TICC และ TUC กองทุนให้ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก เช่าใยแก้ วนํา
แสงทียังไม่มีการใช้ งาน (dark fiber) บนระบบ FOC หลัก และ FOC ของ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 1 บางส่วน สําหรับเส้ นใยแก้ วนําแสงทียังไม่มีการใช้ งานส่วนทีเหลือบน (1)
ระบบ FOC หลักจํานวน 49,415 คอร์ กิโลเมตร หรื อประมาณร้ อยละ 40 และ (2) FOC ของ
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 จํานวน 106,213 คอร์ กิโลเมตร หรื อประมาณร้ อยละ 35
ของ FOC ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 โดยในแต่ละกรณีเส้ นใยแก้ วนําแสงทียังไม่มี
การใช้ งานจะทยอยลดลงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลัก
ทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีทีเกียวข้ อง เมือมีการใช้ งานส่วนทีสํารองไว้ สาํ หรับ TICC เพิมขึ "น
กองทุนสามารถให้ เช่าเส้ นใยแก้ วนําแสงทียังไม่มีการใช้ งานแก่บคุ คลภายนอกผู้ให้ บริ การ
โทรศัพท์เคลือนที ผู้ประกอบกิจการสายเคเบิลใยแก้ ว และผู้ให้ บริ การข้ อมูลและเสียงราย
อืน ๆ ทีเลือกจะติดตังอุ
" ปกรณ์ระบบสือสัญญาณ (transmission equipment) ของตนเอง
และเช่าใยแก้ วนําแสงทียังไม่มีการใช้ งานจากกองทุนได้ ทังนี
" "ภายใต้ เงือนไขสิทธิ ในการ
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ปฏิเสธก่อน (right of first refusal) ในการเช่าหรื อเช่าช่วงเส้ นใยแก้ วนําแสงทียังไม่มีการใช้
งานของ TICC และจะต้ องไม่เป็ นการรบกวนส่วนทีสํารองไว้ สาํ หรับการใช้ งานของ TICC
ทังนี
" " ในส่วนของ FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 และ FOC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 นัน" เส้ นใยแก้ วนําแสงทียังไม่มีการใช้ งาน (Dark Fiber) หลังจาก
กองทุนให้ TUC และ TICC เช่ามีประมาณร้ อยละ 16.2 และหลังจากกองทุนได้ ให้ เช่า FOC
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 และ FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
บางส่วนแล้ วภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและ
แทนทีตามสัญญาแก้ ไขเพิมเติมสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลัก ครัง" ที 2 ที
เกี ยวข้ องนั น" กองทุ น สามารถให้ เช่ า เส้ นใยแก้ วนํ า แสงที ยั ง ไม่ มี ก ารใช้ งานแก่
บุคคลภายนอกผู้ให้ บริ การโทรศัพท์ เคลือนที ผู้ประกอบกิ จการสายเคเบิลใยแก้ ว และ
ผู้ ให้ บริ ก ารข้ อมู ล และเสี ย งรายอื น ๆ ที เลื อ กจะติ ด ตัง" อุ ป กรณ์ ร ะบบสื อสัญ ญาณ
(transmission equipment) ของตนเอง และเช่ า ใยแก้ วนํ าแสงทียังไม่มี การใช้ งานจาก
กองทุนได้ ทังนี
" "ภายใต้ เงือนไขสิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) ในการเช่าหรือ
เช่าช่วงเส้ นใยแก้ วนําแสงทียังไม่มีการใช้ งานของ TUCและ TICC (แล้ วแต่กรณี ) และ
จะต้ องไม่เป็ นการรบกวนส่วนทีสํารองไว้ สาํ หรับการใช้ งานของ TUC และ TICC
อย่างไรก็ ตาม โครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทัง" ประเภท Active และ Passive ทีอยู่ใน
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด รวมทังอุ
" ปกรณ์ระบบสือสัญญาณทีอยู่ในระบบ
FOC หลักจะไม่สามารถนําออกให้ ผ้ ใู ห้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีทีเป็ นบุคคลภายนอกเช่า
ดําเนินการและบริ หารจัดการเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อยห้ าปี นบั จากวันจดทะเบียนกองทุน
ส่วน ระบบ FOC ของ BFKT ไม่สามารถนําออกให้ บคุ คลภายนอกเช่าได้ ระหว่างทีสัญญา
เช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA ยังมีผลใช้ บงั คับ เนืองจากตกอยูภ่ ายใต้ ข้อตกลงการให้ สทิ ธิ
แต่เพียงผู้เดียวบางส่วนแก่ กสท. โทรคมนาคม นอกจากนี " ถึงแม้ กองทุนจะได้ ใช้ สทิ ธิในการ
ซือ" (call option) ระบบ FOC ของ BFKT ภายหลังสิ "นสุดสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์
HSPA กองทุนก็อาจไม่สามารถจัดให้ มผี ้ เู ช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวเพิมเติมได้ เนืองจากข้ อจํากัด
ภายใต้ สญ
ั ญาต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับ ระบบ FOC ของ BFKT
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ร่างเพือประกอบการพิจารณาเบื "องต้ น (12 กรกฎาคม 2562)
ตารางดังต่อไปนี "แสดงข้ อมูลโดยทัวไปของ (ก) FOC ทีอยู่ในกองทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทุนในปั จจุบนั (กล่าวคือ ก่อนการเข้ าลงทุนเพิมเติมครัง" ที 4) (ข) FOC ทีกองทุนจะเข้ าลงทุน
เพิมเติมครัง" ที 4 และ (ค) FOC ทีกองทุนจะเป็ นเจ้ าของ เช่า หรื อมีสทิ ธิรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิทีเกิดจาก FOC ดังกล่าวภายหลังการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 (ตัวเลขข้ างล่างนี "ปั ดเศษเพือให้ ง่ายต่อการนําเสนอ) (อ้ างอิง ณ วันทีทีกองทุนเข้ าลงในการลงทุนเพิมเติมครัง" ที 3 ประกอบกับข้ อมูลการลงทุนเพิมเติมครัง" ที 4 ที
กองทุนจะเข้ าลงทุน)
ก่ อนการเข้ าลงทุนเพิมเติมครัง" ที 4

ความยาว
(กิโลเมตร)

FOC ทีสามารถให้ เช่ ากับผู้เช่ ารายอืนได้
42,786

การเข้ าลงทุนเพิมเติมครัง" ที 4

จํานวนคอร์
กิโลเมตร

จํานวนทีให้ เช่ า
ตามสัญญาใน
ปั จจุบัน
(คอร์ กิโลเมตร)

อัตราร้ อย
ละทีให้ เช่ า
ของ FOC
ทัง" หมด

ความยาว
(กิโลเมตร)

จํานวนคอร์
กิโลเมตร

จํานวนทีให้ เช่ า
ตามสัญญาใน
ปั จจุบัน
(คอร์ กิโลเมตร)

1,896,473

1,457,318

76.8(1)

5,524

295,726

236,581

FOC ทีอยู่ภายใต้ สัญญา HSPA และทีอยู่ภายใต้ สิทธิในการเช่ าแต่ เพียงผู้เดียว (ยกเว้ นจะมีการตกลงเป็ นอย่ างอืนในอนาคต) ซึงยังไม่ สามารถให้ เช่ าแก่ ผ้ ูเช่ ารายอืน
รวม

53,364
96,150

878,485
2,774,958

100.0(3)
84.2

878,485
2,335,803

5,524

295,726

236,581

ภายหลังการเข้ าลงทุนเพิมเติมครัง" ที 4
จํานวนทีให้
อัตราร้ อย
เช่ าตาม
อัตราร้ อย
ละทีให้ เช่ า ความยาว จํานวนคอร์
สัญญาใน
ละทีให้ เช่ า
ของ FOC (กิโลเมตร)
กิโลเมตร
ปั จจุบัน
ของ FOC
ทัง" หมด
(คอร์
ทัง" หมด
กิโลเมตร)
80.0

48,310

2,192,199

1,693,899

77.3

80.0

53,364
101,674

878,485
3,070,684

878,485
2,572,384

100.0(1)
83.8

($)

(1) เป็ นอัตราร้ อยละทีให้ เช่าของ FOC ซึงปั จจุบนั ให้ เช่าอยู่กบั กลุม่ ทรู
(2) สัญญา HSPA จะสิ "นสุดลงในวันที ; สิงหาคม .$%' เว้ นแต่มีการต่ออายุสญ
ั ญาออกไปตามเงือนไขทีกําหนดไว้
(3) สําหรับ FOC ทีอยู่ภายใต้ สญ
ั ญา HSPA เป็ นไปตามเงือนไขของสัญญา HSPA ซึงเกิดขึ "นก่อนทีกองทุนจะเข้ าลงทุนและทําสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้
ก่ อนการเข้ าลงทุนเพิมเติมครัง" ที 4
ปริมาณความจุสําหรั บให้ เช่ าแก่
ผู้เช่ ารายอืน
รวม

การเข้ าลงทุนเพิมเติมครัง" ที 4

ปริมาณความจุทสามารถให้
ี
เช่ าแก่ ผ้ ูเช่ ารายอืน
(คอร์ กิโลเมตร)

อัตราร้ อยละปริมาณความจุที
สามารถให้ เช่ าแก่ ผ้ ูเช่ าราย
อืนของ FOC ทัง" หมด

ปริมาณความจุทสามารถให้
ี
เช่ าแก่ ผ้ ูเช่ ารายอืน
(คอร์ กิโลเมตร)

439,155

15.8

59,145

อัตราร้ อยละปริมาณความจุที
สามารถให้ เช่ าแก่ ผ้ ูเช่ าราย
อืนของ FOC ทัง" หมด
20%
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ภายหลังการเข้ าลงทุนเพิมเติมครัง" ที 4
ปริมาณความจุทสามารถให้
ี
เช่ าแก่ ผ้ ูเช่ ารายอืน
(คอร์ กิโลเมตร)
498,300

อัตราร้ อยละปริมาณความจุที
สามารถให้ เช่ าแก่ ผ้ ูเช่ าราย
อืนของ FOC ทัง" หมด
16.2
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(10) การกระจายทางภูมิศาสตร์
ตารางดังต่อไปนี "แสดงถึงการกระจายทางภูมิศาสตร์ ในแต่ละภาค (โดยคิดเฉพาะ FOC ที
สามารถให้ เช่ากับผู้เช่ารายอืนได้ ) โดยคิดเป็ นร้ อยละของ (ก) จํ านวน FOC ทัง" หมดที
กองทุนเป็ นเจ้ าของหรื อเช่าในปั จจุบนั (กล่าวคือ ก่อนการเข้ าลงทุนเพิมเติมครัง" ที 4) (ข)
จํานวน FOC ทังหมดที
"
กองทุนจะเข้ าลงทุนเพิมเติมครัง" ที 4 และ (ค) จํานวน FOC ทังหมด
"
ที กองทุน จะเป็ น เจ้ าของหรื อ เช่ าภายหลัง การเข้ าลงทุนในทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 (ตัวเลขข้ างล่างนี "ปั ดเศษเพือให้ ง่ายต่อการนําเสนอ)
(อ้ างอิง ณ วันทีทีกองทุนเข้ าลงในการลงทุนเพิมเติมครัง" ที 3 ประกอบกับข้ อมูลการลงทุน
เพิมเติมครัง" ที 4 ทีกองทุนจะเข้ าลงทุน)
ก่ อนการเข้ าลงทุนเพิมเติมครัง" ที 4

การลงทุนเพิมเติมครัง" ที 4

ภายหลังการเข้ าลงทุนเพิมเติมครัง" ที 4

คอร์ กิโลเมตร

ร้ อยละของ
คอร์ กิโลเมตร
(โดยประมาณ)

คอร์ กิโลเมตร

ร้ อยละของ
คอร์ กิโลเมตร
(โดยประมาณ)

คอร์ กิโลเมตร

ร้ อยละของ
คอร์ กิโลเมตร
(โดยประมาณ)

935,018

49.3

40,823

13.8

975,841

44.5

273,714

14.4

120,982

40.9

394,696

18.0

ภาคตะวันออก

139,611

7.4

38,209

12.9

177,820

8.1

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

252,709

13.3

60,782

20.6

313,491

14.3

ภาคเหนือ

169,291

8.9

21,576

7.3

190,867

8.7

ภาคใต้

126,130

6.7

13,354

4.5

139,484

6.4

รวม

1,896,473

100.0

295,726

100.0

2,192,199

100.0

พืน" ที

เขตพืน" ที
กรุงเทพมหานคร
และปริ มณฑล
ภาคกลางและ
ภาคตะวันตก

(11) การขยาย FOC และบรอดแบนด์
นิ ติ บุค คลผู้โอนได้ ให้ สิท ธิ แก่ กองทุน ในการได้ รั บ คําเสนอก่ อน (right to receive a first
offer) เพือซื "อ FOC อุปกรณ์ระบบสือสัญญาณ หรื อระบบบรอดแบนด์ในพื "นทีต่างจังหวัด
เพิมเติม หากกลุม่ ทรูพิจารณาจะขายทรัพย์สินเหล่านี "ให้ แก่บคุ คลภายนอก โปรดพิจารณา
หัวข้ อ 2.5.1 (ก) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ เบื "องต้ น ” หัวข้ อ 2.5.2 (ก)(1)
“สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1” หัวข้ อ 2.5.3 (ก)
“สัญญาทีทําให้ ได้ มาซึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
และครัง" ที 3” และ หัวข้ อ 3.4.1.4 “สาระสําคัญของร่ างสัญญาทีทําให้ ได้ มาซึงทรั พย์ สิน
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โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิ มเติม ครัง" ที 4 และร่ างสัญญาเกียวกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4” กองทุน
คาดว่า อาจมีการจัดหาโครงสร้ างพืน" ฐาน FOC อุปกรณ์ ระบบสือสัญญาณ และระบบ
บรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัดเพิมเติมเนืองจาก TICC และบริ ษัทอืน ๆ ในกลุม่ ทรูอยู่
ระหว่างการขยายโครงข่ายและเพิมฐานลูกค้ าของตนออกไปอีก ดังนัน" จึงเป็ นโอกาสที
น่าสนใจในการลงทุนของกองทุนเพราะจะทําให้ กองทุนมีผลตอบแทนเพิมขึ "นจากการนํา
ทรัพย์สนิ ออกให้ เช่า
หากกองทุนตัดสินใจจะซื "อ FOC อุปกรณ์ระบบสือสัญญาณ หรื อระบบบรอดแบนด์ในเขต
พืน" ทีต่างจังหวัดเพิมเติม มีความเป็ นไปได้ ทีกองทุนจะต้ องการเงิ นทุนเพิ มเติมเพื อซื อ"
ทรัพย์สินดังกล่าว ซึงกองทุนอาจจะต้ องดําเนินการตามขันตอนที
"
เกียวกับการกู้ยืมตามที
ระบุไว้ ในส่วนที ; “การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม” หัวข้ อ 12.1.1 “นโยบายการ
กู้ยืมเงิน” และ/หรื อขันตอนที
"
เกียวกับการเพิมทุนตามทีระบุไว้ ในส่วนที ; “การจัดการและ
การกํ า กับ ดูแ ลกองทุน รวม” หัว ข้ อ 10.1.3 “การเพิ มเงิ น ทุน จดทะเบี ย น” ในบางกรณี
กองทุนอาจจําเป็ นต้ องแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุน กองทุนไม่สามารถรับรองได้
ว่า ในอนาคตกองทุนจะมีโอกาสใช้ สิทธิในการได้ รับคําเสนอก่อน (right to receive a first
offer) เพื อการซื อ" FOC อุ ป กรณ์ ร ะบบสื อสัญ ญาณ หรื อ ระบบบรอดแบนด์ ใ นพื น" ที
ต่างจังหวัดเพิมเติม
ทังนี
" " หากมีแผนการลงทุน FOC อุปกรณ์ระบบสือสัญญาณ หรื อระบบบรอดแบนด์เพิมเติม
ในอนาคต กองทุนคาดว่าจะอยูใ่ นพื "นทีหลักดังต่อไปนี "
·

พื "นทีต่างจังหวัดของประเทศไทยซึงยังได้ รับการบริ การไม่เพียงพอ และมีแนวโน้ มการ
เติบโตอย่างมีนยั สําคัญ

·

เส้ นทางให้ บริ การเดิมซึงต้ องการความมันคงเพิมเติมเนืองจากมีอตั ราการรับส่งข้ อมูล
สูง และ

·

เขตเมืองทีสําคัญต่าง ๆ ของประเทศไทย

(12) สิ ทธิ แห่งทางและการติ ดตังอุปกรณ์ (Rights of Way and Equipment Access)
ระบบ FOC หลักเกือบทังหมดและ
"
เครื อข่ายส่งตรงไปถึงผู้ใช้ ปลายทาง (last mile) ของ
ระบบบรอดแบนด์ ในเขตพื น" ที ต่างจังหวัดที กองทุน เข้ าลงทุน กับ TICC และ FOC ของ
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AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 ทีกองทุนเช่ามาจาก AWC FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ที
เข้ าลงทุนกับ TICC TUC และทรู มูฟ FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 ทีเข้ าลงทุนกับ TICC
TUC และทรู มูฟ และ FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 4 ทีจะเข้ าทํารายการกับ TICC TUC
และเรี ยลมูฟ หลังจากการได้ มาซึงทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 4 จะใช้ สทิ ธิแห่งทางโดยนิติกรรมสัญญาทีหน่วยงานด้ านสาธารณูปโภคได้ ให้ สิทธิ ไว้
ในชื อของ TICC และ TUC ส่ว น ระบบ FOC ของ BFKT ใช้ สิท ธิ แ ห่ง ทางโดยนิ ติ ก รรม
สัญญาของ กสท. โทรคมนาคม อุปกรณ์ ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัดและ
อุปกรณ์ระบบสือสัญญาณ FOC หลักทีกองทุนซื "อจาก TICC ส่วนใหญ่ตงอยู
ั " บ่ นสถานทีซึง
เป็ นของหรื อเช่าในนามของกลุ่มทรู รวมถึง TICC ทังนี
" " ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ กบั TICC TICC จะให้ หรื อจัดหามาให้ แก่กองทุนหรื อผู้เช่าของกองทุนซึงสิทธิใน
การเข้ าถึงและใช้ สิทธิแห่งทางที TICC หรื อบริ ษัทอืน ๆ ในกลุม่ ทรู ถืออยู่ในส่วนของระบบ
FOC หลัก ในส่วนของ FOC ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที 1 เมือกองทุนใช้ สิทธิในการ
ซื "อ (call option) FOC ดังกล่าว กองทุนจะมีสิทธิในการเข้ าถึงและใช้ สิทธิแห่งทางที TICC
หรื อบริ ษัทอืน ๆ ในกลุ่มทรู ถืออยู่ในส่วนของ FOC ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 1
ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการ FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง"
ที 1 (ทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที) นอกจากนี " ตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการ
หลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที TUC และ TICC จะให้ หรื อจัดหามาให้ แก่กองทุนหรื อผู้เช่า
ของกองทุนซึงสิทธิในการเข้ าถึงและใช้ สทิ ธิแห่งทางที TUC TICC หรื อบริ ษัทอืน ๆ ในกลุม่
ทรู ถืออยู่ในส่วนของ FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 3 และ
FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 นอกเหนือจากนัน" ในส่วนของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ
TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 3 เมือกองทุนใช้ สิทธิในการซื "อ (call option) FOC ดังกล่าว กองทุนจะมีสิทธิในการ
เข้ า ถึ งและใช้ สิทธิ แ ห่งทางที TICC หรื อ บริ ษั ท อื น ๆ ในกลุ่ม ทรู ถืออยู่ใ นส่วนของ FOC
รองรับระบบ FTTx ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ
TICC ที ลงทุน เพิ มเติม ครั ง" ที 3 ตามที กํ าหนดไว้ ในสัญ ญาเช่า ดํ า เนิ นการ และบริ หาร
จัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีทีเกียวข้ อง สิทธิแห่งทางในส่วนของ ระบบ FOC ของ
BFKT อยูใ่ นชือของ กสท. โทรคมนาคม และหากกองทุนใช้ สทิ ธิในการซื "อ ระบบ FOC ของ
BFKT ในอนาคต ผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคมจะจัดหาหรื อดําเนินการให้ มีการจัดหามา
ให้ แก่กองทุนหรื อผู้เช่าของกองทุนซึงสิทธิในการเข้ าถึงและใช้ สทิ ธิแห่งทาง ทังนี
" " กฟภ. ได้ มี
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หนังสือถึงกลุ่มทรู ยืนยันว่าการวางพาดทรั พย์สินทีเกียวกับระบบ FOC หลัก และระบบ
บรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัดบางส่วนของ TICC และ ระบบ FOC ของ BFKT เป็ นไป
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีใช้ บงั คับ และ กฟภ. ได้ ทยอยออกเอกสารเพือเรี ยกชําระค่า
พาดสายสําหรับสิทธิแห่งทางสําหรับทรัพย์สินดังกล่าว ในส่วนของ FOC ทีลงทุนเพิมเติม
ครั ง" ที 2 FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 3 และ FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 4 นัน" เอกสาร
เกียวกับสิทธิแห่งทางเป็ นการให้ สทิ ธิโดยนิติกรรมสัญญาทีหน่วยงานด้ านสาธารณูปโภคได้
ให้ ไว้ ใ นชื อของ TUC (สํา หรั บ FOC และ FOC หลัก ) และ TICC (สํา หรั บ FOC รองรั บ
ระบบ FTTx) อย่างไรก็ดี FOC บางส่วนทีกองทุนจะเข้ าลงทุนเพิมเติมเป็ นครัง" ที 4 ยังอยูใ่ น
ระหว่างดําเนินการเพือให้ หน่วยงานด้ านสาธารณูปโภคออกเอกสารเกียวกับสิทธิแห่งทาง
ซึงเป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิในภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทีเกียวกับใยแก้ วนําแสง อนึง
ตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที กองทุนตกลง
ทีจะเป็ นผู้รับผิดชอบในค่าสิทธิแห่งทางในจํานวนและวิธีการตามทีกองทุนและ TICC และ
TUC ได้ ตกลงกัน อย่างไรก็ดี ในกรณีทีมีความจําเป็ น ในการย้ าย FOC (รวมถึงกรณีการ
ย้ าย FOC ลงใต้ ดิน) TUC และ TICC ตกลงทีจะรับผิดชอบราคาและค่าใช้ จ่ายในการย้ าย
FOC อันเกียวเนืองกับ FOC จากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้ น FOC ที
ลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 3 และ และ FOC ทีลงทุนเพิมเติม
ครั ง" ที 4 ดัง กล่าว (โดยที TUC จะต้ อ งได้ รั บค่าตอบแทนสําหรั บ การย้ ายทรั พ ย์ สินจาก
กองทุน โดยเป็ นไปตามเงือนไขของสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักทีได้ มี
การแก้ ไขและแทนทีทีเกียวข้ องกับเสาโทรคมนาคม) นอกจากนี " TUC และ TICC ตกลงที
จะรับผิดชอบสําหรับส่วนต่างระหว่างค่าสิทธิแห่งทางทีเรี ยกเก็บจากการวางสายพาดผ่าน
เสาไฟฟ้าและค่าสิทธิแห่งทางของท่อใต้ ดินสําหรับส่วนของ FOC ซึงจะถูกย้ ายลงใต้ ดิน
(13) การดําเนิ นงานและการบํารุงรักษา
ตามสัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้ และสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หาร
จั ด การหลัก ที ได้ มี ก ารแก้ ไขและแทนที BFKT และ TICC จะเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ดําเนินการและการบํารุ งรักษา ระบบ FOC ของ BFKT และระบบ FOC หลักและระบบ
บรอดแบนด์ ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด ตามลําดับ ทัง" นี " TICC มีหน้ าทีตามสัญญาเช่าช่วง
ดําเนินการและบริ หารจัดการ FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 (ทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที)
ในการดําเนินการและการบํารุงรักษา FOC ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1
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สําหรั บ FOC ทีลงทุนเพิมเติมครั ง" ที 2 FOC ทีลงทุนเพิมเติมครั ง" ที 3 และ FOC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4 TUC ในฐานะผู้เช่าจะเป็ นผู้มีหน้ าทีดําเนินการและบํารุงรักษา FOC ของ
TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 FOC หลักของทรู มูฟทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 FOC ของ
TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 FOC หลักของ ทรู มูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 และ FOC
ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 และ TICC ในฐานะผู้เช่าและผู้เช่าช่วง (แล้ วแต่กรณี)
เป็ นผู้มีหน้ าทีดําเนินการและบํารุ งรักษา FOC รองรับระบบ FTTx ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมฟู ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 FOC รองรับระบบ FTTx ของ
TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของเรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม
ครั ง" ที 4 และ FOC รองรั บ ระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทุน เพิ มเติม ครั ง" ที 4 ที จะลงทุน
เพิมเติมโดยกองทุน
TUC และ TICC จะต้ องปฏิบตั ิตามมาตรฐานทีกําหนดไว้ ในสัญญาเช่า ดําเนินการ และ
บริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีทีเกียวข้ อง การให้ บริ การเหล่านี "รวมถึงการ
เฝ้าติดตามโครงข่ายและระบบแบบเรี ยลไทม์ ณ ศูนย์ปฏิบตั ิการโครงข่ายของ BFKT และ
TICC ในกรุ ง เทพมหานคร ศู น ย์ นี จ" ะมี บุ ค ลากรประจํ า การทุ ก วัน ตลอด 24 ชั วโมง
นอกจากนี " ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีสําคัญของ BFKT TUC และ TICC ได้ ถกู ออกแบบ
มาเพือการเฝ้าติดตามการทํางานของอุปกรณ์ ระบบสือสัญญาณแบบเรี ยลไทม์ เพือให้
สามารถตอบสนองต่อการขัดข้ องทางเทคนิค ได้ อย่างรวดเร็ ว ทัง" นี " TUC และ TICC ใน
ฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักจะต้ องปฏิบัติ ตามมาตรฐานทีกํ าหนดในสัญญาเช่า
ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที ซึงบริ ษัทจัดการเชือว่าจะทํา
ให้ มีการดําเนินงานและบํารุงรักษาสําหรับระบบ FOC หลัก ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที
ต่างจังหวัด และ FOC ทีเหมาะสม นอกจากนี " กองทุนได้ เข้ าทําสัญญาบริ การหลัก กับ
บริ ษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด ในฐานะผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมซึง
ผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคมจะต้ องให้ บริ การงานด้ านธุรการและบริ การอืน ๆ ทีเกียวข้ อง
แก่กองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ 3.4.1.1 (ข) “สัญญาบริ การหลัก
ฉบับลงวันที 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมและกองทุน
(ตามทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม รวมถึงตามข้ อตกลงเพิมเติม ฉบับลงวันที 5 มีนาคม พ.ศ.
2558 และข้ อตกลงเพิมเติม ครัง" ที 2 ระหว่างผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมและกองทุน)
(“สัญ ญาบริ การหลัก ”)” หัว ข้ อ 2.5.2 (ก) “สัญ ญาที ทํ าให้ ได้ ม าซึงทรั พ ย์ สิน โครงสร้ าง
พืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 1” หัวข้ อ 3.4.1.2 (ก) “สัญญาเกียวกับการ
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จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1”
หัวข้ อ 2.5.3 (ก) “สัญญาทีทําให้ ได้ มาซึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุน
เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3” และ หัว ข้ อ 3.4.1.3 (ก) “สัญ ญาเกี ยวกั บ การจัด หา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง"
ที 3”
(14) การจัดหาผลประโยชน์และการตลาด
ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดหาผลประโยชน์และการตลาด
สําหรับ FOC หลัก FOC ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที .
FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที ; และระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน" ทีต่างจังหวัดเมือสิ "นสุด
ระยะเวลาของสิทธิ การเช่าแต่เพียงผู้เดียว และ หลังจากการได้ มาซึงทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื น" ฐานโทรคมนาคมที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 3 ผู้จัด การทรั พ ย์ สิน โทรคมนาคมจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการจัดหาผลประโยชน์และการตลาดสําหรับ FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3
ด้ วย
(15) การประกันภัย
กองทุนได้ จัดให้ มีกรมธรรม์ประกันภัยสําหรับทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมที
กองทุนได้ ลงทุน และจะจัดให้ มีสําหรับทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุน
เพิมเติม ครั ง" ที 3 ซึงครอบคลุมถึง กรมธรรม์ ประกันภัยสําหรั บความเสียหายจากธุรกิจ
หยุดชะงัก ความเสียหายของทรัพย์สิน และความรับผิดต่อสาธารณะ ยกเว้ น (ก) อุปกรณ์
โทรคมนาคมของ FOC ประเภท Passive ทีกรมธรรม์ประกันภัยทีกองทุนมีอยูไ่ ม่ครอบคลุม
ถึง ซึงบริ ษัทจัดการเชือว่าเป็ นแนวปฏิ บตั ิปกติในอุตสาหกรรมนี " และ (ข) ทรัพย์สินภายใต้
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ ซึงกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมเพียง ความ
เสียหายจากธุรกิจหยุดชะงัก และความรับผิดต่อสาธารณะ เท่านัน" โดยกองทุนจะจัดหา
กรมธรรม์ประกันภัยสําหรับความเสียหายของทรัพย์สิน ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ เมือทรัพย์สนิ เหล่านันได้
" โอนมายังกองทุน
(16) การแข่งขัน
ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือนทีรายใหญ่ในประเทศไทย ซึงรวมถึงเอไอเอส ทรู ดีแทค
กสท. โทรคมนาคม และทีโอทีมี FOC เป็ นของตนเอง ผู้ดําเนินงาน FOC ประเภทขายส่ง
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เท่านัน" เช่น กฟภ. และ กฟผ. ได้ ให้ เช่าเส้ นใยแก้ วนําแสงทียังไม่มีการใช้ งาน ของตนด้ วย
ผู้ประกอบธุรกิจระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัดรวมถึง ทีโอที กสท. โทรคมนาคม
บริ ษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน ไฮเวย์ จํ ากัด บริ ษัท แอดวานซ์ ดาต้ าเน็ตเวิร์ค คอมมิวนิ
เคชันส์ จํากัด และบริ ษัท จัสมิน อิ นเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท อินเตอร์
ลิง" ค์ คอมมิ ว นิ เคชัน จํ า กัด (มหาชน) นอกจากนี " บริ ษั ท ซิ ม โฟนี คอมมูนิ เ คชัน จํ ากัด
(มหาชน) ยังเป็ นคูแ่ ข่งทางธุรกิจทีสําคัญอีกรายหนึงในอุตสาหกรรม FOC และระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด
2.1.3 กฎระเบียบ
บริ ษัทจัดการได้ รับหนังสือชี "แจงจากสํานักงาน กสทช. ลงวันที ; ตุลาคม .$$% ซึงชี "แจงว่า หากการ
ดํ า เนิ น กิ จ การของกองทุ น ไม่ มี ลัก ษณะที มี ก ารจั ด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมด้ วยการให้ เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมแก่บุคคลอืนทัวไป อันเป็ นลักษณะการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมทีมีโครงข่ายเป็ นของตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์ในการให้ บริ การแก่บคุ คลอืนทัวไปแล้ ว กองทุน
ย่อมไม่จําต้ องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีสามจาก กสทช. ทังนี
" " ในกรณีทีกองทุน
จะต้ องดําเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีสามจาก กสทช. และการดําเนินการ
ดังกล่าวอาจขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ ของสํานักงาน ก.ล.ต. ทีกํ าหนดห้ ามกองทุนประกอบกิ จการ
โครงสร้ างพื "นฐานเองแล้ ว กองทุนอาจให้ นิติบคุ คลอืนซึงเป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
จาก กสทช. หรื อ นิติบุคคลอืนทียังมิได้ เป็ นผู้รับใบอนุญาตแต่ จะเป็ นผู้ขอรั บใบอนุญาตประกอบกิ จการ
โทรคมนาคมจาก กสทช.ต่อไป เป็ นผู้ดําเนินการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทุนหรื อดําเนินการอืนใดใน
ทํานองเดียวกัน นอกจากนี " กองทุนเห็นว่า เนืองจากการให้ เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของกองทุนเป็ นการให้
เช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ บคุ คลอืนดําเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สินดังกล่าว
ด้ วยตนเองเท่านัน" กิจการของกองทุนจึงมีสาระสําคัญทีแตกต่างไปจากการประกอบกิจการโทรคมนาคม
กองทุนจึงไม่มีลกั ษณะการประกอบกิจการโทรคมนาคมทีมีโครงข่ายเป็ นของตนเอง ดังนันกองทุ
"
นจึงเชือว่า
กองทุนไม่จําเป็ นต้ องขอรั บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. โดยผู้เช่าและบริ หารจัดการ
หลักของกองทุนจะเป็ นผู้ดําเนินการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทุนและเป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบทีสามจาก กสทช.และ บริ ษัทจัดการเชือว่าหนังสือชี "แจงดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ตอ่
กองทุนเนืองจากทําให้ เกิดความชัดเจนว่ากองทุนไม่จําเป็ นต้ องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
จาก กสทช. โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ 3.4.4 “ความเห็นทางกฎหมายเกียวกับการจัดตัง"
กองทุน – ความเห็นเกียวกับหน้ าทีในการขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม กรณีนิติบคุ คล
อืนดําเนินการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั ”
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2.1.4 สิงแวดล้ อม
กองทุนอยู่ภายใต้ บงั คับของกฎหมายและกฎระเบียบทางด้ านสิงแวดล้ อมของประเทศ และของ
ท้ องถิ น โดยเฉพาะอย่างยิงประกาศเรื องสิทธิ แห่งทาง ซึงกํ าหนดให้ ผ้ ูทีได้ รับ ใบอนุญาตประกอบกิ จการ
โทรคมนาคมต้ องยืนเอกสารประกอบทีรวมถึงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้ อมและสุขอนามัยใน
บางกรณี เมือมีการยืนขออนุมตั ิจาก กสทช. เพือก่อสร้ างเสาโทรคมนาคมใหม่ หรื อวาง FOC นอกจากนี "
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3
ภายหลังจากการได้ มาซึงทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 ยังอยูภ่ ายใต้ บงั คับ
ของการตรวจสอบในด้ านความปลอดภัยและสิงแวดล้ อมโดยเจ้ าหน้ าทีของรัฐ โดยทีผ่านมา การปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและกฎระเบียบทางด้ านสิงแวดล้ อมและความปลอดภัยดังกล่าวไม่เคยมีผลกระทบในทางลบอย่าง
มีนัยสําคัญต่อการดําเนินงาน รายจ่าย ผลกํ าไรหรื อความสามารถในการแข่งขันได้ ของนิติบุคคลผู้โ อน
กองทุนจึงคาดว่าในอนาคตจะยังคงไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินงาน รายจ่าย
ผลกําไรหรื อความสามารถในการแข่งขันได้ ของกองทุนเช่นกัน ทังนี
" " กองทุนไม่ทราบถึงกระบวนพิจารณาหรื อ
การตรวจสอบของทางการทีเกียวกับกฎหมายและกฎระเบียบทางด้ านสิงแวดล้ อมและความปลอดภัยทีใช้
บังคับ ซึงกองทุนเป็ นหรื ออาจเป็ น คู่กรณี และอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อทรัพย์สินและ
การดําเนินงานของกองทุน
2.2

ราคาและวิธีการกําหนดราคาของทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน" ฐาน และส่ วนต่ างระหว่ างราคา
ทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน" ฐาน และราคาประเมิน
ทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
ราคาซื "อขายของทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 จะไม่เกิน 15,800 ล้ านบาท

(หนึงหมืนห้ าพันแปดร้ อยล้ านบาท) (รวมถึงค่าใช้ จ่ายเพือให้ ได้ มาซึงทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิมเติม
ครัง" ที 4 อาทิเช่น ภาษี ค่าทีปรึกษา ค่าทนายความ ฯลฯ) ทังนี
" " มูลค่าสุดท้ ายของการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ าง
พื "นฐานเพิมเติม ครัง" ที 3 จะขึ "นกับปั จจัยต่าง ๆ ทีมีความเกียวข้ อง ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง สภาวะตลาดเงินและ
ตลาดทุนในช่วงทีมีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ และอัตราผลตอบแทนของตลาดทีนักลงทุนจะได้ รับจาก
การลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐานในลักษณะเดียวกันในช่วงทีมีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่
2.3

การประเมินค่ าทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมและความเห็นของบริษัทจัดการและที
ปรึกษาทางการเงิน
การประเมินค่ าทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
2.3.1 ราคาประเมินทรัพย์ สนิ
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กองทุนได้ แต่งตังผู
" ้ ประเมินมูลค่าอิสระ . รายเพือทําหน้ าทีประเมินค่าทรั พย์สินกิจการโครงสร้ างพื น" ฐาน
เพิมเติมครั ง" ที 3 ได้ แก่ บริ ษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จํ ากัด และ บริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี จํ ากัด และจัดทํา
รายงานประเมินราคาโดยราคาประเมินทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีกองทุนลงทุนเพิมเติม ครั "งที 3 แยกตาม
ผู้ประเมินและประเภททรัพย์สนิ ได้ ดงั นี "

นิติบุคคล
ผู้โอน

ประเภททรัพย์ สนิ
ทีกองทุนลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4

TUC
TUC
TICC
เรี ยลมูฟ

ราคาประเมินตามโครงสร้ างของกองทุน
(ล้ านบาท)(1)
บริษัท เจย์ แคปปิ ตอล
แอดไวเซอรี จํากัด(2)(3)

บริษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอ
รี จํากัด(4)(5)

เสาโทรคมนาคม(7)

ขันตํ
" า
1,917.66

ขันสู
" ง
2,928.98

ขันตํ
" า
2,498.97

FOC(7)

ขันตํ
" า
12,411.38

ขันสู
" ง
ขันตํ
" า
ขันสู
" ง
13,094.77 12,352.13 13,384.36

TUC
ขัน" ตํา
เสาโทรคมนาคม และ
TICC
FOC
14,329.04
เรียลมูฟ

มูลค่ าที
กองทุนเข้ า
ลงทุน
(ล้ านบาท) (6)

ขันสู
" ง
2,789.56

ไม่ เกิน
15,800.00 ซึง
อยู่ในช่ วง
ขัน" สูง
ขัน" ตํา
ขัน" สูง
ของราคา
16,023.75 14,851.10 16,173.92 ประเมินของ
ผู้ประเมินทัง"
สองราย

หมายเหตุ:

1. ผู้ประเมินทังสองรายประเมิ
"
นมูลค่าตามวิธีรายได้ (income approach) ตามโครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน
2. วันทีประเมินราคา คือ ;* เมษายน พ.ศ. .$%. โดยมีวนั กําหนดราคาประเมินวันที # ตุลาคม พ.ศ. .$%.
3. ผู้ประเมินใช้ อตั ราคิดลดต้ นทุนทางการเงินถัวเฉลียถ่วงนํา" หนัก (WACC) ร้ อยละ &.*; ต่อปี สําหรับตลอดระยะเวลาประมาณการ
ตัง" แต่ปี พ.ศ. .$%. - ปี พ.ศ. .$&& ทัง" นี " ผู้ประเมินได้ ทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเพือหามูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน โดยการ
เปลียนแปลงจํานวนพื "นทีบนเสาโทรคมนาคมทีเช่าโดยกลุ่มทรูสําหรับระยะเวลาประมาณการหลังสิ "นสุดสัญญาเช่าและประมาณ
การมูลค่าสุดท้ าย (Terminal Value) ระหว่าง #.** – 2.00 พื "นที (slot) และอัตราการเช่า FOC ทีเช่าโดยกลุ่มทรูสําหรับระยะเวลา
ประมาณการหลังสิ "นสุดสัญญาเช่าและประมาณการมูลค่าสุดท้ าย (Terminal Value) ระหว่างร้ อยละ &*.** – 80.00

4. วันทีประเมินราคา คือ ;* เมษายน พ.ศ. .$%. โดยมีวนั กําหนดราคาประเมินวันที # มกราคม พ.ศ. .$%;
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5. ผู้ประเมินใช้ อตั ราคิดลดต้ นทุนทางการเงินถัวเฉลียถ่วงนํา" หนัก (WACC) ร้ อยละ &.#. ต่อปี โดยได้ ทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
เพือหามูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน โดยการเปลียนแปลงอัตราคิดลด (Discount Rate) ระหว่างร้ อยละ %.%. – 7.62 และ อัตราการ
เติบโตของกระแสเงินสดภายหลังระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth Rate) ระหว่างร้ อยละ -*.$ – 0.5

6. ราคาซื "อขายสุดท้ ายซึงจะชําระโดยกองทุนสําหรับทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานเพิมเติม ครัง" ที 3 จะขึ "นกับราคาเสนอขายสุดท้ าย
สําหรับหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน

7. ราคาประเมินของแต่ละทรัพย์สินเป็ นไปตามข้ อมูลทีได้ รับการชี "แจงเพิมเติมจากผู้ประเมินทังสองราย
"

2.3.2 วิธีทใช้
ี และสรุ ปสมมติฐานทีผู้ประเมินใช้ ในการประเมินมูลค่ า

วิธีทีใช้ ในการประเมินมูลค่ า

ระยะเวลาประมาณการ

บริษัท เจย์ แคปปิ ตอล
บริษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี จํากัด
แอดไวเซอรี จํากัด
วิธีประเมินมูลค่าจากรายได้ (Income Approach) ด้ วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของ
กระแสเงิ นสด (Discounted Cash Flow: DCF) ของทรั พย์ สินที กองทุน จะเข้ า
ลงทุน และคิ ด ลด (Discount) กลับ ด้ ว ยด้ ว ยต้ น ทุน ทางการเงิ น ถัว เฉลี ยถ่ ว ง
นํ "าหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) ของกองทุน
เสาโทรคมนาคม
เสาโทรคมนาคม
ตัง" แต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธัน วาคม ตังแต่
" 1 มกราคม 2563 – 30 กันยายน
2577 ซึงประกอบด้ วย . ช่วง ได้ แก่

2576 ซึงประกอบด้ วย . ช่วง ได้ แก่

· ช่ ว งที 1 (1 ตุ ล าคม 2562 - 15 · ช่ ว งที 1 (1 มกราคม 2563 - 15
กันยายน 2576) : เป็ นช่วงภายใต้

กันยายน 2576) : เป็ นช่วงภายใต้

การเช่ า ของ TUC ซึงเป็ น ไปตาม

การเช่ า ของ TUC ซึงเป็ น ไปตาม

สรุปร่างสัญญาเช่า

สรุปร่างสัญญาเช่า

· ช่ ว งที 2 (16 กัน ยายน 2576 - 31 · ช่วงที 2 (16 กันยายน 2576 – 30
ธันวาคม 2577) และประมาณการ

กันยายน 2576) และประมาณการ

มูลค่าสุดท้ าย (Terminal Value) :

มู ล ค่ า สุด ท้ าย (Terminal Value)

ผู้ประเมินฯ พิจารณาให้ กลุม่ ทรู ตอ่

ณ สิ "นสุดปี 2576

อ า ยุ สั ญ ญ า เ ช่ า ทั "ง ห ม ด กั บ
กองทุน เมือสัญญาเช่าของ TUC
สิ "นสุดลง
FOC

FOC
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บริษัท เจย์ แคปปิ ตอล
บริษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี จํากัด
แอดไวเซอรี จํากัด
ตัง" แต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธัน วาคม ตังแต่
" 1 มกราคม 2563 – 30 เมษายน
2577

2591 ซึงประกอบด้ วย 3 ช่วง ได้ แก่

ซึงประกอบด้ วย . ช่วง ได้ แก่

· ช่ ว งที 1 (1 มกราคม 2563 - 15

· ช่ ว งที 1 (1 ตุ ล าคม 2562 - 15

กันยายน 2576) : เป็ นช่วงภายใต้

กันยายน 2576) : เป็ นช่วงภายใต้

การเช่ า ของ TUC และ TICC ซึ ง

การเช่ า ของ TUC และ TICC ซึ ง

เป็ นไปตามสรุปร่างสัญญาเช่า

เป็ นไปตามสรุปร่างสัญญาเช่า

· ช่ ว งที 2 (16 กัน ยายน 2576 - 15

· ช่ ว งที 2 (16 กัน ยายน 2576 - 31

กันยายน 2586) : เป็ นช่วงต่ออายุ

ธันวาคม 2577) และประมาณการ

สัญ ญาเช่ า ของ TUC และ TICC

มูลค่า สุด ท้ า ย (Terminal Value):

อีก 10 ปี ตามเงื อนไขในสรุ ป ร่ า ง

ผู้ประเมินฯ พิจารณาให้ กลุม่ ทรู ตอ่

สัญญาเช่า

อายุสญ
ั ญาเช่าทังหมดกั
"
บกองทุน · ช่ ว งที 3 (16 กัน ยายน 2586 - 30
เมื อสั ญ ญาเช่ า ของ TUC และ
เมษายน 2591) และประมาณ
TICC สิ "นสุดลง
ก า ร มู ล ค่ า สุ ด ท้ า ย (Terminal
Value) ณ สิ "นสุดปี 2591
กระแสเงินสดจากเสาโทรคมนาคมของ TUC
อัตราการเช่ า
· ช่วงที 1 : TUC เช่าเท่ากับ 2 พื "นที · TUC เช่าเท่ากับ 2 พื "นที (slot) บน
เสาโทรคมนาคม ตลอดระยะเวลา
(slot) บนเสาโทรคมนาคม โดยไม่
ประมาณการ โดยไม่มีผ้ ูเช่าราย
มีผ้ เู ช่ารายอืน
อืน
· ช่วงที 2 : ผู้ประเมินฯ พิจารณาให้
กลุ่มทรู เช่าเท่ากับ 2 พืน" ที (slot)
บนเสาโทรคมนาคม โดยไม่มีผ้ เู ช่า
รายอืน
อัตราค่ าเช่ าสําหรับผู้เช่ าใน
· เสาประเภททีตังอยู
" ่บนดินมีอตั ราค่าเช่าเริ มต้ นที ##,265.68 บาทต่อพื "นที
กลุ่ม TRUE
(slot) ต่อเดือนในปี 2562
· เสาประเภททีตังบนดาดฟ้
"
า มีอตั ราค่าเช่าเริ มต้ นที 10,289.77 บาท บาทต่อ
พื "นที (slot) ต่อเดือนในปี 2562
โดยมีอตั ราการปรับเพิมขึ "นร้ อยละ 2.70 ต่อปี ตังแต่
" ปี 2563
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บริษัท เจย์ แคปปิ ตอล
บริษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี จํากัด
แอดไวเซอรี จํากัด
· เสาประเภททีตังอยู
" ่บนดินมีอตั ราค่าเช่าเริ มต้ นที 15,020.90 บาทต่อพื "นที
(slot) ต่อเดือนในปี 2562
· เสาประเภททีตังบนดาดฟ้
"
ามีอตั ราค่าเช่าเริ มต้ นที 13,719.69 บาทต่อพื "นที
(slot) ต่อเดือนในปี 2562
โดยมีอตั ราการปรับเพิมขึ "นร้ อยละ 2.70 ต่อปี ตังแต่
" ปี 2563

ค่ า เช่ า ทีดิน ภาษี ที ดินและสิง · เสาประเภททีตังอยู
" บ่ นดินมีอตั ราค่าเช่าทีดินรวมภาษี ทีดินและสิงปลูกสร้ าง
ปลูกสร้ าง
เริ มต้ นที 6,477.00 บาทต่อเสาต่อเดือนในปี 2562
· เสาประเภททีตังบนดาดฟ้
"
า มีอตั ราค่าเช่าทีดินรวมภาษี ทีดินและสิงปลูก
สร้ างเริ มต้ นที 20,374.00 บาท บาทต่อเสาต่อเดือนในปี 2562
ค่ าซ่ อมบํารุ งรักษา
ค่ าประกันภัย

ค่ าย้ ายเสาโทรคมนาคม
Capital Expenditure
ค่ าใช้ จ่ายด้ านการตลาด
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

โดยมีอตั ราการปรับเพิมขึ "นร้ อยละ 2.20 ต่อปี ตังแต่
" ปี 2563
ผู้เช่าเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าประกันภัยประกอบด้ วย กรมธรรม์ ค่าประกันภัยเริ มต้ นเท่ากับ #.** ล้ าน
ประกั น ภัย การเสี ยงภัย ทุ ก ชนิ ด (All บาท ในปี .$%. และมีอตั ราเติบโตร้ อย
Risks Insurance) ร้ อยละ 0.0174 ของ ละ ;.*& ต่อปี
ทุนประกันทรัพย์สิน ของเสาประเภทที
ตัง" อยู่บนดิน และบนดาดฟ้า ทีเท่ากับ
1.01 แ ล ะ 0.27 ล้ า น บ า ท ต่ อ ปี
ตามลําดับ โดยทุนประกันทรั พย์ สิน มี
อัตราเติบโตเท่ากับร้ อยละ 2.00 ต่อปี
แ ล ะ ก ร ม ธ ร ร ม์ ป ร ะ กั น ภั ย ธุ ร กิ จ
ห ยุ ด ช ะ งั ก ( Business Interruption
Insurance) เท่ากับร้ อยละ 0.0104 ของ
รายได้ จากการดําเนินการ
กองทุน ไม่มี ค่า ใช้ จ่ า ยดัง กล่า วเพิ มเติม จากการเข้ า ลงทุน ทรั พ ย์ สิน เพิ มเติม
ครัง" ที 3
ผู้เช่าเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเกียวกับการซ่อมบํารุ ง และดูแลรักษาทรัพย์สนิ
ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ร้ อยละ 2.00 ของรายได้ คา่ เช่าจากผู้เช่ารายอืน
ร้ อยละ 0.15 ของรายได้ สทุ ธิหลังหักค่าใช้ จ่ายหลักในการดําเนินงาน
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บริษัท เจย์ แคปปิ ตอล
บริษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี จํากัด
แอดไวเซอรี จํากัด
กระแสเงินสดจาก FOC ของ TUC เรียลมูฟ และ TICC
อัตราการเช่ า
· ช่ ว งที 1 : TUC และ TICC เช่ า · TUC และ TICC เช่าร้ อยละ 80.00
ของจํานวนคอร์ กิโลเมตรทังหมด
"
ร้ อยละ 80.00 ของจํ า นวนคอร์
ตลอดระยะเวลาประมาณการ
กิ โลเมตรทัง" หมด โดยไม่มี ผ้ ูเ ช่ า
โดยไม่มีผ้ เู ช่ารายอืน
รายอืน

อัตราค่ าเช่ า

· ช่วงที 2 : ผู้ประเมินฯ พิจารณาให้
กลุ่ ม ทรู เ ช่ า ร้ อยละ 80.00 ของ
จํานวนคอร์ กิโลเมตรทังหมด
"
โดย
ไม่มีผ้ เู ช่ารายอืน
350 บาท ต่อคอร์ กิโลเมตรต่อเดือน สําหรับผู้เช่าทีเป็ นบริ ษัทในกลุม่ ทรู
500 บาท ต่อคอร์ กิโลเมตรต่อเดือน สําหรับผู้เช่ารายอืน

ส่ วนลด

ค่ าใช้ จ่ายสิทธิแห่ งทาง
ค่ าซ่ อมบํารุ งรักษา
ค่ าประกันภัย

ค่ าย้ าย FOC

ส่วนลดประกอบไปด้ วยการบํารุ งรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
และการบํ า รุ ง รั ก ษาตามสภาพ (Corrective Maintenance) เท่า กับ 4,410.00
บาทต่อ กิ โลเมตรต่อ ปี และ 6,615.00 บาทต่อ กิ โลเมตรต่อ ปี ตามลํา ดับ เพื อ
ชดเชยค่าใช้ จ่ายในการบํารุงรักษาทรัพย์สนิ ให้ แก่ผ้ เู ช่า
55.00 บาท ต่อ pole ต่อปี หรื อคิดเป็ น 1,925.00 บาท ต่อกิโลเมตรต่อปี
ผู้เช่าเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเกียวกับการซ่อมบํารุ ง และดูแลรักษาทรัพย์สนิ
ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ตามส่วนลดทีได้ กล่าวในข้ างต้ น
ค่าประกันภัยประกอบด้ วย กรมธรรม์ ค่าประกันภัยเริ มต้ นเท่ากับ 0.50 ล้ าน
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business บาท ในปี 2562 และมีอตั ราเติบโตร้ อย
Interruption Insurance) เท่ า กั บ ร้ อย ละ ;.*& ต่อปี
ล ะ 0.0104 ข อ ง ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร
ดําเนินการ
กองทุน ไม่มี ค่า ใช้ จ่ า ยดัง กล่า วเพิ มเติม จากการเข้ า ลงทุน ทรั พ ย์ สิน เพิ มเติม
ครัง" ที 3
ผู้เช่าเป็ นผู้รับผิดชอบ
ร้ อยละ 2.00 ของรายได้ คา่ เช่าจากผู้เช่ารายอืน
ร้ อยละ 0.15 ของรายได้ สทุ ธิหลังหักค่าใช้ จ่ายหลักในการดําเนินงาน
เสาโทรคมนาคม
เสาโทรคมนาคม

Capital Expenditure
ค่ าใช้ จ่ายด้ านการตลาด
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
อัตราการเติบโตของกระแส
เงินสดหลังจากช่ วงระยะเวลา ร้ อยละ #.**
ประมาณการ (Terminal
Growth Rate)

ไม่มี
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บริษัท เจย์ แคปปิ ตอล
แอดไวเซอรี จํากัด

อัตราคิดลด (Discount Rate)
จากต้ นทุนทางการเงินถัว
เฉลียถ่ วงนํา" หนัก (Weighted
Average Cost of Capital :
WACC)
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
(Sensitivity Analysis) เพือหา
มูลค่ ายุติธรรมของทรัพย์ สนิ

บริษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี จํากัด

FOC

FOC

ไม่มี
ร้ อยละ 7.03

ไม่มี
ร้ อยละ 7.12

ทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการ
เปลี ยนแปลงจํ า นวนพื น" ที บนเ สา
โทรคมนาคมทีเช่าโดยกลุ่ม ทรู สําหรับ
ระยะเวลาประมาณการช่ วงที 2 และ
ประมาณการมูลค่าสุดท้ าย (Terminal
Value) ระหว่ า ง 1.00 – 2.00 พื น" ที
(slot) และอัตราการเช่า FOC ทีเช่าโดย
กลุม่ ทรู สําหรับระยะเวลาประมาณการ
ช่ ว งที 2 และประมาณการมู ล ค่ า
สุดท้ าย (Terminal Value) ระหว่างร้ อย
ละ 70.00 – 80.00

ทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการ
เปลี ยนแปลงอัต ราคิ ด ลด (Discount
Rate) ระหว่างร้ อยละ 6.62 – 7.62 และ
อั ต ราการเติ บ โตของกระแสเงิ น สด
ภายหลั ง ระยะเวลาประมาณการ
(Terminal Growth Rate) ระหว่างร้ อย
ละ -0.50 – 0.50

2.3.3 ความเห็นของบริษัทจัดการและทีปรึกษาทางการเงิน
บริ ษัทจัดการและทีปรึ กษาทางการเงินได้ พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในรายงานการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานเพิมเติมครัง" ที 3 รวมถึงการสัมภาษณ์ ผ้ ปู ระเมินมูลค่าทรัพย์สินทังสองราย
"
ได้ แก่
บริ ษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จํากัด และ บริ ษัทสีลม แอ๊ ดไวเซอรี จํากัด ซึงเป็ นผู้ประเมินทีมีประสบการณ์และ
ความเชียวชาญในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และได้ รับการอนุมตั ิจากสํานักงาน ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการและทีปรึกษา
ทางการเงินมีความเห็นว่า มูลค่าทรัพย์สินทีกองทุนจะเข้ าลงทุนมีความสมเหตุสมผลเนืองจากเป็ นมูลค่าทีอยู่ในช่วง
ของราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินซึงประเมินโดยผู้ประเมินอิสระทัง" สองราย โดยมูลค่าทรัพย์สินและสมมติฐานสําหรับ
การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของผู้ประเมินทังสองรายมี
"
ความสมเหตุสมผลและมิได้ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญกับ
สมมติฐานทีใช้ ในการจัดเตรี ยมข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ เนืองจากถูกจัดทําขึ "นด้ วยวิธีการประเมินมูล
ค่าทีเหมาะสมกับโครงสร้ างการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม กล่าวคือ เป็ นวิธีการ
ประเมินมูลค่าจากรายได้ (Income Approach) โดยคิดคํานวณด้ วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow
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Method) ซึงคํานึงถึงผลการดําเนินงานและความสามารถในการสร้ างกระแสรายได้ ของทรัพย์ สินในอนาคต ซึงวิธี
ดังกล่าวจะสะท้ อนมูลค่าทีแท้ จริ งของทรัพย์สนิ ทีกองทุนจะเข้ าลงทุนได้
สมมติฐานทีผู้ประเมินทัง" สองรายใช้ ในช่วงระยะเวลาประมาณการสําหรั บการประมาณการรายได้ และ
ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ทีมีนยั สําคัญ อ้ างอิงถึงสรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาที เกียวข้ องกับการเข้ าลงทุน กล่าวคือ การ
ประมาณการรายได้ อ้างอิงตามเงือนไขใน สัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที
ระหว่างกองทุนกับผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก ซึงสัญญาดังกล่าวได้ ระบุเงือนไขต่าง ๆ ทีมีผลต่อรายได้ ของกองทุน
อาทิ อัตราค่าเช่าและอัตราการเช่าไว้ อย่างชัดเจนและแน่นอน โดยในการประมาณการรายได้ คา่ เช่าเสาโทรคมนาคม
และรายได้ ค่า เช่ า FOC จากผู้เ ช่ า รายอื น ผู้ป ระเมิ น ทัง" สองรายได้ ใ ช้ สมมติ ฐ านแบบระมัด ระวัง (Conservative
Assumption) โดยมิได้ มีสมมติฐานในการรับรายได้ ค่าเช่าจากผู้เช่ารายอื น ซึงในปั จจุบนั สัดส่วนในการปล่อยเช่า
FOC ให้ แก่ผ้ เู ช่ารายอืนของทรัพย์สนิ ทีกองทุน เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ=มิได้ เป็ นสัดส่วนทีมีนยั สําคัญ ในขณะทีค่าใช้ จ่าย
ต่ า ง ๆ ที เกี ยวข้ องกับ ทรั พ ย์ สิ น อาทิ ค่ า เช่ า ที ดิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยสิ ท ธิ แ ห่ ง ทาง ( Rights of Way Costs) ค่ า ย้ ายเสา
โทรคมนาคมและ FOC และค่าใช้ จ่ายการตลาด อ้ างอิงตามเงือนไขทีระบุในสัญญาเช่าดําเนินการ และบริ หารจัดการ
หลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที ระหว่างกองทุนกับผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก และสัญญาบริ การหลัก อย่างไรก็ดี
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีการปรับปรุ งสมมติฐานบางอย่างด้ วยดุลยพินิจของผู้ประเมิน โดยอาศัยข้ อมูลทีเปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ เช่นอัตราเงินเฟ้อ และการประมาณมูลค่าสุดท้ าย (Terminal Value) เป็ นต้ น
ในส่วนของสมมติฐานของการประมาณมูลค่าสุดท้ าย (Terminal Value) ของเสาโทรคมนาคม ผู้ประเมินทัง"
สองรายได้ อ้างอิงอัตราค่าเช่า อัตราการเช่า และค่าเช่าทีดิน ตามสัญญาเช่ากับผู้เช่าหลักในปั จจุบนั ซึงข้ อกําหนดและ
เงือนไขของสัญญาเป็ นการปฏิบตั ิโดยทัวไปในตลาดและการดําเนินธุรกิจโทรคมนาคม (Market and industry normal
practice) โดยผู้ประเมินรายหนึงใช้ สมมติฐานสําหรับอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดหลังช่วงการประมาณการ
(Terminal Growth Rate) ทีร้ อยละ # ซึงพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดทีคาดการณ์ หลังหักอัตราเงิน
เฟ้อเป้าหมาย ในขณะทีผู้ประเมินอีกหนึงรายใช้ สมมติฐานแบบระมัดระวัง (Conservative Assumption) ว่าไม่มีอตั รา
การเติบโตของกระแสเงินสดดังกล่าว สําหรับสมมติฐานของการประมาณมูลค่าสุดท้ าย (Terminal Value) ของ FOC
ผู้ประเมินทังสองรายได้
"
อ้างอิงอัตราค่าเช่า อัตราการเช่า และค่าสิทธิแห่งทาง (Rights of Way costs) ตามสัญญาเช่า
กับผู้เช่าหลักในปั จจุบนั ซึงข้ อกําหนดและเงือนไขของสัญญาเป็ นการปฏิ บตั ิโดยทัวไปในตลาดและการดําเนินธุรกิจ
โทรคมนาคม (Market and Industry Normal Practice) และใช้ สมมติฐานสําหรับอัตราการเติบโตของกระแสเงินสด
หลัง ช่ ว งการประมาณการ (Terminal Growth Rate) ที ร้ อยละ * ซึ งถื อ เป็ นการใช้ สมมติ ฐ านแบบระมัด ระวัง
(Conservative Assumption)
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สําหรับการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เพือหามูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน ผู้ประเมินราย
หนึงได้ ทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวตามลักษณะการดําเนินการทางธุรกิจของทรัพย์สินตามการเปลียนแปลงของ
อัตราการเช่าของพื "นทีบนเสาโทรคมนาคม ระหว่าง #.** ถึง ..** พื "นที (slot) และอัตราการเช่า FOC ทีเช่าโดยกลุม่ ทรู
ระหว่างร้ อยละ &*.** ถึง '*.** ในขณะทีผู้ประเมินอีกรายหนึง ได้ ทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการเปลียนแปลง
อัตราคิดลด (Discount Rate) ระหว่างร้ อยละ %.%. ถึง &.%. และอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดภายหลังระยะเวลา
ประมาณการ (Terminal Growth Rate) ระหว่างร้ อยละ -*.$* ถึง *.$* โดยบริ ษัทจัดการและทีปรึ กษาทางการเงินมี
ความเห็นว่าการวิเคราะห์ ความอ่อนไหวดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นการสะท้ อนช่วงของมูลค่า
ทรัพย์สนิ ผ่านทังปั
" จจัยทางธุรกิจ รวมถึงการเปลียนแปลงของอัตราคิดลด
อนึง บริ ษัทจัดการและทีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า วิธีการคิดอัตราคิดลด และอัตราคิดลดทีผู้ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินทังสองรายกํ
"
าหนดเป็ นวิธีการและอัตราทีสมเหตุสมผลและสอดคล้ องกับสภาวะตลาดทุนโดยภาพรวม
สภาวะเศรษฐกิจและโครงสร้ างเงินทุนปั จจุบนั ของกองทุน กล่าวคือ สมมติฐานต้ นทุนการกู้ยิมเงินทีใกล้ เคียงกับอัตรา
ดอกเบี "ยของการกู้ยืมเงินทีกองทุนได้ รับจากกลุม่ ผู้ให้ สนิ เชือในปั จจุบนั รวมถึงสัดส่วนหนี "สินต่อทุนในระยะยาว
ทังนี
" " ความเห็นดังกล่าวของบริ ษัทจัดการและทีปรึกษาทางการเงิน ตังอยู
" บ่ นปั จจัยสภาพแวดล้ อมการดําเนิน
ธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั หากมีการเปลียนแปลงใด ๆ ในอนาคตซึงอาจมิได้ เป็ นไปตามทีคาดการณ์ไว้ ผล
ประกอบการทีเกิดขึ "นจริ งอาจจะแตกต่างการสมมติฐานดังกล่าว และอาจส่งผลให้ ความเห็นของบริ ษัทจัดการและที
ปรึกษาทางการเงินมีการเปลียนแปลงได้ ในอนาคต
2.4

ความสัมพันธ์ ระหว่ างกองทุนกับผู้โอนขายทรัพย์ สินซึงเป็ นบุคคลทีเกียวข้ อง
ในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานเพิมเติมครัง" ที 3 นี " กองทุนจะเข้ าทําธุรกรรมกับ TUC

เรี ยลมูฟ และ TICC ซึงถือเป็ นบุคคลทีเกียวข้ องของกองทุน ตามความหมายทีกําหนดในบทนิยามของคําดังกล่าวใน
ประกาศฯ ทน. ;'/.$%. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สธ. #3/.$$'
เรื อง ข้ อกําหนดในรายละเอียดเกียวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ลงวันที & เมษายน .$$'
(ตามทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) (“ประกาศฯ สธ. 14/2558”) (ซึงในกรณีนี "คือ บุคคลทีมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เป็ นผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายใหญ่ของกองทุน อันหมายถึงผู้ทีถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ #*.** ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
"
น) ดังนันเนื
" องจาก TUC เรี ยลมูฟ และ TICC เป็ นบริ ษัทย่อยของทรู โดย ณ วันที ;# ธันวาคม .$%.
ทรู ถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม) ในสัดส่วนร้ อยละ #**.** ร้ อยละ ++.&3 และร้ อยละ #**.** ของจํานวน
หุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของทั
"
งสามบริ
"
ษัทดังกล่าว ตามลําดับ โดยทรู นอกจากนี " เรี ยลมูฟยังเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน โดย ณ วันที .' พฤษภาคม .$%. ทรู ถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ .$.&+ และ เรี ยลมูฟ ถือหน่วย
ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 3..# ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
"
นตามลําดับ
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คํารับรองและความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์
ธุรกรรมการลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิมเติมระหว่าง บริ ษัทย่อยในกลุม่ ทรูกบั กองทุน
ภายใต้ ธุรกรรมการลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิมเติมจากบริ ษัทย่อยในกลุม่ ทรูเป็ นข้ อตกลงทาง
การค้ าในลักษณะเดียวกับทีวิญAูชนจะพึงกระทํากับคูส่ ญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอํานาจต่อรองทางการ
ค้ า ที ปราศจากอิท ธิ พ ลของบุคคลที เกี ยวข้ อ ง โดยเหตุเพราะมูลค่าที คาดว่าจะตกลงเข้ าทํ าธุร กรรมการลงทุนใน
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิมเติมดังกล่าวได้ สะท้ อนถึงโครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน
กล่าวคือ เป็ นมูลค่าการลงทุนทีคํานวณจากรายได้ ทีกองทุนจะได้ รับภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สนิ ของบริ ษัทย่อยใน
กลุ่มทรู และจากการจัดหาประโยชน์ จากทรั พย์ สินทีกองทุนจะลงทุนในทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคม
เพิมเติมจากบริ ษัทย่อยในกลุม่ ทรู โดยการนําออกให้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการทีกองทุนจะได้
เข้ าทํากับผู้เช่า ซึงมูลค่าดังกล่าวใกล้ เคียงกับมูลค่าทีได้ จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและรายได้ ภายใต้ ธุรกรรมการ
ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานเพิมเติมของบริ ษัทย่อยในกลุ่มทรู โดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สินอิสระ นอกจากนี "
เงือนไขการเข้ าทํารายการดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นเงือนไขทีได้ คํานึงถึงความเหมาะสมระหว่างคูส่ ญ
ั ญา โดยเป็ นเงือนไขที
เกิ ดขึน" จากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื "อและผู้ขาย และผู้เช่าและผู้ให้ เช่า อันเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะ
เดียวกับทีวิญAูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอํานาจต่อรองทางการค้ าทีปราศจาก
อิทธิพลของบุคคลทีเกียวข้ องและคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสําคัญ อนึงการตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตั ิการ
ทํารายการในครัง" นี "อยู่ในดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญซึงผู้ถือหน่วยลงทุนควรจะศึกษาข้ อมูลเพิมเติมใน
เอกสารต่าง ๆ ทีแนบมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนในครัง" นี "ด้ วย เพือใช้ วิจารณญาณและดุลยพินิจ
ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจเพือลงมติได้ อย่างเหมาะสม
ความเห็นของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าธุรกรรมการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 3 มีความสมเหตุสมผล เนืองจากบริ ษัทจัดการคาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้ รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนทีดีในระยะยาวจากการทีกองทุนลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีมีคณ
ุ ภาพดี
และยังเป็ นการเพิมแหล่งทีมาของรายได้ ของกองทุน ตลอดจนการเพิมโอกาสการเติบโตของกองทุนผ่านการขยายการ
ลงทุน (Inorganic Growth) ซึงเป็ นการเพิมทังรายได้
"
คา่ เช่าจากการนําทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐานเพิมเติมครัง" ที
3 บางส่วนออกให้ เช่า และเพิมโอกาสในการเติบโตของรายได้ ผ่านทางโอกาสในการให้ ผ้ เู ช่ารายอืนเช่าใช้ ทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื "นฐานเพิมเติมครัง" ที 3 ทีกองทุนจะลงทุน โดยข้ อกําหนดและเงือนไขการลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื "นฐานเพิมเติมครัง" ที 3 เป็ นข้ อกําหนดและเงือนไขทีเป็ นธรรมและเหมาะสม และสอดคล้ องกับข้ อตกลง
ทางการค้ าในลักษณะเดียวกับทีวิญAูชนจะพึงกระทํากับคูส่ ญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length terms)
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ทังนี
" " บริ ษัทจัดการได้ กําหนดเงือนไขในการลงทุนคือ การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื น" ฐานเพิมเติมครัง" ที 3
จะทําให้ ประมาณการเงินปั นส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วยของกองทุน (cash distribution per unit) หรื อ DPU ภายหลังการ
เข้ าลงทุนไม่ตําไปกว่าประมาณการเงิ นปั นส่วนแบ่งกํ าไรต่อหน่วยของกองทุน ในกรณี ทีกองทุนมิได้ เข้ าลงทุนใน
ทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน" ฐานเพิ มเติมครั ง" ที 3 (อ้ างอิงจากข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์ สมมติสําหรับ
ช่วงเวลาประมาณการตังแต่
" วนั ที # ตุลาคม .$%. ถึง ;* กันยายน .$%;)
2.5

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาทีทําให้ ได้ มาซึงทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐาน
2.5.1 สาระสําคัญของสัญญาทีทําให้ ได้ มาซึงทรัพย์ สนิ โครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมเบือ" งต้ น
กองทุนได้ เข้ าทําสัญญาทีทําให้ ได้ มาซึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมดังทีระบุไว้ ในหัวข้ อ 2.5.1 นี "

และเอกสารอืนใดทีจําเป็ นเพือให้ การลงทุนในทรั พย์สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมดังกล่าวสําเร็ จลุล่วง ทัง" นี "
สาระสําคัญของสัญญาทีทําให้ ได้ มาซึงทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี "
(ก)

สัญญาโอนขายทรัพย์ สนิ และสิทธิรายได้ เบือ" งต้ น
(1)

สัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้ ระหว่าง BFKT และกองทุนลงวันที 24
ธันวาคม 2556 (“สัญญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิรายได้ BFKT”)

คู่สัญญา ......................................... · BFKT ในฐานะผู้ขาย และ
· กองทุน ในฐานะผู้ซื "อ
ทรัพย์ สินทีซือ" ขาย ......................... · ในวันที 25 ธันวาคม 2556 (“วันทีทําการซือ" ขายรายได้
BFKT เสร็ จสิน" ”) BFKT ขายและโอน และกองทุนซื "อและ
รับโอนรายได้ ซงึ BFKT คาดว่าจะได้ รับจาก
(ก) ค่าเช่าทรัพย์สนิ โทรคมนาคมของ BFKT ซึงประกอบไป
ด้ ว ยเสาโทรคมนาคมจํ า นวน 1,485 เสาและระบบ
FOC รวมทัง" อุป กรณ์ ร ะบบสื อสัญ ญาณรวม 9,169
links ตามสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA (รวมถึง
สิท ธิ เ รี ย กร้ อง และสิท ธิ อื นทัง" หมดที เกิ ด จากรายได้
ดังกล่าวตามทีระบุไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิ รายได้ ทีเกี ยวข้ อง) นับแต่วันเริ มคํานวณรายได้
จนถึงวันครบกําหนดสัญญา และ
(ข) ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ BFKT จํ านวนไม่เกิ น 50
เสา นับแต่วนั ถัดจากวันครบกํา หนดสัญญาหรื อวันที
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สัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA ถูกยกเลิกก่อน
ครบกําหนดระยะเวลาหรื อครบกําหนดระยะเวลาทีได้ มี
การขยาย (“วันยกเลิกสัญญา HSPA”) แล้ วแต่กรณี
ใดจะเกิดขึ "นก่อน จนถึงวันครบรอบ 10 ปี นบั แต่วนั ถัด
จากวั น ครบกํ า หนดสัญ ญาหรื อ วัน ยกเลิ ก สัญ ญา
HSPA ดังกล่าว
ในแต่ละกรณีหกั ด้ วยต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายบางส่วนสําหรับ
การดําเนินงานและซ่อมบํารุ ง เงิ นค่าเช่าตามสัญญาเช่า
ที ดิ น (รวมถึ ง ภาษี โ รงเรื อ น) และเบี ย" ประกั น ภั ย และ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการให้ ได้ มาซึ งสิ ท ธิ แ ห่ ง ทาง ( “ต้ นทุ น
ค่ าใช้ จ่ายของ BFKT”) โดยต้ นทุนค่าใช้ จ่ายของ BFKT จะ
มี ก ารปรั บ อัต ราเพิ มขึ น" รายปี (annual escalation) (รวม
เรี ยกว่า “รายได้ สุทธิของ BFKT”)
ราคาซือ" ขาย................................... · 15,556,563,792 บาท (“ราคาซือ" ขาย BFKT ”)
สิทธิในการซือ" ทรัพย์ สนิ ของ
· BFKT ตกลงให้ สิทธิ โดยเพิกถอนมิได้ แก่กองทุนในการซื "อ
กองทุน...........................................
ทรั พ ย์ สิน โทรคมนาคมของ BFKT บางส่ว น (“ทรั พ ย์ สิ น
BFKT หลัก ”) ในราคา 10 ล้ านบาท (“ราคาใช้ สิทธิ ”) ซึง
กองทุนสามารถใช้ สิทธิได้ ในวันครบกําหนดสัญญาหรื อวัน
ยกเลิกสัญญา HSPA แล้ วแต่กรณี (“สิทธิในการซือ" ”)
· ทรัพย์สิน BFKT หลัก ณ วันทีของสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ BFKT ประกอบด้ วย
- เสาโทรคมนาคมจํานวน 1,435 เสา และ
- ระบบ FOC และอุป กรณ์ ร ะบบสื อสัญ ญาณจํ า นวน
9,169 links โดยความยาวของ FOC อยู่ ที 47,250
กิโลเมตร
· เมือกองทุนใช้ สทิ ธิในการซื "อและชําระราคาใช้ สทิ ธิแล้ ว หาก
มีทรั พย์ สิน BFKT หลักส่วนใดทียังไม่สามารถโอนและส่ง
มอบให้ แก่กองทุนได้ ในวันทีกํ าหนดไว้ ให้ เป็ นวันทีทําการ
โอนและส่งมอบทรัพย์สิน BFKT หลัก (“วันโอนทรั พย์ สิน
BFKT หลั ก ”) BFKT จะชํ า ระเงิ น ให้ กองทุ น เป็ นมู ล ค่ า
สุด ท้ าย (terminal value) ของทรั พ ย์ สิ น BFKT หลัก ส่ ว น
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ดังกล่าว เมือ BFKT ชํ าระมูลค่าสุดท้ าย (terminal value)
ดัง กล่า วจนครบถ้ ว นแล้ ว BFKT จะหมดภาระผูก พัน ต่อ
กองทุน ในการโอนและส่งมอบทรั พ ย์ สิน BFKT หลัก ส่ว น
ดังกล่าว
· มูลค่าสุดท้ าย (terminal value) ของทรัพย์สิน BFKT หลักที
เกี ยวข้ อ ง คื อ จํ า นวนที เท่า กับ 18 เท่า ของรายได้ ค่า เช่ า
BFKT รายเดือน (ตามทีระบุไว้ ด้านล่าง) สําหรับระยะเวลา
12 เดื อ นก่ อ นหน้ า เดื อ นที มี วัน โอนทรั พ ย์ สิ น BFKT หลัก
(“มูลค่ าสุดท้ ายของ BFKT”)
ทรัพย์ สิน BFKT ส่ วนทีเหลือ ......... · ในหรื อ ก่ อ นวันครบกํ าหนดสัญ ญาหรื อ วัน ยกเลิกสัญญา
HSPA แล้ วแต่กรณี BFKT จะเข้ าทําสัญญาเช่ากับนิติบคุ คล
ในกลุ่ ม ทรู เพื อให้ เช่ า พื น" ที (slots) หนึ งพื น" ที บนเสา
โทรคมนาคมของ BFKT อืนทีเหลือซึงไม่ใช่ทรัพย์สิน BFKT
หลัก (“สั ญ ญาเช่ า ทรั พ ย์ สิ น BFKT ส่ ว นที เหลื อ ”) ซึง
รวมถึงเสาโทรคมนาคมจํานวนไม่เกิน 50 เสา (“ทรั พย์ สิน
BFKT ส่ วนทีเหลือ”) โดยมีระยะเวลาการเช่าอย่างน้ อย 10
ปี นับถัดจากวันครบกํ าหนดสัญญาหรื อวันยกเลิกสัญญา
HSPA แล้ ว แต่ก รณี (“วั น ครบกํ า หนดการขายรายได้
BFKT ขัน" สุดท้ าย”) และจัดหาและส่งมอบรายได้ สทุ ธิราย
เดือนทีเกิดจากค่าเช่าทรัพย์สิน BFKT ส่วนทีเหลือ จนถึงวัน
ครบกํ าหนดการขายรายได้ BFKT ขัน" สุดท้ าย หรื อ จนถึง
วันทีมีการโอนทรั พย์ สิน BFKT ส่วนทีเหลือ ให้ แก่กองทุน
หากเกิ ด กรณี ดัง กล่า วขึน" ก่ อ น ทัง" นี " ตามข้ อ กํ า หนดและ
เงือนไขของสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ BFKT
· ภายใต้ ข้อกําหนดและเงือนไขในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ BFKT หากในระหว่างระยะเวลาของสัญญา
เช่ า ทรั พ ย์ สิ น BFKT ส่ ว นที เหลื อ BFKT ได้ รั บ หลัก ฐาน
เกี ยวกับสิทธิ ในทีดิน และ/หรื อ สิทธิ การเช่าโดยชอบด้ วย
กฎหมายของสถานทีตัง" และ/หรื อ สิทธิ แห่งทางทีเป็ นทีตัง"
หรื อใช้ ดําเนินงานของทรั พย์สิน BFKT ส่วนทีเหลือ BFKT
จะโอนและขายทรั พ ย์ สิ น BFKT ส่ว นที เหลื อ ดัง กล่า วให้
กองทุน และกองทุนจะรับโอนและซื "อทรัพย์สนิ BFKT ส่วนที
เหลือนันตามราคาที
"
กองทุนและ BFKT จะตกลงกัน (“ราคา
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ซือ" ขายทรั พย์ สิน BFKT ส่ วนทีเหลือ ”) โดยเป็ นไปตาม
สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ BFKT
กรรมสิทธิ'และความเสียง .............. · กรรมสิทธิ=และความเสียงภัยในความสูญเสียหรื อเสียหายใน
ทรั พ ย์ สิน BFKT หลัก และทรั พ ย์ สิน BFKT ส่ว นที เหลือจะ
เป็ นของกองทุนในวันทีธุรกรรมทีเกียวข้ องเสร็ จสิ "น เว้ นแต่
จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ BFKT
· สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ BFKT เป็ นธุรกรรม
การซื "อขายรายได้ สทุ ธิของ BFKT ทีสมบูรณ์และแท้ จริ ง โดย
มิได้ เป็ นการก่อหลักประกันสําหรั บภาระผูกพัน ใด ๆ ของ
BFKT กองทุนจะได้ รับกรรมสิทธิ=และผลประโยชน์ในรายได้
สุทธิของ BFKT โดยครบถ้ วนสมบูรณ์นบั จากวันทีทําการซื "อ
ขายรายได้ BFKT เสร็ จสิ "น และมีสิทธิทีจะจําหน่ายจ่ายโอน
รายได้ สทุ ธิของ BFKT นันต่
" อไป และมีสทิ ธิโดยสมบูรณ์ทีจะ
ได้ รับและเก็บไว้ ซงรายได้
ึ
สทุ ธิของ BFKT เพือประโยชน์ของ
กองทุน
การชําระรายได้ สุทธิของ BFKT..... · BFKT จะจัดหาและส่งมอบรายได้ ดงั ต่อไปนี "ให้ แก่ก องทุน
ภายในวันทําการสุดท้ ายของแต่ละเดือนปฏิทิน โดยเริ มจาก
เดือนทีเกิดวันทีทําการซื "อขายรายได้ BFKT เสร็ จสิ "น
· รายได้ สทุ ธิ ของ BFKT ทีต้ องส่งมอบทีเกียวกับสัญญา
เช่ า เครื องและอุป กรณ์ HSPA จนถึ ง วัน ทีมีการชํ าระ
รายได้ สทุ ธิของ BFKT ทีเกียวกับสัญญาเช่าเครื องและ
อุปกรณ์ HSPA ทีต้ องส่งมอบจนครบถ้ วน และ
· รายได้ สทุ ธิ ของ BFKT ทีต้ องส่งมอบทีเกียวกับสัญญา
เช่ า ทรั พ ย์ สิ น BFKT ส่ ว นที เหลื อ นั บ จากวั น โอน
ทรั พย์ สิน BFKT หลักจนถึง (ก) ในกรณี ทีไม่ได้ มีการ
โอนทรัพย์สิน BFKT ส่วนทีเหลือให้ กองทุนก่อนวันครบ
กําหนดการขายรายได้ BFKT ขันสุ
" ดท้ าย ได้ แก่ วันทีมี
การส่ง มอบรายได้ สุทธิ ของ BFKT ที เกี ยวกับสัญญา
เช่าทรัพย์สิน BFKT ส่วนทีเหลือจนครบถ้ วน หรื อ (ข)
ในกรณีทีได้ มีการขายและโอนทรัพย์สิน BFKT ส่วนที
เหลือ ให้ ก องทุน ก่ อ นวัน ครบกํ า หนดการขายรายได้
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BFKT ขั น" สุ ด ท้ าย ได้ แก่ วั น ที BFKT ขายและโอน
ทรั พ ย์ สิ น BFKT ส่ว นที เหลื อ ให้ แ ก่ ก องทุน (สํ า หรั บ
ทรัพย์สนิ ในส่วนนัน)
"
ทัง" นี " ตามจํ านวนดังต่อไปนี " (“รายได้ ค่ า เช่ า BFKT ราย
เดือน”)
· รายได้ ค่า เช่ า BFKT รายเดื อ นที เกี ยวกับ สัญ ญาเช่ า
เครื องและอุปกรณ์ HSPA จะคํานวณจากค่าเช่าระบบ
FOC และอุป กรณ์ ร ะบบสือสัญ ญาณจํ า นวน 9,169
links บน FOC และเสาโทรคมนาคมจํานวน 1,485 เสา
(เว้ น แต่ ในช่ ว งเดือ นตุลาคม และเดื อนพฤศจิ กายน
พ.ศ. 2556 จะเป็ นการซื "อรายได้ คา่ เช่า BFKT รายเดือน
ซึ งคํ า นวณจากการให้ เ ช่ า เสาโทรคมนาคมจํ า นวน
1,455 เสา) ในอัตราดังต่อไปนี "
ปี

รายได้ ค่าเช่ า BFKT
รายเดือนสําหรับเสา
โทรคมนาคมต่ อเสา
(บาท/เดือน)

2556
(3 เดือน)
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
(7 เดือน)
หมายเหตุ

19,565

รายได้ ค่าเช่ า BFKT ราย
เดือนสําหรับ FOC และ
อุปกรณ์ ระบบสือ
สัญญาณ ต่ อ link
(บาท/เดือน)
14,100

19,565
19,301
19,028
18,748
18,459
18,161
17,855
17,539
17,214
16,879
16,534
16,179

14,100
14,100
14,100
14,100
14,100
14,100
14,100
14,100
14,100
14,100
14,100
14,100

1. กองทุน ซื "อรายได้ ค่าเช่า BFKT รายเดือนสําหรับเดือนตุลาคม 2556
และเดื อนพฤศจิกายน 2556 ซึง BFKT จะนํ า ส่งในเดื อนธั น วาคม
2556 และเดือนมกราคม 2557 ตามลําดับ และรายได้ ค่าเช่า BFKT
รายเดือนสําหรับเดือนธันวาคม 2556 ถึงเดือนสิงหาคม 2568 ทีคาด
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ว่า BFKT จะได้ รั บ จาก กสท. ในเดื อ นกุม ภาพัน ธ์ 2557 ถึ ง เดื อ น
ตุลาคม 2568
2. รายได้ ค่าเช่า BFKT รายเดือนข้ างต้ นเป็ นไปตามกําหนดระยะเวลา
ของสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA ซึงปั จจุบนั จะครบกําหนด
ในวัน ที 3 สิ ง หาคม 2568 ทัง" นี " กสท.โทรคมนาคมมี สิ ท ธิ ข ยาย
ระยะเวลาดัง กล่า วออกไปอย่า งน้ อยห้ า ปี ในกรณี ที มี ก ารขยาย
กําหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA ดังกล่าว
รายได้ ค่า เช่า BFKT รายเดื อนต่อเสาและจํา นวน links ของ FOC
ในช่ว งระยะเวลาที มีการขยายจะสอดคล้ องกับ ค่า เช่า ที เกี ยวข้ อ ง
ภายใต้ สัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA ทีคาดว่าจะได้ รับจาก
กสท.โทรคมนาคมในช่วงระยะเวลาทีมีการขยายดังกล่าว

· รายได้ ค่า เช่ า BFKT รายเดื อ นที เกี ยวกับ สัญ ญาเช่ า
ทรัพย์สิน BFKT ส่วนทีเหลือ จะคํานวณจากค่าเช่าเสา
โทรคมนาคมซึงเป็ นทรั พย์สิน BFKT ส่วนทีเหลือทียัง
ไม่ได้ มีการขายและโอนให้ กองทุน ในอัตราดังต่อไปนี "
ปี ที
รายได้ ค่าเช่ า BFKT รายเดือน ในอัตรา
1 พืน" ที (slot) ต่ อเสา (บาท/เดือน)
หนึง
5,277
สอง
5,393
สาม
5,512
สี
5,633
ห้ า
5,757
หก
5,884
เจ็ด
6,013
แปด
6,146
เก้ า
6,281
สิบ
6,419
หมายเหตุ : รายได้ ค่า เช่า BFKT รายเดื อ นสํ า หรั บ ทรั พย์ สิน
BFKT ส่วนทีเหลือจะนําส่งให้ กองทุนภายใน 60 วันนับจากสิ "น
เดือนนัน" ๆ

เหตุผดิ นัดและผลแห่ งการผิดนัด .. · ก่อนวันโอนทรั พย์ สิน BFKT หลัก หากเกิ ดเหตุผิดนัดใดที
กําหนดไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ BFKT
กองทุนอาจเรี ยกให้ BFKT ชําระเงินเป็ นมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ
(Net Present Value) ของรายได้ สุ ท ธิ ของ BFKT ตาม
สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ทีเหลือทังหมด
"
รวม
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กับมูลค่าสุดท้ ายของ BFKT (terminal value) ของทรัพย์สิน
BFKT หลัก (“รายได้ สุทธิ BFKT คงค้ าง”) และอาจบังคับ
ใช้ สิทธิ ของกองทุนไม่ว่าทัง" หมดหรื อบางส่วนตามสัญญา
โอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ BFKT
· ตัวอย่างของเหตุผิดนัด เช่น กรณี BFKT ไม่ส่งมอบรายได้
ค่าเช่า BFKT รายเดือนเป็ นเวลาสามเดือนติดต่อกัน กรณี
BFKT ไม่ส่ง มอบรายได้ ค่า เช่ า BFKT รายเดื อ นเป็ น เวลา
สองเดือนติดต่อกันหากอัตราส่วนหนี ส" ินสุทธิ ทีมีดอกเบี "ย
(Net Interest Bearing Debt) ต่อ EBITDA ของ BFKT เกิน
กว่ า 5 ต่ อ 1 กรณี BFKT ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามภาระผูก พัน บาง
ประการตามทีกํ าหนดไว้ ในสัญญาโอนขายทรั พย์ สินและ
สิทธิรายได้ BFKT และไม่ดําเนินการแก้ ไขกรณีดงั กล่าวตาม
ระยะเวลาทีกําหนด กรณี BFKT ผิดนัดชําระหนี "การเงินใน
ยอดเงินต้ นรวมมากกว่าหนึงพันล้ านบาท กรณีได้ มีการริ เริ ม
กระบวนการเกียวกับการมีหนี "สินล้ นพ้ นตัวหรื อกระบวนการ
ของเจ้ าหนี ก" ั บ BFKT และกรณี สั ญ ญาเช่ า เครื องและ
อุปกรณ์ HSPA สิ "นสุดลงหรื อมีเหตุผิดนัดภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
เครื องและอุปกรณ์ HSPA เนืองจากเหตุการณ์ตามทีกําหนด
ไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ BFKT
· ในกรณี ที BFKT ไม่ส่งมอบรายได้ ค่าเช่า BFKT รายเดือน
เป็ นจํานวนสามเดือนติดต่อกันหรื อสองเดือนติดต่อกันใน
กรณีทีไม่สามารถดํารงอัตราส่วนทางการเงินได้ หากกรณี
ดังกล่าวเกิดจากการที กสท. โทรคมนาคม ไม่ชําระค่าเช่า
ตามสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA และไม่ได้ เกิดจาก
การผิดภาระผูกพันของเรี ยลมูฟ ตามสัญญาขายส่งบริ การ
HSPA แล้ ว กองทุนไม่มีสทิ ธิในการเรี ยกเหตุผิดนัดและเรี ยก
ให้ BFKT ส่ง มอบรายได้ สุท ธิ BFKT คงค้ า งให้ แ ก่ ก องทุน
นอกจากนี " การที กสท. โทรคมนาคม ใช้ สิทธิ ซื "อทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT ตามสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์
HSPA (“สิทธิซอื " ของกสท. โทรคมนาคม”) ไม่ถือเป็ นเหตุ
ผิดนัด
ภาระหน้ าทีหลักอืน ๆ ของ BFKT. · นับจากวันทีทําการโอนทรั พย์ สิน BFKT หลักหรื อทรั พย์ สิน
BFKT ส่วนทีเหลือเสร็ จสิ "น (“วันโอนทรั พย์ สิน BFKT เสร็ จ
สิ น" ”) BFKT จะดําเนินการต่อไปนี โ" ดยค่าใช้ จ่ายของ BFKT
เอง
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· ในกรณีทีไม่สามารถโอน และ/หรื อ แปลงคู่สญ
ั ญาเกียวกับ
สิทธิ การเช่าในทีดิน และ/หรื อ ทรัพย์สินสําหรับสถานทีตัง"
ให้ กั บ กองทุ น ได้ BFKT จะดํ า เนิ น การให้ กองทุ น ผู้ เช่ า
ทรั พ ย์ สิ น BFKT หลัก หรื อ ทรั พ ย์ สิ น BFKT ส่ ว นที เหลื อ
ผู้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น โทรคมนาคม และบุ ค คลที ได้ รั บ การ
แต่งตังมี
" สทิ ธิเข้ าไปและใช้ สถานทีตังที
" เกียวข้ องกับทรัพย์สนิ
นัน"
· ในกรณี ข องสิท ธิ แ ห่งทาง คู่สัญ ญาตกลงกันว่า ผู้จัด การ
ทรั พ ย์ สิ น โทรคมนาคมจะดํ า เนิ น การให้ กองทุ น ผู้ เช่ า
ทรั พย์ สิน BFKT หลัก และบุคคลทีได้ รับการแต่งตังมี
" สิทธิ
เข้ าไปและใช้ สิทธิ แห่งทางทีเกียวกับทรัพย์สินดังกล่าวโดย
กองทุนเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายตามสัญญาบริ การหลัก
· ในกรณี ของสัญญาอืน ๆ ทีเกี ยวกับทรั พย์ สิน BFKT หลัก
หรื อ ทรัพย์สิน BFKT ส่วนทีเหลือ ซึงไม่สามารถโอน และ/
หรื อ แปลงคูส่ ญ
ั ญาให้ แก่กองทุนได้ BFKT จะดําเนินการให้
กองทุนได้ รับสิทธิ และผลประโยชน์ของ BFKT ตามสัญญา
อืน ๆ นัน"
· BFKT จะดําเนินการต่อไปนี "เป็ นระยะเวลาเก้ าเดือนหลังจาก
วันโอนทรัพย์สนิ BFKT เสร็ จสิ "นแต่ละครัง"
(ก) ให้ ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามทีกองทุนต้ องการ
ตามสมควรเกียวกับทรัพย์สนิ BFKT หลักหรื อทรัพย์สนิ
BFKT ส่วนทีเหลือทีได้ ส่งมอบและโอนสิทธิ ให้ กองทุน
แล้ ว (“ทรัพย์ สิน BFKT ทีโอนแล้ ว”) และ
(ข) พยายามตามสมควรเพื อให้ ความช่ ว ยเหลื อ และ
ให้ บริ ก ารตามที กองทุ น ต้ อ งการตามสมควร (โดย
ค่า ใช้ จ่ายของ BFKT) เพื อให้ กองทุนสามารถใช้ ง าน
ทรัพย์สนิ BFKT ทีโอนแล้ วได้ ในสาระสําคัญในลักษณะ
เดียวกับทีมีการใช้ ก่อนวันโอนทรัพย์สิน BFKT เสร็ จสิ "น
และ
(ค) เก็ บรั กษาเอกสารเกียวกับทรั พย์สิน BFKT ทีโอนแล้ ว
และให้ กองทุนเข้ าตรวจสอบเอกสารนันตามสมควร
"
· นับจากวันโอนทรัพย์สิน BFKT เสร็ จสิ "นแต่ละครัง" หาก (ก)
สถานทีตังของทรั
"
พย์สิน BFKT ทีโอนแล้ วไม่ว่าทังหมดหรื
"
อ
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บางส่ว นซึ งได้ มี ก ารโอนให้ แ ก่ หรื อ แปลงคู่สัญ ญาเป็ น
กองทุน แล้ ว ถูก ยึด ไป ถูก ควบคุม หรื อ ถูก ดํ า เนิ น การโดย
ประการอื นใดทํ า ให้ ไม่ ส ามารถใช้ งานได้ โดยผู้ เช่ า อั น
เนืองมาจากการเข้ าถึงหรื อการใช้ สถานทีไม่ว่าทังหมดหรื
"
อ
บางส่วนนันไม่
" ชอบด้ วยกฎหมายโดยกองทุนหรื อผู้ซงเช่
ึ าใช้
ทรัพย์สนิ BFKT ทีโอนแล้ วซึงไม่ใช่นิติบคุ คลในกลุม่ ทรู ไม่ได้
มีส่วนในการนัน" หรื อ (ข) ก่อนการโอนสิทธิ การเช่าให้ แก่
หรื อ แปลงคู่สญ
ั ญาให้ กองทุน มีการคัดค้ านความสมบูรณ์
ความชอบด้ วยกฎหมาย หรื อสิทธิในการใช้ สถานทีตามสิทธิ
การเช่าของทรัพย์สนิ BFKT ทีโอนแล้ วใด ๆ โดยกองทุนหรื อ
ผู้ซึงเช่าใช้ ทรัพย์สิน BFKT ทีโอนแล้ วซึงไม่ใช่นิติบุคคลใน
กลุ่มทรู ไม่ได้ มีส่วนในการนัน" หรื อ (ค) BFKT ไม่สามารถ
ดําเนินการให้ กองทุน ผู้เช่า ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
และบุ ค คลที ได้ รั บ การแต่ ง ตัง" เข้ าถึ ง หรื อ ใช้ สถานที ได้
(“สถานที BFKT ที ได้ รั บ ผลกระทบ”) ทํ า ให้ ผ้ ูเ ช่ า หรื อ
กองทุนไม่สามารถเข้ าถึง ดําเนินงาน และ/หรื อใช้ ทรัพย์สิน
BFKT ทีโอนแล้ วได้ BFKT จะต้ องดําเนินการดังต่อไปนี "ด้ วย
ค่าใช้ จ่ายของ BFKT เอง
· จัดหาหรื อได้ มาซึงสถานทีใหม่ตามทีคู่สญ
ั ญาตกลงกันว่า
เทียบเท่ากับสถานที BFKT ทีได้ รับผลกระทบ (โดยคูส่ ญ
ั ญา
จะต้ องดําเนินการโดยสมเหตุสมผล) โดยพิจารณาถึง
(ก) สถานทีตัง"
(ข) ขอบเขตการให้ บริ การโครงข่ายของผู้เช่าทีจะได้ จาก
สถานทีใหม่นนั "
(ค) ความจุและขนาดพื "นทีสําหรับติดตังทรั
" พย์สิน BFKT ที
โอนแล้ ว และอุปกรณ์ โทรคมนาคมอืน ๆ ของผู้เช่า ณ
สถานทีใหม่นนั " และ
· ย้ า ยทรั พ ย์ สิน ที โอนแล้ ว ที ตัง" อยู่ใ นสถานที BFKT ที ได้ รั บ
ผลกระทบ หรื อจัดหาอุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ทีมีคณ
ุ ภาพ
ลักษณะจําเพาะ และความจุอย่างน้ อยเท่ากับทรั พย์สินที
โอนแล้ ว ทีจะติดตังในสถานที
"
ใหม่ และดําเนินการให้ แน่ใจ
ว่ า มี ส มรรถนะ ความจุ และขนาดพื น" ที เพี ย งพอสํ า หรั บ
ทรัพย์สิน BFKT ทีโอนแล้ ว หรื ออุปกรณ์และทรัพย์สนิ ใหม่ที
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·

·

·

·

จะย้ ายมาและติดตังในสถานที
"
ใหม่นนั " ให้ เหมือนกับทีเคย
ตังอยู
" ่ในสถานที BFKT ทีได้ รับผลกระทบก่อนทีสถานทีนัน"
จะกลายเป็ นสถานที BFKT ทีได้ รับผลกระทบ
ในกรณีที BFKT ไม่สามารถย้ ายทรัพย์สิน BFKT ทีโอนแล้ ว
หรื อ เปลี ยนทดแทนโดยทรั พ ย์ สิ น ใหม่ และไม่ ส ามารถ
ดําเนินการแก้ ไขตามทีกองทุนต้ องการตามสมควรภายใน
ระยะเวลาทีกํ าหนดในสัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ
รายได้ BFKT นัน" BFKT จะต้ องดําเนินการดังนี "
ซือ" และ/หรื อ จัดให้ มีการซือ" ทรั พย์ สิน BFKT ทีโอนแล้ ว ที
เกี ยวข้ องซึ งตั ง" อยู่ ห รื อ ติ ด ตั ง" ในสถานที BFKT ที ได้ รั บ
ผลกระทบ (“ทรั พ ย์ สิ น BFKT ที ได้ รั บ ผลกระทบ”) ใน
ราคาที เท่ า กั บ (ก) มู ล ค่ า สุ ด ท้ ายของ BFKT (terminal
value) สํ า หรั บ ทรั พ ย์ สิ น BFKT ที ได้ รั บ ผลกระทบที เป็ น
ทรัพย์สนิ BFKT หลัก หรื อ (ข) ราคาซื "อขายทรัพย์สนิ BFKT
ส่วนทีเหลือสําหรับทรัพย์สิน BFKT ทีได้ รับผลกระทบทีเป็ น
ทรัพย์สิน BFKT ส่วนทีเหลือ แล้ วแต่กรณี (“ราคาซือ" ขาย
ทรั พ ย์ สิ น BFKT ที ได้ รั บ ผลกระทบ”) พร้ อมทัง" ชํ า ระ
ดอกเบี "ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นบั จากวันโอนทรัพย์สิน
BFKT เสร็ จ สิ น" ในแต่ ล ะกรณี จ นกระทังและรวมถึ ง วั น ที
BFKT ชํ า ระราคาซื อ" ขาย สํา หรั บ ทรั พ ย์ สิน BFKT ที ได้ รั บ
ผลกระทบดังกล่าวแก่กองทุน
ชําระต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทังหมดเกี
"
ยวกับการขายและโอน
ทรัพย์สิน BFKT ทีได้ รับผลกระทบให้ แก่กองทุน รวมถึงเงิน
รายได้ ค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิ น BFKT ที ได้ รั บ ผลกระทบซึงผู้เ ช่ า
ทรัพย์สินที BFKT ได้ รับผลกระทบนันไม่
" ชําระให้ แก่กองทุน
เนื องจากผู้เ ช่ า ดัง กล่า วไม่ ส ามารถใช้ ท รั พ ย์ สิ น BFKT ที
ได้ รับผลกระทบนันได้
" จนถึงวันที BFKT ชําระราคาซื "อขาย
ทรัพย์สนิ BFKT ทีได้ รับผลกระทบให้ แก่กองทุน และ
ชําระเงินซึงเป็ นต้ นทุน ค่าใช้ จ่าย ค่าเสียหาย ความสูญเสีย
สิทธิ เรี ยกร้ อง และภาระผูกพันทังหมดที
"
เกิดหรื อจะเกิดกับ
กองทุนอันเกิดจากหรื อเป็ นผลมาจากการใช้ ทรัพย์สนิ BFKT
ที ได้ รั บ ผลกระทบ การเช่ า และย้ ายสถานที ของทรั พย์ สิน
BFKT ทีได้ รับผลกระทบ และสิทธิเรี ยกร้ องของผู้เช่าทีเรี ยก
เอากับกองทุนเนืองจากผู้เช่าไม่สามารถใช้ ทรัพย์สิน BFKT
ทีได้ รับผลกระทบนันได้
"
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· ภายใต้ บงั คับของการที BFKT ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของ
ตนเกี ยวกับ การซื อ" คืน ทรั พ ย์ สิน BFKT ที ได้ รั บ ผลกระทบ
ตามทีอธิบายมาข้ างต้ น กองทุนจะชําระเงินค่าเช่าทังหมดที
"
เกี ยวกับทรั พย์สิน BFKT ทีได้ รับผลกระทบทีกองทุนได้ รับ
จากผู้ เช่ า ที เป็ นนิ ติ บุ ค คลในกลุ่ ม ทรู ต ามสัญ ญาเช่ า ที
เกียวข้ องระหว่างนิติบคุ คลดังกล่าวและกองทุนให้ แก่ BFKT
พร้ อมด้ วยดอกเบีย" ในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที
กองทุนรับเงินค่าเช่าจากผู้เ ช่าทีเป็ นนิติบคุ คลในกลุม่ ทรู แต่
ละครัง" ตามสัญญาเช่าทีเกียวข้ องระหว่างนิติบคุ คลดังกล่าว
และกองทุน จนกระทังและรวมถึงวันทีกองทุนชําระคืนเงิน
ค่ า เช่ า นัน" ให้ แ ก่ BFKT ทัง" นี " จะต้ อ งไม่ เ กิ น ราคาซื อ" ขาย
ทรัพย์สนิ BFKT ทีได้ รับผลกระทบทีเกียวข้ อง
· ภาระผูกพันของ BFKT เกียวกับการย้ ายสถานทีและซื "อคืน
ทรัพย์สิน BFKT ทีได้ รับผลกระทบทีตังอยู
" ่ในสถานทีซึงได้ มี
การโอนให้ แ ก่ หรื อ แปลงคู่สัญ ญาเป็ น กองทุน แล้ ว ซึ ง
ทรัพย์สิน BFKT ทีโอนแล้ วแต่ถกู ยึดไป ถูกควบคุม หรื อถูก
ดําเนินการโดยประการอืนใดทําให้ ไม่สามารถใช้ งานได้ โดย
ผู้เช่าอันเนืองมาจากการเข้ าถึงหรื อการใช้ สถานทีนันไม่
" ชอบ
ด้ วยกฎหมายให้ กําหนดไว้ เพียงห้ าปี หลังจากวันทีมีการโอน
สิ ท ธิ ห รื อ แปลงคู่ สัญ ญาที เกี ยวกั บ สถานที ที เกี ยวข้ อง
ดังกล่าวเป็ นกองทุน
· หาก กสท. โทรคมนาคม ใช้ สิทธิซื "อของกสท. โทรคมนาคม
ในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT (“ทรั พย์ สินตามสิทธิ
ซือ" ”) BFKT จะดําเนินการดังนี "
- ยังคงชําระรายได้ สทุ ธิของ BFKT ตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ BFKT
- จัด หาทรั พ ย์ สิน ใหม่ที อย่า งน้ อ ยมี คุณ ภาพ ลัก ษณะ
จําเพาะและความจุเดียวกับทรัพย์สินตามสิทธิซื "อ และ
ส่งมอบและโอนทรัพย์สินใหม่ทีนํามาแทนทีทรั พย์ สิ น
BFKT หลักทีระบุให้ กองทุนในวันโอนทรัพย์สิน BFKT
หลักทีระบุ และ
- หาก BFKT ไม่จัดหาทรั พย์ สินใหม่แทนทรั พย์สินตาม
สิ ท ธิ ซื อ" ซึ งเป็ น ทรั พ ย์ สิ น BFKT หลัก BFKT จะชํ า ระ
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มู ล ค่ า สุ ด ท้ า ย ข อ ง BFKT (terminal value) ข อ ง
ทรั พย์ สินตามสิทธิ ซื "อนัน" ให้ แก่กองทุนจนครบถ้ วนใน
วันโอนทรัพย์สนิ BFKT หลัก
· หาก กสท. โทรคมนาคม ไม่ ชํ า ระค่ า เช่ า แก่ BFKT ตาม
สัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA หรื อ สัญญาเช่าเครื อง
และอุปกรณ์ HSPA ถูกยกเลิกเนืองจาก กสท. โทรคมนาคม
ผิ ด สั ญ ญา เมื อกองทุ น ได้ มี ก ารร้ องขอ BFKT จะต้ อง
พยายามอย่ า งเต็ ม ที เพื อให้ มี ก ารดํ า เนิ น การเรี ย กร้ องที
สามารถทํ า ได้ แ ละมี ผลโดยชอบด้ ว ยกฎหมายต่อ กสท.
โทรคมนาคม กองทุ น ตกลงรั บ ผิ ด ชอบในต้ นทุ น และ
ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ "นในการดําเนินการเรี ยกร้ องดังกล่าว เมือ
BFKT ได้ รั บ ค่ า เสี ย หายหรื อ ค่ า ชดเชยใด ๆ จาก กสท.
โทรคมนาคม BFKT จะชํ า ระค่า ชดเชยหรื อ จํ า นวนเงิ น ที
ได้ รั บ ดัง กล่า วให้ แ ก่ ก องทุน ตามเงื อนไขและข้ อ กํ า หนด
ตามทีได้ ระบุไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
BFKT ทังนี
" " BFKT มีสทิ ธิหกั ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ "นใน
การดํ า เนิ น การเรี ย กร้ องดั ง กล่ า วจากค่ า เสี ย หายหรื อ
ค่าชดเชยใด ๆ จาก กสท. โทรคมนาคม ก่อนการชําระเงิน
ดังกล่าวให้ แก่กองทุนในกรณีทีกองทุนยังมิได้ ชําระค่าต้ นทุน
และค่า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น การเรี ย กร้ องดัง กล่า วให้ แก่
BFKT
สิทธิในการซือ" เป็ นรายแรก (Right · นับจากวันทีทําการซื "อขายรายได้ BFKT เสร็ จสิ "น BFKT ให้
of first offer) ของกองทุน ...............
สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิได้ ทีจะได้ รับข้ อเสนอเป็ นรายแรก
ในการซื "อสิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรื อ การลงทุน
เกี ยวกั บ ทรั พย์ สิ น ที เป็ นโครงสร้ างพื น" ฐานกิ จการ
โทรคมนาคมของ BFKT หรื อนิติบคุ คลอืนในกลุม่ ทรู (ยกเว้ น
ทรัพย์สนิ โทรคมนาคมของ BFKT และทรัพย์สนิ อืนบางส่วน)
ซึงกองทุนสามารถลงทุนได้ ตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ของสํานักงาน ก.ล.ต. (“ทรัพย์ สิน BFKT เพิมเติม”) จนถึง
วันดังต่อไปนีแ" ล้ วแต่วันใดจะถึงก่อน (ก) วันครบห้ าปี นับ
จากวันทีทําการซื "อขายรายได้ BFKT เสร็ จสิ "น (ข) วันที ทรู
ซึงเป็ นนิติบุคคลทีจองซื "อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง"
แรก ถือหน่วยลงทุนทีกองทุนออกน้ อยกว่าร้ อยละ 18 ของ
หน่วยลงทุนทังหมดที
"
ออกโดยกองทุนในการเสนอขายครัง"
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แรก และ (ค) วันทีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอืนถือ
หน่วยลงทุนทีกองทุนออกมากกว่าทีทรู ถืออยู่ โดยให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และขันตอนดั
"
งต่อไปนี "
(1) หาก BFKT และ/หรื อ นิติบคุ คลอืนในกลุม่ ทรู (“ผู้ขาย
ทรั พ ย์ สิ น เพิ มเติ ม ”) ต้ อ งการขายทรั พ ย์ สิ น BFKT
เพิมเติมแก่บคุ คลภายนอก BFKT ต้ องดําเนินการและ
จัด การให้ นิ ติ บุค คลอื นในกลุ่ม ทรู นัน" ต้ อ งทํ า หนัง สือ
ข้ อ เสนอ (“หนั ง สื อ ข้ อเสนอ”) ส่ง ให้ ก องทุน โดยมี
รายละเอี ย ดตามที กํ า หนดไว้ ในสั ญ ญาโอนขาย
ทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ร ายได้ BFKT ทัง" นี " รวมถึ ง แต่ ไ ม่
จํากัดเพียง เงือนไขและข้ อกําหนดของการเช่าทรัพย์สนิ
BFKT เพิมเติม (หากมี)
(2) หากกองทุน ต้ อ งการซื อ" ทรั พ ย์ สิน BFKT เพิ มเติ มนัน"
ภายใน 10 วันทําการนับจากวันทีกองทุนได้ รับหนังสือ
ข้ อเสนอหรื อระยะเวลานานกว่ า นั น" ตามที ผู้ ขาย
ทรั พ ย์ สิ น เพิ มเติ ม อาจตกลง กองทุน ต้ อ งแจ้ ง ผู้ข าย
ทรัพย์สินเพิมเติมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรว่าต้ องการซื "อ
ทรัพย์สิน BFKT เพิมเติมดังกล่าว (“ทรั พย์ สิน BFKT
ที จะโอน”) ตามข้ อกํ าหนดทีระบุในหนังสือข้ อ เสนอ
(“หนังสือตอบรั บ”) จากนัน" ภายในสามเดือนนับจาก
วัน ที ของหนัง สือ ตอบรั บ กองทุน ต้ อ งพยายามอย่าง
เต็มทีเพือให้ ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุนทีจําเป็ น
ในการซื อ" ทรั พ ย์ สิน BFKT ที จะโอน และ BFKT ต้ อ ง
ดําเนินการ และ/หรื อ จัดการให้ นิติบคุ คลอืนในกลุ่มทรู
รายที เกี ยวข้ อ งพยายามอย่ า งเต็ ม ที ให้ ไ ด้ รั บ ความ
ยินยอมหรื อการอนุมตั ิทงหมดที
ั"
จําเป็ นตามกฎหมาย
กฎระเบี ย บ และสัญ ญาสํ า หรั บ การขายทรั พ ย์ สิ น
BFKT ทีจะโอน เมือได้ รับความยินยอมและการอนุมตั ิ
ที เกี ยวข้ อ งทัง" หมดแล้ ว กองทุน และผู้ข ายทรั พ ย์ สิ น
เพิมเติมจะเข้ าทําสัญ ญาและทําการซือ" ขายและโอน
ทรัพย์สินที BFKT จะโอนให้ เสร็ จสิ "นภายในสามเดือน
หลังจากกองทุนและผู้ขายทรัพย์สนิ เพิมเติมได้ รับความ
ยินยอมและการอนุมตั ิดงั กล่าวทังหมดแล้
"
ว
(3) หาก (ก) กองทุนไม่สง่ หนังสือตอบรับให้ ผ้ ขู ายทรัพย์สิน
เพิมเติมภายในเวลาทีกําหนด (ข) กองทุนหรื อผู้ข าย
ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 89

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

ทรัพย์สินเพิมเติมไม่ได้ รับความยินยอมและการอนุมตั ิ
ทีจําเป็ นทังหมดที
"
เกียวข้ องภายในระยะเวลาสามเดือน
นับจากวันทีของหนังสือตอบรับ หรื อ (ค) คู่สญ
ั ญาไม่
สามารถดําเนิ น การให้ การซื อ" ขายและโอนทรั พย์ สิน
BFKT ทีจะโอนเสร็ จสิ "นภายในระยะเวลาสามเดือนนับ
จากวัน ที ได้ รั บความยิน ยอมและการอนุมัติทีจํ าเป็ น
ทังหมดที
"
เกียวข้ อง ผู้ขายทรัพย์สินเพิมเติมมีสิทธิขาย
ทรั พ ย์ สิ น BFKT ที จะโอนให้ บุ ค คลภายนอกใน
ข้ อ กํ า หนดและเงื อนไขเดี ย วกัน หรื อ ดี ก ว่ า (สํ า หรั บ
ผู้ขายทรัพย์สินเพิมเติม) ที กําหนดในหนังสือข้ อเสนอ
ภายในระยะเวลาหกเดื อ นหลัง จากนัน" หากผู้ข าย
ทรัพย์สินเพิมเติมยังไม่สามารถขายทรัพย์สิน BFKT ที
จะโอนให้ บคุ คลภายนอกได้ ภายในระยะเวลาหกเดือน
ดัง กล่าว และต่อ มาผู้ข ายทรั พ ย์ สินเพิมเติมต้ องการ
ขายทรัพย์สิน BFKT ทีจะโอนอีกครัง" ให้ กองทุนมีสิทธิ
ในการซือ" เป็ นรายแรกอีกครั ง" โดยให้ ดําเนินการตาม
ขันตอนในลั
"
กษณะเดียวกันจนครบถ้ วน
สิทธิในการซือ" เป็ นรายแรก (Right · หากกองทุน ได้ ซือ" ทรั พ ย์ สิน BFKT ที จะโอนและภายหลัง
of first offer) ของ BFKT ................
ต้ องการขายทรั พย์ สิ น BFKT ที จะโอนดั ง กล่ า วแก่
บุค คลภายนอก กองทุน จะต้ อ งทํ า หนัง สือ ข้ อ เสนอส่งให้
BFKT โดยต้ องระบุ (ก) ราคาทีกองทุนเสนอขาย และ (ข)
เงือนไขและข้ อกําหนดของการขายทรัพย์สนิ BFKT ทีจะโอน
ดั ง กล่ า วที กองทุ น เสนอ โดยเมื อ BFKT ได้ รั บ หนั ง สื อ
ดังกล่าวแล้ ว BFKT จะมีสทิ ธิในการซื "อทรัพย์สนิ BFKT ทีจะ
โอนเป็ นรายแรกโดยมีเงือนไขและข้ อกําหนดตามทีได้ ระบุไว้
ในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ BFKT
· BFKT อาจโอนสิ ท ธิ ใ นการซื อ" ทรั พ ย์ สิ น BFKT ที จะโอน
ดังกล่าวให้ แก่นิติบุคคลอืนในกลุ่มทรู ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ อง
ได้ รับความยินยอมจากกองทุน
การจํากัดความรับผิดของ BFKT.. ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT ความรับ
ั งรวมถึงกรณี
ผิดของ BFKT จะมีอยู่อย่างจํากัดตามกรณีทวไปซึ
ดังต่อไปนี "
· BFKT ต้ องรั บ ผิ ด ต่ อ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องใดเกี ยวกั บ ทรั พ ย์ สิ น
BFKT ทีโอนแล้ ว หากกองทุนได้ มีการบอกกล่าวเรี ยกร้ อง
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สิทธิภายในสองปี นบั จากวันโอนทรัพ ย์สิน BFKT เสร็ จสิ "นที
เกี ยวข้ อ งแต่ละครั ง" เว้ น แต่สิท ธิ เ รี ย กร้ องที เกิ ด จากเรื อง
สําคัญบางเรื องทีกําหนดไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และ
สิทธิ รายได้ BFKT ซึงไม่มีกําหนดระยะเวลาสิ "นสุดในการ
บอกกล่าวเรี ยกร้ องสิทธิ(นอกจากทีกฎหมายกําหนด) เรื อง
ดังกล่าวรวมถึงคํารับรองของ BFKT ในเรื องอํานาจหน้ าที
กรรมสิทธิ=ของ BFKT ในทรัพย์สนิ BFKT ทีโอนแล้ ว และการ
ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงกระทําการทีสําคัญ
· ความรับผิดโดยรวมของ BFKT เกียวกับ (ก) รายได้ สทุ ธิของ
BFKT ทีเกียวกับสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA ต้ อง
ไม่เกินรายได้ สทุ ธิ BFKT คงค้ าง (ข) ทรัพย์สนิ BFKT หลักที
โอนให้ แก่ ก องทุ น ต้ องไม่ เ กิ น มู ล ค่ า สุ ด ท้ ายของ BFKT
(terminal value) ของทรัพย์สนิ นัน" (ค) ทรัพย์สนิ BFKT ส่วน
ทีเหลือทีโอนให้ กองทุนต้ องไม่เกิ นราคาซื "อทีกองทุนชําระ
สําหรับทรัพย์สิน BFKT ส่วนทีเหลือดังกล่าว (ง) รายได้ สทุ ธิ
ของ BFKT ที เกี ยวกับ สัญ ญาเช่ า ทรั พ ย์ สิ น BFKT ส่ว นที
เหลือ ต้ องไม่เกินมูลค่าสุทธิปัจจุบนั ของรายได้ ค่าเช่าสุทธิที
ค้ างชําระ และ (จ) การทําผิดสัญญาอืนใดทังหมด
"
ความรับ
ผิ ด รวมของ BFKT จะต้ อ งไม่เ กิ นร้ อยละ 50 ของราคาซือ"
ขาย BFKT ทังนี
" " BFKT ต้ องรับผิดต่อความเสียหาย สูญเสีย
สิทธิ เรี ยกร้ อง ภาษี (เว้ นแต่ภาษี มูลค่าเพิม) อากรแสตมป์
ภาระผูกพัน และต้ นทุนค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ทีเกิดขึ "นหรื อ
เป็ น ผลจากการเข้ า ทํ า การใช้ สิ ท ธิ การบัง คับ สิ ท ธิ ต าม
สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ BFKT
ประกันภัย ...................................... BFKT ตกลงทีจะ
· จัดให้ มีการประกันภัยทีเกียวกับทรัพย์สินโทรคมนาคมของ
BFKT ภายใต้ กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ของกลุ่ ม ทรู ตาม
ข้ อกําหนดทีกําหนดไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ BFKT
· ในวัน โอนทรั พ ย์ สิ น BFKT เสร็ จ สิน" แต่ล ะครั ง" ที เกี ยวข้ อง
จั ด หากรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ในนามของกองทุ น สํ า หรั บ
ทรัพย์สิน BFKT ทีโอนแล้ ว โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบี "ย
ประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
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· ไม่เปลียนแปลงข้ อกําหนดในกรมธรรม์ประกันภัยของกลุม่ ท
รู เ กี ยวกับ ทรั พ ย์ สิ น BFKT ที โอนแล้ ว โดยไม่ ไ ด้ รั บ ความ
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุนก่อน โดยกองทุน
จะไม่ให้ ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอนั ควรไม่ได้ และ
· ดําเนินการให้ มีการนําเงินทีได้ รับตามกรมธรรม์ประกันภัย
ทัง" หมดไปใช้ ซ่ อ มแซม ปรั บ สภาพ หรื อ เปลี ยนทดแทน
ทรั พ ย์ สิ น ที ได้ มี ก ารเรี ย กร้ องให้ มี ก ารชดใช้ เงิ น ประกัน
ดังกล่าว
การชดเชยความเสียหาย ............... · BFKT ตกลงยอมรับผิดชดใช้ ต่อกองทุน บริ ษัทจัดการ และ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ
เรี ย กร้ อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรั บ ผิ ด ที เกิ ด ขึ น" จริ ง
ทังหมด
"
และต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทีเกี ยวข้ อง ซึงรวมถึงค่า
ทนายความและเงิ น ทดรองอื นตามสมควรที เกิ ด ขึ น"
เนืองจากการทําผิดข้ อตกลง สัญญา หรื อคํารับประกัน หรื อ
การผิ ด คํ า รั บ รองใดของ BFKT ภายใต้ สัญ ญาโอนขาย
ทรั พ ย์ สิน และสิท ธิ ร ายได้ BFKT เว้ น แต่เป็ น ความผิดหรื อ
ประมาทเลิ น เล่อ อย่ า งร้ ายแรงหรื อ จงใจกระทํ า ผิ ด โดย
กองทุน บริ ษัทจัดการ หรื อตัวแทนของกองทุนหรื อบริ ษัท
จัด การ ทัง" นี " โดยไม่จํ า กัด สิท ธิ อื นใดของกองทุน ทีมีตาม
สัญญาโอนขายทรั พ ย์ สินและสิทธิ รายได้ BFKT หรื อตาม
กฎหมายทีใช้ บงั คับใด ๆ
· กองทุน ตกลงยอมรั บ ผิ ด ชดใช้ ต่อ BFKT และตัว แทนของ
BFKT ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ เรี ยกร้ อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรั บผิดทีเกิ ดขึ "นจริ งทัง" หมด และต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงค่าทนายและเงินทดรองอืน
ตามสมควรทีเกิดขึ "น เนืองจากการทําผิดข้ อตกลง สัญญา
หรื อ คํ า รั บ ประกั น หรื อ การผิ ด คํ า รั บ รองใดของกองทุน
ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT เว้ น
แต่เป็ นความผิดหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงหรื อจงใจ
กระทําผิดโดย BFKT และตัวแทนของ BFKT ทัง" นี " โดยไม่
จํ า กั ด สิ ท ธิ อื นใดของ BFKT ที มี ต ามสั ญ ญาโอนขาย
ทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ร ายได้ BFKT หรื อ ตามกฎหมายที ใช้
บังคับใด ๆ
การโอนสิทธิ .................................. · BFKT และกองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรื อโอน
โดยประการอืนใดซึงผลประโยชน์ ทงหมดหรื
ั"
อบางส่วนของ
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สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT โดยมิได้ รับ
ความยินยอมล่วงหน้ าจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์
อักษร ทังนี
" " เว้ นแต่สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
BFKT ยอมให้ กระทําได้
กฎหมายทีใช้ บงั คับ ....................... · สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT ให้ ใช้ บงั คับ
ตามกฎหมายไทย
เขตอํานาจศาล ................................ · ให้ ศ าลไทยมี เ ขตอํ า นาจแต่เ พี ย งผู้เ ดี ย วในการพิ จ ารณา
ตัดสินคดีความ หรื อการดําเนินกระบวนการพิจารณา และ
การยุติข้อพิพาททีเกิดขึ "นจากหรื อเกียวข้ องกับสัญญาโอน
ขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ BFKT
(2)

สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ระหว่าง AWC และกองทุนลงวันที 24
ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอนขายทรัพย์ สนิ และสิทธิรายได้ AWC”)

คู่สัญญา......................................... · AWC ในฐานะผู้ขาย และ
· กองทุน ในฐานะผู้ซื "อ
ทรัพย์ สินทีซือ" ขาย ......................... · ในวัน ที 25 ธั น วาคม พ.ศ.2556 (“วั น ที ทํ า การซื อ" ขาย
รายได้ AWC เสร็จสิน" ”)AWC ขายและโอนรายได้ สทุ ธิของ
AWC ให้ แก่กองทุน และกองทุนซื "อและรับโอน
· รายได้ AWC จาก
(ก) ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวน 4,360
เสาตามสัญ ญาเช่ าเสาโทรคมนาคมของ AWC
(รวมถึงเงินทีได้ รับจากการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ อง และ
สิท ธิ อื นทัง" หมดที เกิ ดจากรายได้ ดังกล่าวตามที
ระบุไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้
ที เกี ยวข้ อ ง) นับ แต่วัน เริ มคํ า นวณรายได้ จ นถึง
วันทีครบกําหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ
AWC (“วันครบกําหนดสัญญา AWC”) และ
(ข) ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนไม่เกิน
392 เสา นับแต่วนั ถัดจากวันครบกําหนดสัญญา
AWC หรื อวันทีสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ
AWC ถูกยกเลิกก่อนครบกํ าหนดระยะเวลาหรื อ
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กํ าหนดระยะเวลาทีได้ มีการขยาย (“วันยกเลิก
สั ญ ญา AWC”) แล้ ว แต่ ก รณี ใ ดจะเกิ ด ขึน" ก่ อ น
จนถึงวันครบรอบ 10 ปี นับแต่วันถัดจากวันครบ
กําหนดสัญญา AWC หรื อวันยกเลิกสัญญา AWC
ดังกล่าว
ในแต่ล ะกรณี หัก ด้ ว ยต้ น ทุน และค่า ใช้ จ่ า ยบางส่ว น
สําหรับการดําเนินงานและซ่อมบํารุ ง เงินค่าเช่าตาม
สัญ ญาเช่ า ที ดิ น (รวมถึ ง ภาษี โ รงเรื อ น) และเบี ย"
ประกันภัย (“ต้ นทุนค่ าใช้ จ่ายของ AWC”) โดยต้ นทุน
ค่าใช้ จ่ายของ AWC จะมีการปรับอัตราเพิมขึ "นรายปี
(annual escalation) (รวมเรี ยกว่า “รายได้ สุทธิของ
AWC”) และ
· ภายหลัง วัน ครบกํ า หนดสัญ ญา AWC หรื อ วัน ครบ
ยกเลิกสัญญา AWC แล้ วแต่วนั ใดจะเกิดขึ "นก่อน AWC
จะต้ องโอนให้ แก่กองทุน และกองทุนจะต้ องรับโอนเสา
โทรคมนาคมของ AWC จํานวน 3,968 เสา (“ทรัพย์ สนิ
AWC หลัก”) ในวันที กําหนดไว้ ให้ เป็ นวันทีทําการโอน
และส่งมอบทรัพย์สิน AWC หลัก (“วันโอนทรั พย์ สิน
AWC หลัก”)
(ทังนี
" " รายได้ สทุ ธิของ AWC และทรัพย์สิน AWC หลัก
รวมเรี ยกว่า “ทรัพย์ สินทีขายของ AWC”)
ราคาซือ" ขาย .................................. 10,748,870,704 บาท (“ราคาซือ" ขาย AWC”)
เงือนไขในการโอนทรั พย์ สิน AWC · ในวันโอนทรัพย์สิน AWC หลัก AWC จะต้ องโอนทรัพย์สิน
หลัก ...............................................
AWC หลัก ให้ กับ กองทุน โดยเป็ น ไปตามข้ อ กํ า หนดและ
เงือนไขของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC
ทัง" นี " เงื อนไขที ต้ อ งสําเร็ จครบถ้ วนในวัน หรื อ ก่อนวันโอน
ทรัพย์สิน AWC หลัก รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงรายละเอียด
และหลักฐานเกียวกับสิทธิ ในทีดิน และ/หรื อ สิทธิ การเช่า
โดยชอบด้ วยกฎหมายของสถานทีอันเป็ นทีตังของทรั
"
พย์สนิ
AWC หลัก
· สําหรับทรัพย์สนิ AWC หลักทีไม่สามารถโอนและส่งมอบได้
ในวันโอนทรัพย์สนิ AWC หลัก AWC จะชําระเงินให้ กองทุน
เป็ น มูล ค่ า สุด ท้ า ย (terminal value) ของทรั พ ย์ สิ น AWC
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หลัก ที ไม่ ไ ด้ มี ก ารโอนและส่ ง มอบดั ง กล่ า วในวั น โอน
ทรั พ ย์ สิ น AWC หลั ก เมื อ AWC ชํ า ระมู ล ค่ า สุ ด ท้ าย
(terminal value) ดังกล่าวจนครบถ้ วนแล้ ว AWC จะหมด
ภาระผูก พัน ต่อ กองทุน ในการโอนและส่ง มอบทรั พ ย์ สิน
AWC หลักทีเกียวข้ องดังกล่าว
· มูลค่าสุดท้ าย (terminal value) ของทรัพย์สิน AWC หลักที
เกี ยวข้ อ ง คื อ จํ า นวนที เท่า กับ 14 เท่า ของรายได้ ค่า เช่ า
AWC รายเดือน (ตามทีระบุไว้ ด้านล่าง) เป็ นระยะเวลา 12
เดื อ นก่ อนเดือ นที มีวัน โอนทรั พ ย์ สิน AWC หลัก (“มู ล ค่ า
สุดท้ ายของ AWC”)
ทรัพย์ สิน AWC ส่ วนทีเหลือ.......... · AWC ตกลงจะเข้ า ทํ า สัญ ญาเช่ า กับ นิ ติ บุค คลในกลุ่มทรู
เพือให้ เช่าพื "นที (slots) หนึงพื "นทีบนของเสาโทรคมนาคม
ของ AWC อืนทีเหลือซึงไม่ใช่ทรัพย์สนิ AWC หลัก (“สัญญา
เ ช่ า ท รั พ ย์ สิ น AWC ส่ ว น ที เ ห ลื อ ”) ซึ ง เ ป็ น เ สา
โทรคมนาคมจํ านวนไม่เ กิ น 392 เสา (“ทรั พ ย์ สิ น AWC
ส่ วนทีเหลือ”) โดยมีระยะเวลาการเช่าอย่างน้ อย 10 ปี นบั
จากวันถัดจากวันครบกําหนดสัญญา AWC หรื อ วันยกเลิก
สัญ ญา AWC แล้ ว แต่ก รณี (“วั น ครบกํ า หนดการขาย
รายได้ AWC ขัน" สุดท้ าย”) และจัดหาและส่งมอบรายได้
สุทธิ รายเดือนทีเกิดจากค่าเช่าทรัพย์สิน AWC ส่วนทีเหลือ
จนถึงวันครบกําหนดการขายรายได้ AWC ขันสุ
" ดท้ ายหรื อ
จนถึงวันทีมีการโอนทรั พย์สิน AWC ส่วนทีเหลือ หากเกิด
กรณี ดัง กล่ า วขึ น" ก่ อ น ตามข้ อกํ า หนดและเงื อนไขของ
สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC
ภายใต้ ข้อกําหนดและเงือนไขในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ AWC หากในระหว่างระยะเวลาของสัญญา
เช่ า ทรั พ ย์ สิ น AWC ส่ ว นที เหลื อ AWC ได้ รั บ หลั ก ฐาน
เกี ยวกับ สิท ธิ ใ นที ดิ น และ/หรื อ สิท ธิ ก ารเช่ า โดยชอบด้ ว ย
กฎหมายของสถานทีอันเป็ นทีตังหรื
" อใช้ ดําเนินงานทรัพย์สนิ
AWC ส่ว นที เหลื อ AWC จะโอนและขายทรั พ ย์ สิ น AWC
ส่ ว นที เหลื อ ให้ กองทุ น และกองทุ น จะรั บ โอนและซื อ"
ทรั พ ย์ สิ น AWC ส่ว นที เหลื อ นัน" ตามราคาที กองทุ น และ
AWC จะตกลงกันโดยเป็ นไปตามสัญญาโอนขายทรัพย์ สิน
และสิทธิรายได้ AWC
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กรรมสิทธิ'และความเสียง .............. · กรรมสิทธิ= และความเสียงภัยในความสูญเสียหรื อเสียหาย
ใน ทรัพย์สนิ AWC หลักและทรัพย์สนิ AWC ส่วนทีเหลือจะ
เป็ นของกองทุนในวันทีธุรกรรมทีเกียวข้ องเสร็ จสิ "น เว้ นแต่
จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ AWC
· สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC เป็ นธุรกรรม
การซื "อขายรายได้ สทุ ธิของ AWC ทีสมบูรณ์และแท้ จริ ง โดย
มิได้ เป็ นการก่อหลักประกันสําหรั บภาระผูกพัน ใด ๆ ของ
AWC กองทุนจะได้ รับกรรมสิทธิ=และผลประโยชน์ในรายได้
สุทธิของ AWC โดยครบถ้ วนสมบูรณ์นบั จากวันทีทําการซื "อ
ขายรายได้ AWC เสร็ จสิ "น และมีสิทธิทีจะจําหน่ายจ่ายโอน
รายได้ สทุ ธิของ AWC นันต่
" อไป และมีสทิ ธิโดยสมบูรณ์ ทีจะ
ได้ รับและเก็บไว้ ซงรายได้
ึ
สทุ ธิของ AWC เพือประโยชน์ของ
กองทุนเอง
การชําระรายได้ สุทธิของ AWC ..... · AWC จะจัดหาและส่งมอบรายได้ ดงั ต่อไปนี "ให้ แก่กองทุน
ภายในวันทําการสุดท้ ายของแต่ละเดือนปฏิทิน โดยเริ มจาก
เดือนทีเกิดวันทีทําการซื "อขายรายได้ AWC เสร็ จสิ "น
· รายได้ สทุ ธิของ AWC ทีต้ องชําระทีเกียวกับสัญญาเช่า
เสาโทรคมนาคมของ AWC จนถึ ง วัน ที มี ก ารชํ า ระ
รายได้ สุ ท ธิ ข อง AWC ที เกี ยวกั บ สั ญ ญาเช่ า เสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีต้ องชําระจนครบถ้ วน และ
· รายได้ สทุ ธิของ AWC ทีต้ องชําระทีเกียวกับสัญญาเช่า
ทรั พย์ สิน AWC ส่วนทีเหลือ นับจากวันโอนทรัพย์สิน
AWC หลักจนถึง (1) ในกรณีทีไม่ได้ มีการโอนทรัพย์สิน
AWC ส่วนทีเหลือให้ กองทุนก่อนวันครบกํ าหนดการ
ขายรายได้ AWC ขัน" สุด ท้ า ย ได้ แ ก่ วัน ที มี ก ารชํ าระ
รายได้ สทุ ธิ ของ AWC ทีเกียวกับสัญญาเช่าทรัพย์สิน
AWC ส่วนทีเหลือจนครบถ้ วน หรื อ (2) ในกรณีทีได้ มี
การขายและโอนทรัพย์สนิ AWC ส่วนทีเหลือให้ กองทุน
ก่อนวันครบกําหนดการขายรายได้ AWC ขัน" สุดท้ าย
ได้ แก่วันที AWC ขายและโอนทรั พย์ สิน AWC ส่วนที
เหลือให้ แก่กองทุน (สําหรับทรัพย์สนิ ในส่วนนัน)
"
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ทัง" นี " ตามจํ านวนดังต่อไปนี " (“รายได้ ค่ า เช่ า AWC ราย
เดือน”)
· รายได้ ค่าเช่า AWC รายเดือนทีเกียวกับสัญญาเช่าเสา
โ ท ร ค ม น า ค ม ข อ ง AWC จ ะ คํ า น ว ณ จ า ก เ ส า
โทรคมนาคมจํานวน 4,360 เสา ในอัตราดังต่อไปนี "
รายได้ ค่าเช่ า AWC
รายเดือนสําหรับเสา
ปี พ.ศ.
โทรคมนาคมต่ อเสา
(บาท/เดือน)
2556
22,000
(1 เดือน)
2557
22,000
2558
21,837
2559
21,668
2560
21,495
2561
21,317
2562
21,134
2563
20,944
2564
20,750
2565
20,549
2566
20,342
2567
20,130
2568
19,910
(7 เดือน)
หมายเหตุ รายได้ คา่ เช่า AWC รายเดือนข้ างต้ นเป็ นไปตามกําหนด
ระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ!งปั จจุบนั จะ
ครบกํ า หนดในวัน ที! 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ในกรณี ที! มีการขยาย
กํ า หนดระยะเวลาของสัญ ญาเช่ า เสาโทรคมนาคมของ AWC
ดังกล่าว รายได้ ค่าเช่า AWC รายเดือนต่อเสาในช่วงระยะเวลาที!มี
การขยายจะสอดคล้ องกับค่าเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที!คาดว่าจะได้ รับ ในช่วงระยะเวลาที!มีการขยายดังกล่าว

· รายได้ ค่า เช่ า AWC รายเดื อ นที เกี ยวกับ สัญ ญาเช่ า
ทรั พ ย์ สิ น AWC ส่ว นที เหลื อ จะคํ า นวณจากค่า เช่ า
ทรั พย์ สิน AWC ส่วนทีเหลือทียังไม่ได้ มีการขายและ
โอนให้ กองทุน ในอัตราดังต่อไปนี "
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ปี ที@
หนึง!
สอง
สาม
สี!
ห้ า
หก
เจ็ด
แปด
เก้ า
สิบ

รายได้ ค่าเช่ า AWC
รายเดือน ในอัตรา 1 พืนB ที@
(slot) ต่ อเสา (บาท/เดือน)
6,784
6,934
7,086
7,242
7,401
7,564
7,731
7,901
8,074
8,252

หมายเหตุ : รายได้ ค่าเช่า AWC รายเดือนสําหรับทรัพย์สิน AWC
ส่วนที!เหลือจะนําส่งให้ กองทุนภายในวันทําการสุดท้ ายของเดือนนัน"
ๆ

เหตุผดิ นัดและผลแห่ งการผิดนัด .. · ก่อนวันโอนทรั พย์ สิน AWC หลัก หากเกิ ดเหตุผิดนัดใดที
กําหนดไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC
กองทุนอาจเรี ยกให้ AWC ชําระเงินเป็ นมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ
(Net Present Value) ของรายได้ สุ ท ธิ ข อง AWC ที เหลื อ
ทัง" หมด รวมกับมูลค่าสุดท้ ายของ AWC (terminal value)
ของทรั พย์ สิน AWC หลัก (“รายได้ สุ ทธิ AWC คงค้ าง”)
และอาจบังคับใช้ สทิ ธิของกองทุนไม่วา่ ทังหมดหรื
"
อบางส่วน
ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC
· ตัวอย่างของเหตุผิดนัด เช่น กรณี AWC ไม่สง่ มอบรายได้ คา่
เช่ า AWC รายเดื อ นเป็ น เวลาสามเดื อ นติ ด ต่อ กัน กรณี
AWC ไม่สง่ มอบรายได้ คา่ เช่า AWC รายเดือนเป็ นเวลาสอง
เดือนติดต่อกันหากอัตราส่วนหนีส" ินสุทธิ ทีมีดอกเบี "ย (Net
Interest Bearing Debt) ต่อ EBITDA ของ AWC เกินกว่า 5
ต่อ 1 กรณี AWC ไม่ปฏิบัติตามภาระผูก พัน บางประการ
ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
AWC และไม่ดําเนินการแก้ ไขกรณีดงั กล่าวตามระยะเวลาที
กําหนด กรณี AWC ผิดนัดชําระหนี "การเงินในยอดเงิ นต้ น
รวมมากกว่ า หนึ งพั น ล้ านบาท กรณี ได้ มี ก ารริ เริ ม
กระบวนการเกียวกับการมีหนี "สินล้ นพ้ นตัวหรื อกระบวนการ
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ของเจ้ าหนี "กับ AWC และกรณีสญ
ั ญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC สิ "นสุดลงหรื อมีเหตุผิดนัดภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เนืองจากเหตุการณ์ ตามทีกําหนด
ไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC
· ในกรณี ที AWC ไม่ส่ง มอบรายได้ ค่าเช่า AWC รายเดือน
เป็ นจํานวนสามเดือนติดต่อกัน หรื อสองเดือนติดต่อกันใน
กรณีทีไม่สามารถดํารงอัตราส่วนทางการเงินได้ หากกรณี
ดังกล่าวเกิดจากการที BFKT ไม่ชําระรายได้ สทุ ธิของ AWC
ทีเกี ยวข้ องใด ๆ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ
AWC ซึงเป็ นผลมาจากการที กสท. โทรคมนาคม ปฏิบตั ิผิด
สัญญาไม่ชําระค่าเช่าแก่ BFKT ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเครื อง
และอุปกรณ์ HSPA และการผิดสัญญาดังกล่าวของกสท.
โทรคมนาคมไม่ได้ เกิดจากการผิดภาระผูกพันของเรี ยลมูฟ
ตามสัญญาขายส่งบริ การ HSPA แล้ ว กองทุนไม่มีสิทธิ ใน
การเรี ยกเหตุผิดนัดและเรี ยกให้ AWC ส่งมอบรายได้ สุทธิ
AWC คงค้ างให้ แก่กองทุน
ภาระหน้ าทีหลักอืน ๆ ของ AWC . · นับจากวันทีทําการโอนทรั พย์สิน AWC หลักหรื อทรั พย์สิน
AWC ส่วนทีเหลือเสร็ จสิ "น (“วันโอนทรั พย์ สิน AWC เสร็ จ
สิน" ”) AWC จะดําเนินการต่อไปนีโ" ดยค่าใช้ จ่ายของ AWC
เอง
· ในกรณี ที ไม่สามารถโอน และ/หรื อ แปลงคู่สัญ ญา
เกียวกับสิทธิการเช่าในทีดิน และ/หรื อ ทรัพย์สินให้ กบั
กองทุ น ได้ AWC จะดํ า เนิ น การให้ กองทุ น ผู้ เช่ า
ทรัพย์สิน AWC หลัก หรื อทรัพย์สิน AWC ส่วนทีเหลือ
ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม และบุคคลทีได้ รับการ
แต่ง ตัง" มีสิท ธิ เข้ าไปและใช้ สถานทีตัง" ที เกี ยวข้ องกับ
ทรัพย์สนิ นัน"
· ในกรณี ข องสัญ ญาอื น ๆ ที เกี ยวกับ ทรั พ ย์ สิน AWC
หลัก หรื อ ทรัพย์สิน AWC ส่วนทีเหลือ ซึงไม่สามารถ
โอน และ/หรื อ แปลงคู่สญ
ั ญาให้ แก่กองทุนได้ AWC
จะดําเนินการให้ กองทุนได้ รั บ สิทธิ และผลประโยชน์
ของ AWC ตามสัญญาอืน ๆ นัน"
· AWC จะดํ า เนิ น การต่อไปนี เ" ป็ น ระยะเวลาเก้ าเดือน
หลังจากวันโอนทรัพย์สนิ AWC เสร็ จสิ "นแต่ละครัง"
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(ก)

ให้ ข้ อ มูลและช่ วยเหลือ กองทุน ตามที กองทุน
ต้ อ งการตามสมควรเกี ยวกับ ทรั พ ย์ สิน AWC
หลัก หรื อ ทรั พ ย์ สิ น AWC ส่ว นที เหลื อ ที ได้ ส่ง
มอบและโอนสิทธิ ให้ กองทุนแล้ ว (“ทรั พย์ สิน
AWC ทีโอนแล้ ว”)

(ข)

พยายามตามสมควรเพือให้ ความช่วยเหลือและ
ให้ บ ริ ก ารตามที กองทุน ต้ อ งการตามสมควร
(โดยค่ า ใช้ จ่ า ยของ AWC) เพื อให้ กองทุ น
สามารถใช้ งานทรัพย์สิน AWC ทีโอนแล้ วได้ ใน
สาระสําคัญในลักษณะเดียวกับทีมีการใช้ ก่อน
วันโอนทรัพย์สนิ AWC เสร็ จสิ "นแต่ละครัง" และ

(ค)

เก็บรักษาเอกสารเกียวกับทรัพย์สิน AWC หลัก
ทีโอนแล้ ว และให้ กองทุนเข้ าตรวจสอบเอกสาร
นันตามสมควร
"

· นับจากวันโอนทรัพย์สิน AWC เสร็ จสิ "นแต่ละครัง" หาก (ก)
สถานทีตังที
" เกียวกับทรัพย์สนิ AWC ทีโอนแล้ วไม่วา่ ทังหมด
"
หรื อบางส่วนซึงได้ มีการโอนให้ แก่ และ/หรื อ แปลงคูส่ ญ
ั ญา
เป็ นกองทุนแล้ วถูกยึดไป ถูกควบคุม หรื อถูกดําเนินการโดย
ประการอื นใดทํ า ให้ ไม่ ส ามารถใช้ งานได้ โดยผู้ เช่ า อั น
เนืองมาจากการเข้ าถึงหรื อการใช้ สถานทีไม่ว่าทังหมดหรื
"
อ
บางส่วนนันไม่
" ชอบด้ วยกฎหมายโดยกองทุนหรื อผู้ซงเช่
ึ าใช้
ทรัพย์สิน AWC ทีโอนแล้ วซึงไม่ใช่นิติบคุ คลในกลุม่ ทรู ไม่ได้
มีส่วนในการนัน" หรื อ (ข) ก่อนการโอนสิทธิ การเช่าให้ แก่
หรื อ แปลงคู่สญ
ั ญาให้ กองทุน มีการคัดค้ านความสมบูรณ์
ความชอบด้ วยกฎหมาย หรื อสิทธิในการใช้ สถานทีตามสิทธิ
การเช่าของทรัพย์สิน AWC ทีโอนแล้ วใด ๆ โดยกองทุนหรื อ
ผู้ซึงเช่าใช้ ทรั พย์ สิน AWC ทีโอนแล้ วซึงไม่ใช่นิติบุคคลใน
กลุ่มทรู ไม่ได้ มีส่วนในการนัน" หรื อ (ค) AWC ไม่สามารถ
ดําเนินการให้ กองทุน ผู้เช่า ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
หรื อ บุ ค คลที ได้ รั บ การแต่ ง ตัง" เข้ าถึ ง หรื อ ใช้ สถานที ได้
(“สถานที AWC ที ได้ รั บ ผลกระทบ”) ทํ า ให้ ผ้ ูเ ช่ า หรื อ
กองทุนไม่สามารถเข้ าถึง ดําเนินงาน และ/หรื อใช้ ทรัพย์สิน
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AWC ทีโอนแล้ วได้ AWC จะต้ องดําเนินการดังต่อไปนี " ด้ วย
ค่าใช้ จ่ายของ AWC เอง
· จัดหาหรื อได้ มาซึงสถานทีใหม่ตามทีคูส่ ญ
ั ญาตกลงกัน
ว่าเทียบเท่ากับสถานที AWC ทีได้ รับผลกระทบ (โดย
คู่สัญ ญาจะต้ อ งดํ า เนิ น การโดยสมเหตุสมผล) โดย
พิจารณาถึง
(ก) สถานทีตัง"
(ข)

ขอบเขตการให้ บริ การโครงข่ายของผู้เช่าทีจะได้
จากสถานทีใหม่นนั " และ

(ค)

ความจุขนาดพื "นทีสําหรับติดตังทรั
" พย์สิน AWC
ทีโอนแล้ ว และอุปกรณ์โทรคมนาคมอืน ๆ ของ
ผู้เช่า ณ สถานทีใหม่นนั " และ

· ย้ า ยทรั พ ย์ สิ น ที โอนแล้ ว ที ตัง" อยู่ใ นสถานที AWC ที
ได้ รับผลกระทบ หรื อจัดหาอุปกรณ์และทรัพย์สนิ ใหม่ที
มีคุณภาพ ลักษณะจํ าเพาะ และประสิทธิ ภาพอย่าง
น้ อยเท่ากับทรั พย์ สิน AWC ทีโอนแล้ ว ทีจะติดตัง" ใน
สถานที ใหม่ และดํ า เนิ น การให้ แน่ ใ จว่ า มี ค วามจุ
ประสิทธิภาพ และขนาดพื "นทีเพียงพอสําหรับทรัพย์สิน
AWC ทีโอนแล้ ว หรื ออุปกรณ์ และทรั พย์ สินใหม่ทีจะ
ย้ ายมาและติดตังในสถานที
"
ใหม่นนั " ให้ เหมือนกับทีเคย
ตังอยู
" ใ่ นสถานที AWC ทีได้ รับผลกระทบก่อนทีสถานที
นันจะกลายเป็
"
นสถานที AWC ทีได้ รับผลกระทบ
· ในกรณีที AWC ไม่สามารถย้ ายทรัพย์สิน AWC ทีโอนแล้ ว
หรื อ เปลี ยนทดแทนโดยทรั พ ย์ สิ น ใหม่ และไม่ ส ามารถ
ดําเนินการแก้ ไขตามทีกองทุนต้ องการตามสมควรภายใน
ระยะเวลาทีกํ าหนดในสัญญาโอนขายทรั พย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC นัน" AWC จะต้ องดําเนินการดังนี "
· ซื "อ และ/หรื อ จัดให้ มีการซื "อทรัพย์สิน AWC ทีโอนแล้ ว
ทีเกียวข้ องซึงตังอยู
" ่หรื อติดตังในสถานที
"
AWC ทีได้ รับ
ผลกระทบ (“ทรั พย์ สิน AWC ทีได้ รับผลกระทบ”)
ในราคาที เท่ า กั บ (ก) มู ล ค่ า สุ ด ท้ ายของ AWC
(terminal value) สํ า หรั บทรั พย์ สิ น AWC ที ได้ รั บ
ผลกระทบทีเป็ นทรัพย์สนิ AWC หลัก หรื อ (ข) ราคาซื "อ
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ขายทรั พ ย์ สิ น AWC ส่ ว นที เหลื อ สํ า หรั บ ทรั พ ย์ สิ น
AWC ทีได้ รับผลกระทบทีเป็ น ทรั พย์ สิน AWC ส่วนที
เหลือ แล้ วแต่กรณี (“ราคาซือ" ขายทรั พย์ สิน AWC ที
ได้ รับผลกระทบ”) พร้ อมทัง" ชําระดอกเบี "ยในอัตรา
ร้ อยละ 7.5 ต่อปี นบั จากวันโอนทรัพย์สิน AWC เสร็ จ
สิ "นในแต่ละกรณีจนกระทังและรวมถึงวันที AWC ชําระ
คืนราคาซื "อขายทรัพย์สิน AWC ทีได้ รับผลกระทบแก่
กองทุน
"
ยวกับการขายและ
· ชําระต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทังหมดเกี
โอนทรั พ ย์ สิน AWC ที ได้ รั บ ผลกระทบให้ แ ก่ ก องทุน
รวมถึ ง เงิ น รายได้ ค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิ น AWC ที ได้ รั บ
ผลกระทบซึงผู้เช่าทรั พย์ สิน AWC ทีได้ รับผลกระทบ
นันไม่
" ชําระให้ แก่กองทุน เนืองจากผู้เช่าไม่สามารถใช้
ทรั พ ย์ สิน AWC ที ได้ รั บ ผลกระทบนัน" ได้ จนถึ ง วันที
AWC ชํ า ระราคาซื อ" ขายทรั พ ย์ สิ น AWC ที ได้ รั บ
ผลกระทบให้ แก่กองทุน และ
· ชํ าระเงิ นซึงเป็ นต้ นทุน ค่าใช้ จ่ าย ค่าเสียหาย ความ
สูญเสีย สิทธิ เรี ยกร้ อง และภาระผูกพันทังหมดที
"
เกิด
หรื อจะเกิ ดกับกองทุนอันเกิดจากหรื อเป็ นผลมาจาก
การใช้ ทรัพย์สิน AWC ทีได้ รับผลกระทบ การเช่าและ
ย้ ายสถานทีของทรัพย์สนิ AWC ทีได้ รับผลกระทบ และ
สิทธิเรี ยกร้ องของผู้เช่าทีเรี ยกเอากับกองทุนเนื องจากผู้
เช่ า ดัง กล่ า วไม่ ส ามารถใช้ ทรั พ ย์ สิ น AWC ที ได้ รั บ
ผลกระทบนันได้
"
· ภายใต้ บังคับ ของการที AWC ปฏิ บัติ ต ามภาระ
ผูกพันของตนเกียวกับการซื "อคืนทรัพย์สิน AWC
ทีได้ รับผลกระทบตามทีอธิบายมาข้ างต้ น กองทุน
จะชํ า ระเงิ น ค่ า เช่ า ทัง" หมดที เกี ยวกับ ทรั พ ย์ สิน
AWC ทีได้ รับผลกระทบทีกองทุนได้ รับจากผู้เช่าที
เป็ นนิ ติ บุ ค คลในกลุ่ ม ทรู ตามสั ญ ญาเช่ า ที
เกี ยวข้ องระหว่างนิติบุคคลดังกล่าวและกองทุน
ให้ แก่ AWC พร้ อมด้ วยดอกเบีย" ในอัตราร้ อยละ
7.5 ต่อปี นับจากวันทีกองทุนรับเงิ นค่าเช่าจากผู้
เช่ า ที เป็ นนิ ติ บุ ค คลในกลุ่ ม ทรู แ ต่ ล ะครั ง" ตาม
สัญญาเช่าทีเกียวข้ องระหว่างนิติบุคคลดังกล่าว
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และกองทุน จนกระทังและรวมถึง วัน ที กองทุน
ชําระคืนเงินค่าเช่านันให้
" แก่ AWC ทังนี
" " จะต้ องไม่
เกินราคาซื "อขายทรัพย์สนิ AWC ทีได้ รับผลกระทบ
ทีเกียวข้ อง
· ภาระผูกพันของ AWC เกียวกับการย้ ายสถานทีและซื "อคืน
ทรั พ ย์ สิน AWC ที ได้ รั บ ผลกระทบได้ มี ก ารโอนทรั พ ย์ สิ น
AWC ทีโอนแล้ วให้ แก่ หรื อ แปลงคู่สญ
ั ญาเป็ นกองทุนแล้ ว
ซึงทรัพย์สิน AWC ทีโอนแล้ ว แต่ถูกยึดไป ถูกควบคุม หรื อ
ถูกดําเนินการโดยประการอืนใดทําให้ ไม่สามารถใช้ งานได้
โดยผู้เช่าอันเนืองมาจากการเข้ าถึงหรื อการใช้ สถานทีนันไม่
"
ชอบด้ วยกฎหมาย ให้ กําหนดไว้ เพียงห้ าปี หลังจากวันโอน
สิ ท ธิ ห รื อ แปลงคู่ สัญ ญาที เกี ยวกั บ สถานที ที เกี ยวข้ อง
ดังกล่าวเป็ นกองทุน
· หาก กสท. โทรคมนาคม ไม่ ชํ า ระค่ า เช่ า แก่ BFKT ตาม
สัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA หรื อ สัญญาเช่าเครื อง
และอุปกรณ์ HSPA ถูกยกเลิกเนืองจาก กสท. โทรคมนาคม
ผิดสัญญา และ BFKT ไม่ชําระค่าเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC โดยกรณี ดังกล่าวทําให้ AWC ไม่
สามารถชําระรายได้ สทุ ธิของ AWC ให้ แก่กองทุน ซึงไม่ถือ
ว่าเป็ นเหตุผิดนัดภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC เมื อกองทุ น ได้ มี ก ารร้ องขอ AWC ต้ อง
ดําเนินการหรื อจัดการให้ BFKT ต้ องพยายามอย่างเต็มที
เพือให้ มีการดําเนินการเรี ยกร้ องทีสามารถทําได้ และมีผ ล
โดยชอบด้ วยกฎหมายต่อ กสท. โทรคมนาคม กองทุนตกลง
รับผิดชอบในต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ "นในการดําเนินการ
เรี ยกร้ องดังกล่าว เมือ AWC หรื อ BFKT ได้ รับค่าเสียหาย
หรื อค่าชดเชยใด ๆ AWC ตกลงจะดําเนินการหรื อจัดการให้
BFKT ดําเนินการชําระค่าชดเชยหรื อจํานวนเงินทีได้ รับจาก
กสท. โทรคมนาคม ให้ แก่กองทุนตามเงือนไขและข้ อกําหนด
ตามทีได้ ระบุไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้
AWC ทัง" นี " AWC หรื อ BFKT ซึงเป็ นผู้ดําเนินการเรี ยกร้ อง
ดัง กล่า ว มี สิ ท ธิ หัก ต้ น ทุน และค่า ใช้ จ่ า ยที เกิ ด ขึ น" ในการ
ดําเนินการเรี ยกร้ องดังกล่าวจากค่าเสียหายหรื อค่าชดเชย
ใด ๆ จาก กสท. โทรคมนาคม ก่อนการชําระเงินดังกล่าว
ให้ แก่กองทุนในกรณี ทีกองทุนยังมิ ได้ ชําระค่าต้ นทุน และ
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ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการเรี ยกร้ องดังกล่าวให้ แก่ AWC
หรื อ BFKT แล้ วแต่กรณี
สิทธิในการซือ" เป็ นรายแรก (Right · นับจากวันทีทําการซื "อขายรายได้ AWC เสร็ จสิ "น AWC ให้
of first offer) ของกองทุน...............
สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิได้ ทีจะได้ รับข้ อเสนอเป็ นรายแรก
ในการซื "อสิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรื อ การลงทุน
เกี ยวกั บ ทรั พย์ สิ น ที เป็ นโครงสร้ างพื น" ฐานกิ จ การ
โทรคมนาคมของ AWC หรื อนิติบคุ คลอืนในกลุม่ ทรู (ยกเว้ น
ทรั พ ย์ สิน ที ขายของ AWC และทรั พ ย์ สินอื นบางส่วน) ซึง
กองทุนสามารถลงทุนได้ ตามกฎหมายและกฎระเบียบของ
สํานักงาน ก.ล.ต. (“ทรั พย์ สิน AWC เพิมเติม”) จนถึงวัน
ต่อไปนี "แล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน (ก) วันครบห้ าปี นบั จากวันที
ทําการซื "อขายรายได้ AWC เสร็ จสิ "น (ข) วันที ทรู ซึงเป็ นนิติ
บุค คลที จองซื อ" หน่ว ยลงทุน ในการเสนอขายครั ง" แรกถื อ
หน่วยลงทุนทีกองทุนออกน้ อยกว่าร้ อยละ 18 ของหน่วย
ลงทุนทัง" หมดทีออกโดยกองทุนในการเสนอขายครั ง" แรก
และ (ค) วัน ที ผู้ป ระกอบกิ จ การโทรคมนาคมรายอื นถื อ
หน่วยลงทุนทีกองทุนออกมากกว่าทีทรู ถืออยู่ โดยให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และขันตอนดั
"
งต่อไปนี "
(1) หาก AWC และ/หรื อ นิติบุคคลอืนในกลุ่มทรู (“ผู้ขาย
ทรั พ ย์ สิ น เพิ มเติ ม ”) ต้ อ งการขายทรั พ ย์ สิ น AWC
เพิมเติมแก่บุคคลภายนอก AWC ต้ องดําเนินการและ
จัดการให้ นิติบุคคลอืนในกลุ่มทรู นนต้
ั " องออกหนังสือ
ข้ อ เสนอ (“หนั ง สื อ ข้ อ เสนอ”) ส่ง ให้ ก องทุน โดยมี
รายละเอี ย ดตามที กํ า หนดไว้ ในสั ญ ญาโอนขาย
ทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ร ายได้ AWC ทัง" นี " รวมถึ ง แต่ ไ ม่
จํ า กั ด เพี ย ง เงื อนไขและข้ อกํ า หนดของการเช่ า
ทรัพย์สนิ AWC เพิมเติม (หากมี)
(2) หากกองทุน ต้ อ งการซื อ" ทรั พ ย์ สิน AWC เพิ มเติ มนัน"
ภายใน 10 วันทําการนับจากวันทีกองทุนได้ รับหนังสือ
ข้ อเสนอหรื อระยะเวลานานกว่ า นั น" ตามที ผู้ ขาย
ทรั พ ย์ สิ น เพิ มเติ ม อาจตกลง กองทุน ต้ อ งแจ้ ง ผู้ข าย
ทรัพย์สินเพิมเติมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรว่าต้ องการซื "อ
ทรัพย์สนิ AWC เพิมเติมดังกล่าว (“ทรัพย์ สิน AWC ที
จะโอน”) ตามข้ อ กํ า หนดที ระบุใ นหนัง สื อ ข้ อ เสนอ
(“หนังสือตอบรั บ”) จากนัน" ภายในสามเดือนนับจาก
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วัน ที ของหนัง สือ ตอบรั บ กองทุน ต้ อ งพยายามอย่าง
เต็มทีเพือให้ ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุนทีจําเป็ น
ในการซื อ" ทรั พ ย์ สิ น AWC ที จะโอน และ AWC ต้ อ ง
ดําเนินการ และ/หรื อ จัดการให้ นิติบคุ คลอืนในกลุม่ ทรู
รายที เกี ยวข้ อ งพยายามอย่ า งเต็ ม ที ให้ ไ ด้ รั บ ความ
ยินยอมหรื อการอนุมตั ิทงหมดที
ั"
จําเป็ นตามกฎหมาย
กฎระเบียบ และสัญญาสําหรับการขายทรัพย์สนิ AWC
ที จะโอน เมื อได้ รั บ ความยิ น ยอมและการอนุมัติ ที
เกี ยวข้ องทัง" หมดแล้ ว กองทุ น และผู้ ขายทรั พ ย์ สิ น
เพิมเติ มจะเข้ าทําสัญญาและทําการซือ" ขายและโอน
ทรัพย์สิน AWC ทีจะโอนให้ เสร็ จสิ "นภายในสามเดือน
หลัง จากกองทุน และผู้ข ายทรั พ ย์ สิ น เพิ มเติ ม ได้ รั บ
ความยินยอมและการอนุมตั ิดงั กล่าวทังหมดแล้
"
ว
(3) หาก (ก) กองทุนไม่สง่ หนังสือตอบรับให้ ผ้ ขู ายทรัพย์สิน
เพิมเติมภายในเวลาทีกําหนด (ข) กองทุนหรื อผู้ขาย
ทรัพย์สินเพิมเติมไม่ได้ รับความยินยอมและการอนุมตั ิ
ทีจําเป็ นทังหมดที
"
เกียวข้ องภายในระยะเวลาสามเดือน
นับจากวันทีของหนังสือตอบรับ หรื อ (ค) คู่สญ
ั ญาไม่
สามารถดําเนิ นการให้ ก ารซือ" ขายและโอนทรั พย์ สิน
AWC ทีจะโอนเสร็ จสิ "นภายในระยะเวลาสามเดือนนับ
จากวันทีได้ รับความยินยอมและการอนุมัติทีจํ า เป็ น
ทังหมดที
"
เกียวข้ อง ผู้ขายทรัพย์สินเพิมเติมมีสิทธิขาย
ทรั พย์ สิ น AWC ที จะโอนให้ บุ ค คลภายนอกใน
ข้ อ กํ า หนดและเงื อนไขเดี ย วกัน หรื อ ดี ก ว่า (สํ า หรั บ
ผู้ขายทรัพย์สินเพิมเติม) ทีกําหนดในหนังสือข้ อเสนอ
ภายในระยะเวลาหกเดื อ นหลัง จากนัน" หากผู้ข าย
ทรัพย์สินเพิมเติมยังไม่สามารถขายทรัพย์สิน AWC ที
จะโอนให้ บคุ คลภายนอกได้ ภายในระยะเวลาหกเดือน
ดังกล่าว และต่อมาผู้ขายทรั พย์ สินเพิมเติมต้ อ งการ
ขายทรัพย์สินที AWC จะโอนอีกครัง" ให้ กองทุนมีสิทธิ
ในการซือ" เป็ นรายแรกอีกครั ง" โดยให้ ดําเนินการตาม
ขันตอนในลั
"
กษณะเดียวกันจนครบถ้ วน
สิทธิในการซือ" เป็ นรายแรก (Right · หากกองทุน ได้ ซื อ" ทรั พ ย์ สิน AWC ที จะโอนและภายหลัง
of first offer) ของ AWC .................
ต้ อ ง ก าร ขายท รั พย์ สิ น AWC ที จ ะ โอ นดั ง กล่ า วแก่
บุค คลภายนอก กองทุน จะต้ อ งทํ า หนัง สือ ข้ อ เสนอส่งให้
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AWC โดยต้ องระบุ (ก) ราคาทีกองทุนเสนอขาย และ (ข)
เงือนไขและข้ อกําหนดของการขายทรัพย์สนิ AWC ทีจะโอน
ดังกล่าวทีกองทุนเสนอ โดยเมือ AWC ได้ รับหนังสือดังกล่าว
แล้ ว AWCจะมีสิทธิ ในการซื "อทรัพย์สิน AWC ทีจะโอนเป็ น
รายแรกโดยมี เ งื อนไขและข้ อ กํ า หนดตามที ได้ ร ะบุไว้ ใ น
สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC
· AWC อาจโอนสิ ท ธิ ใ นการซื อ" ทรั พ ย์ สิ น AWC ที จะโอน
ดังกล่าวให้ แก่นิติบุคคลอืนในกลุ่มทรู ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ อง
ได้ รับความยินยอมจากกองทุน
การจํากัดความรับผิดของ AWC.... ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ความรับ
ั งรวมถึงกรณี
ผิดของ AWC จะมีอยู่อย่างจํากัดตามกรณีทวไปซึ
ดังต่อไปนี "
AWC ต้ องรั บ ผิ ด ต่ อ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องใดเกี ยวกับ ทรั พ ย์ สิ น
AWC ทีโอนแล้ ว หากกองทุนได้ มีการบอกกล่าวเรี ยกร้ อง
สิทธิภายในสองปี นบั จากวันโอนทรัพย์สิน AWC เสร็ จสิ "นที
เกี ยวข้ อ งแต่ละครั ง" เว้ น แต่สิท ธิ เ รี ย กร้ องที เกิ ด จากเรื อง
สําคัญบางเรื องทีกําหนดไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิ รายได้ AWC ซึงไม่มีกําหนดระยะเวลาสิ "นสุดในการ
บอกกล่าวเรี ยกร้ องสิทธิ (นอกจากทีกฎหมายกําหนด) เรื อง
ดังกล่าวรวมถึง คํารับรองของ AWC ในเรื องอํานาจหน้ าที
กรรมสิทธิ=ของ AWC ในทรัพย์สิน AWC ทีโอนแล้ ว และการ
ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงกระทําการทีเกียวข้ อง
· ความรับผิดโดยรวมของ AWC เกียวกับ (ก) รายได้ สทุ ธิของ
AWC ทีเกียวกับสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ต้ อง
ไม่เกินรายได้ สทุ ธิ AWC คงค้ าง (ข) ทรัพย์สิน AWC หลักที
โอนให้ แก่ ก องทุ น ต้ องไม่ เ กิ น มู ล ค่ า สุ ด ท้ ายของ AWC
(terminal value) ของทรัพย์สนิ นัน" (ค) ทรัพย์สนิ AWC ส่วน
ทีเหลือทีโอนให้ กองทุนต้ องไม่เกินราคาซือ" ทีกองทุนชําระ
สําหรับทรัพย์สิน AWC ส่วนทีเหลือดังกล่าว (ง) รายได้ สทุ ธิ
ของ AWC ทีเกียวกับสัญญาเช่าทรัพย์สนิ AWC ส่วนทีเหลือ
ต้ องไม่เกินมูลค่าสุทธิ ปัจจุบนั ของรายได้ ค่าเช่าสุทธิ ทีค้ าง
ชําระ และ (จ) การทําผิดสัญญาอืนใดทังหมด
"
ความรับผิด
รวมของ AWC จะต้ องไม่เกินร้ อยละ 50 ของราคาซื "อขาย
AWC ทังนี
" " AWC ต้ องรับผิดต่อความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ

·
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เรี ยกร้ อง ภาษี (เว้ นแต่ภาษี มลู ค่าเพิม) อากรแสตมป์ ภาระ
ผูกพัน และต้ นทุนค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ทีเกิดขึ "นหรื อเป็ นผล
จากการเข้ าทํา การใช้ สิทธิ การบังคับสิทธิตามสัญญาโอน
ขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC
ประกันภัย...................................... AWC ตกลงทีจะ
· จัดให้ มีการประกันภัยทีเกียวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC
ภายใต้ กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ของกลุ่ ม ทรู ทั ง" หมด ตาม
ข้ อกําหนดทีกําหนดไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC
· ในวัน โอนทรั พ ย์ สิ น AWC เสร็ จ สิ น" แต่ ล ะครั ง" ที เกี ยวข้ อ ง
จั ด หากรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ในนามของกองทุ น สํ า หรั บ
ทรัพย์สิน AWC ทีโอนแล้ ว โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบี "ย
ประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
· ไม่เปลียนแปลงข้ อกําหนดในกรมธรรม์ประกันภัยของกลุม่ ท
รู เ กี ยวกับ เสาโทรคมนาคมของ AWC โดยไม่ได้ รั บ ความ
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุนก่อน โดยกองทุน
จะไม่ให้ ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอนั ควรไม่ได้ และ
· ดําเนินการให้ มีการนําเงินทีได้ รับตามกรมธรรม์ประกันภัย
ทัง" หมดไปใช้ ซ่ อ มแซม ปรั บ สภาพ หรื อ เปลี ยนทดแทน
ทรั พ ย์ สิ น ที ได้ มี ก ารเรี ย กร้ องให้ มี ก ารชดใช้ เงิ น ประกัน
ดังกล่าว
การชดเชยความเสียหาย............... · AWC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ ต่อกองทุน บริ ษัทจัดการ และ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ
เรี ย กร้ อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรั บ ผิ ด ที เกิ ด ขึ น" จริ ง
ทังหมด
"
และต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทีเกี ยวข้ อง ซึงรวมถึงค่า
ทนายความและเงิ น ทดรองอื นตามสมควรที เกิ ด ขึ น"
เนืองจากการทําผิดข้ อตกลง สัญญา หรื อคํารับประกัน หรื อ
การผิ ด คํ า รั บ รองใดของ AWC ภายใต้ สัญ ญาโอนขาย
ทรั พ ย์ สิน และสิท ธิ ร ายได้ AWC เว้ น แต่เ ป็ นความผิ ดหรื อ
ประมาทเลิ น เล่อ อย่ า งร้ ายแรงหรื อ จงใจกระทํ า ผิ ด โดย
กองทุน บริ ษัทจัดการ หรื อตัวแทนของกองทุนหรื อบริ ษัท
จัด การ ทัง" นี " โดยไม่จํ า กัดสิท ธิ อื นใดของกองทุนทีมีตาม
สัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้ AWC หรื อตาม
กฎหมายทีใช้ บงั คับใด ๆ
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· กองทุน ตกลงยอมรั บ ผิ ด ชดใช้ ต่อ AWC และตัว แทนของ
AWC ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ เรี ยกร้ อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรั บผิดทีเกิดขึน" จริ งทัง" หมด และต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงค่าทนายและเงินทดรองอืน
ตามสมควรทีเกิดขึ "น เนืองจากการทําผิดข้ อตกลง สัญญา
หรื อ คํ า รั บ ประกัน หรื อ การผิ ด คํ า รั บ รองใดของกองทุ น
ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC เว้ น
แต่เป็ นความผิดหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงหรื อจงใจ
กระทํ า ผิ ด โดย AWC และตัว แทนของ AWC ทัง" นี " โดยไม่
จํ า กั ด สิ ท ธิ อื นใดของ AWC ที มี ต ามสั ญ ญาโอนขาย
ทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ร ายได้ AWC หรื อ ตามกฎหมายที ใช้
บังคับใด ๆ
การโอนสิทธิ .................................. · AWC และกองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรื อโอน
โดยประการอืนใดซึงผลประโยชน์ทงหมดหรื
ั"
อบางส่วนของ
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC โดยมิได้ รับ
ความยินยอมล่วงหน้ าจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์
อักษร ทังนี
" " เว้ นแต่สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
AWC ยอมให้ กระทําได้
กฎหมายทีใช้ บงั คับ ....................... · สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ให้ ใช้ บงั คับ
ตามกฎหมายไทย
เขตอํานาจศาล .............................. · ให้ ศ าลไทยมี เ ขตอํ า นาจแต่เ พี ยงผู้เ ดีย วในการพิ จารณา
ตัดสินคดีความ หรื อการดําเนินกระบวนการพิจารณา และ
การยุติข้อพิพาททีเกิดขึ "นจากหรื อเกียวข้ องกับสัญญาโอน
ขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC
(3)

สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ ระหว่าง TICC และกองทุน ลงวันที 24 ธันวาคม พ.ศ.
2556 (“สัญญาโอนขายทรัพย์ สิน TICC”)

คู่สัญญา........................................... · TICC (ชือเดิมคือ ทรู ยูนิเวอร์ แซล คอนเวอร์ เจนซ์ จํากัด)
ในฐานะผู้ขาย และ
· กองทุน ในฐานะผู้ซื "อ
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ทรัพย์ สินทีซือ" ขาย ........................... · ในวันที 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“วันทีทําการโอนเสร็ จ
สิน" ”) TICC ขายและโอนให้ แก่กองทุน และกองทุนซื "อและ
รับโอน
· ระบบ FOC หลักความยาว 5,112 คอร์ กิโลเมตร
(รวมทังอุ
" ปกรณ์ระบบสือสัญญาณ) ในเขตพื "นที
ต่างจังหวัด และ
· ระบบบรอดแบนด์ ในเขตพื น" ที ต่างจังหวัด ซึงมี
ความจุทีสามารถรองรับได้ จํานวนประมาณ 1.2
ล้ านพอร์ ต
(“ทรัพย์ สนิ ทีขายของ TICC”)
ราคาซือ" ขาย .................................... · 15,384,010,040 บาท (“ราคาซือ" ขาย TICC”)
ภาระหน้ าทีหลักของ TICC.............. · นับ จากวัน ที ทํ า การโอนเสร็ จ สิ น" TICC จะดํ า เนิ น การ
ต่อไปนี " โดยค่าใช้ จ่ายของ TICC เอง
· TICC จะดําเนินการให้ กองทุน ผู้เช่าทรัพย์สินที
ขายของ TICC ผู้จัดการทรั พย์ สินโทรคมนาคม
และบุคคลทีได้ รับการแต่งตังมี
" สิทธิเข้ าถึงและใช้
สิ ท ธิ แ ห่ ง ทางที เกี ยวข้ อ งกับ ทรั พ ย์ สิ น นัน" ตาม
เงื อนไขและข้ อกํ า หนดของสัญ ญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ TICC
· ในกรณี ของสัญญาอืน ๆ ทีเกี ยวกับทรั พย์สินที
ขายของ TICC ซึ งไม่ ส ามารถโอน และ/หรื อ
แปลงคู่ สั ญ ญาให้ แก่ ก องทุ น ได้ TICC จะ
ดําเนินการให้ กองทุนได้ รับสิทธิและผลประโยชน์
ของ TICC ตามสัญญาอืน ๆ นัน"
· TICC จะดํ า เนิ น การต่อไปนีเ" ป็ น ระยะเวลาเก้ า
เดือนหลังจากวันทีทําการโอนเสร็ จสิ "น
(ก) ให้ ข้ อมู ล และช่ ว ยเหลื อ กองทุ น ตามที
กองทุ น ต้ องการตามสมควรเกี ยวกั บ
ทรั พ ย์ สิน ที ขายของ TICC ที ได้ ส่ง มอบ
และโอนสิท ธิ ใ ห้ ก องทุน แล้ ว ในวัน ที ทํ า
การโอนเสร็ จสิน" (“ทรั พ ย์ สิ น TICC ที
โอนแล้ ว”) และ
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(ข)

พยายามตามสมควรเพื อให้ ความ
ช่ ว ยเหลื อ และให้ บ ริ ก ารตามที กองทุน
ต้ องการตามสมควร (โดยค่าใช้ จ่ายของ
TICC) เพื อให้ กองทุ น สามารถใช้ งาน
ท รั พ ย์ สิ น TICCที โ อ น แ ล้ ว ไ ด้ ใ น
สาระสําคัญในลักษณะเดียวกับทีมีการ
ใช้ ก่อนวันทีทําการโอนเสร็ จสิ "น และ

(ค)

เก็ บ รั ก ษาเอกสารเกี ยวกั บ ทรั พ ย์ สิ น
TICC ที โอนแล้ ว และให้ กองทุ น เข้ า
ตรวจสอบเอกสารนันตามสมควร
"

สิทธิ ในการซือ" เป็ นรายแรก (Right · นับจากวันทีทําการโอนเสร็ จสิ "น TICC ให้ สิทธิกองทุนโดย
of first offer) ของกองทุน ................
เพิกถอนมิได้ ทีจะได้ รับข้ อเสนอเป็ นรายแรกในการซื "อสิทธิ
ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรื อ การลงทุ น เกี ยวกั บ
ทรัพย์สินทีเป็ นโครงสร้ างพื "นฐานกิจการโทรคมนาคมของ
TICC หรื อนิติบคุ คลอืนในกลุม่ ทรู (ยกเว้ นทรัพย์สินทีขาย
ของ TICC) ซึงกองทุนสามารถลงทุนได้ ตามกฎหมายและ
กฎระเบี ย บของสํ า นัก งาน ก.ล.ต. (“ทรั พ ย์ สิ น TICC
เพิมเติม”) จนถึงวันดังต่อไปนี "แล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน (ก)
วันครบห้ าปี นบั จากวันทีทําการโอนเสร็ จสิ "น (ข) วันทีทรูซงึ
เป็ นนิติบุคคลทีจองซือ" หน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง"
แรกถือหน่วยลงทุนทีกองทุนออกน้ อยกว่าร้ อยละ 18 ของ
หน่วยลงทุนทังหมดที
"
ออกโดยกองทุนในการเสนอขายครัง"
แรก และ (ค) วันทีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอืน
ถื อหน่วยลงทุนทีกองทุนออกมากกว่าทีทรู ถืออยู่ โดยให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และขันตอนดั
"
งต่อไปนี "
(1) หาก TICC และ/หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื นในกลุ่ม ทรู
(“ผู้ ขายทรั พย์ สิ น เพิ มเติ ม ”) ต้ องการขาย
ทรัพย์สนิ TICC เพิมเติมแก่บคุ คลภายนอก TICC
ต้ อ งดํ า เนิ น การและจัด การให้ นิ ติ บุค คลอื นใน
กลุ่มทรู นนั " ต้ องออกหนังสือข้ อเสนอ (“หนั งสือ
ข้ อเสนอ”) ส่งให้ กองทุนโดยมีรายละเอียดตามที
กําหนดไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ TICC ทังนี
" "
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง เงือนไขและข้ อกําหนด
ของการเช่าทรัพย์สนิ TICC เพิมเติม (หากมี)
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(2) หากกองทุนต้ องการซื "อทรัพย์สิน TICC เพิมเติม
นัน" ภายใน 10 วัน ทํ า การนับ จากวัน ที กองทุน
ได้ รับหนังสือข้ อเสนอหรื อระยะเวลานานกว่านัน"
ตามทีผู้ขายทรัพย์สินเพิมเติมอาจตกลง กองทุน
ต้ องแจ้ งผู้ขายทรัพย์สินเพิมเติมเป็ นลายลักษณ์
อัก ษรว่ า ต้ อ งการซื อ" ทรั พ ย์ สิ น TICC เพิ มเติ ม
ดัง กล่า ว (“ทรั พ ย์ สิ น TICC ที จะโอน”) ตาม
ข้ อกําหนดทีระบุหนังสือข้ อเสนอ (“หนังสือตอบ
รั บ”) จากนัน" ภายในสามเดือนนับจากวันทีของ
หนังสือตอบรับ กองทุนต้ องพยายามอย่างเต็มที
เพือให้ ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุนทีจําเป็ น
ในการซือ" ทรั พย์ สิน TICC ทีจะโอน และ TICC
ต้ องดําเนินการ และ/หรื อ จัดการให้ นิติบคุ คลอืน
ในกลุม่ ทรู รายทีเกียวข้ องพยายามอย่างเต็มทีให้
ได้ รั บ ความยิ น ยอมหรื อ การอนุ มัติ ทัง" หมดที
จํ า เป็ นตามกฎหมาย กฎระเบี ยบ และสัญญา
สํา หรั บ การขายทรั พ ย์ สิน TICC ที จะโอน เมื อ
ได้ รั บ ความยิ น ยอมและการอนุมัติ ที เกี ยวข้ อ ง
ทังหมดแล้
"
ว กองทุนและผู้ขายทรัพย์สินเพิมเติม
จะเข้ า ทํ า สัญ ญาและทํ า การซื อ" ขายและโอน
ทรัพย์สิน TICC ทีจะโอนให้ เสร็ จสิ "นภายในสาม
เดื อ นหลั ง จากกองทุ น และผู้ ขายทรั พ ย์ สิ น
เพิ มเติ ม ได้ รั บ ความยิ น ยอมและการอนุ มั ติ
ดังกล่าวทังหมดแล้
"
ว
(3) หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรั บให้ ผ้ ูขาย
ทรั พ ย์ สิ น เพิ มเติ ม ภายในเวลาที กํ า หนด (ข)
กองทุ น หรื อ ผู้ ขายทรั พ ย์ สิ น เพิ มเติ ม ไม่ ไ ด้ รั บ
ความยินยอมและการอนุมตั ิทีจําเป็ นทังหมดที
"
เกี ยวข้ อ งภายในระยะเวลาสามเดื อ นนับ จาก
วัน ที ของหนังสือ ตอบรั บ หรื อ (ค) คู่ สัญ ญาไม่
สามารถดํ า เนิ น การให้ การซื อ" ขายและโอน
ทรั พย์ สิ น TICC ที จะโอนเสร็ จสิ น" ภายใน
ระยะเวลาสามเดื อ นนับ จากวัน ที ได้ รั บ ความ
ยิ น ยอมและการอนุ มั ติ ที จํ า เป็ นทั ง" หมดที
เกี ยวข้ อ ง ผู้ข ายทรั พ ย์ สิ น เพิ มเติ ม มี สิ ท ธิ ข าย
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ทรั พย์ สิน TICC ทีจะโอนให้ บุคคลภายนอกใน
ข้ อกํ า หนดและเงื อนไขเดี ย วกั น หรื อดี ก ว่ า
(สํา หรั บ ผู้ข ายทรั พ ย์ สิน เพิ มเติ ม) ที กํ า หนดใน
หนั ง สื อ ข้ อเสนอภายในระยะเวลาหกเดื อ น
หลังจากนัน" หากผู้ขายทรั พย์ สินเพิมเติมยังไม่
สามารถขายทรั พย์ สิ น TICC ที จะโอนให้
บุค คลภายนอกได้ ภ ายในระยะเวลาหกเดื อ น
ดัง กล่ า ว และต่ อ มาผู้ ขายทรั พ ย์ สิ น เพิ มเติ ม
ต้ องการขายทรัพย์สิน TICC ทีจะโอนอีกครัง" ให้
กองทุนมีสิทธิในการซื "อเป็ นรายแรกอีกครัง" โดย
ให้ ดําเนินการตามขันตอนในลั
"
กษณะเดียวกันจน
ครบถ้ วน
สิทธิ ในการซือ" เป็ นรายแรก (Right · หากกองทุนได้ ซือ" ทรั พย์ สิน TICC ทีจะโอนและภายหลัง
of first offer) ของ TICC ...................
ต้ องการขายทรั พ ย์ สิ น TICC ที จะโอนดั ง กล่ า วแก่
บุคคลภายนอก กองทุนจะต้ องทําหนังสือข้ อเสนอส่งให้
TICC โดยต้ องระบุ (ก) ราคาทีกองทุนเสนอขาย และ (ข)
เงื อนไขและข้ อกําหนดของการขายทรั พย์สิน TICC ทีจะ
โอนดังกล่าวทีกองทุนเสนอ โดยเมือ TICC ได้ รับหนังสือ
ดังกล่าวแล้ ว TICC จะมีสิทธิ ในการซื "อทรัพย์สิน TICC ที
จะโอนเป็ นรายแรกโดยมีเงือนไขและข้ อกําหนดตามทีได้
ระบุไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ TICC
· TICC อาจโอนสิ ท ธิ ใ นการซื อ" ทรั พ ย์ สิ น TICC ที จะโอน
ดังกล่าวให้ แก่นิติบคุ คลอืนในกลุม่ ทรู ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ อง
ได้ รับความยินยอมจากกองทุน
การจํากัดความรับผิดของ TICC ..... นับจากวันทีทําการโอนเสร็ จสิ "น
· TICC ต้ อ งรั บ ผิ ด ต่ อ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องใดเกี ยวกับ ทรั พ ย์ สิน
TICC ทีโอนแล้ ว หากกองทุนได้ มีการบอกกล่าวเรี ยกร้ อง
สิทธิ ภายในสองปี นบั จากวันทีทําการโอนเสร็ จสิ "น เว้ นแต่
สิทธิเรี ยกร้ องทีเกิดจากเรื องสําคัญบางเรื องทีกําหนดไว้ ใน
สัญญาโอนขายทรัพย์สิน TICC ซึงไม่มีกําหนดระยะเวลา
สิ "นสุดในการบอกกล่าวเรี ยกร้ องสิทธิ (นอกจากทีกฎหมาย
กําหนด) เรื องดังกล่าวรวมถึงคํารับรองของ TICC ในเรื อง
อํานาจหน้ าที กรรมสิทธิ=ของ TICC ในทรัพย์สินทีขายของ
TICC และการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงกระทําการทีสําคัญ
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· ความรั บ ผิ ด ของ TICC เกี ยวกับ การทํ า ผิ ด สัญ ญาใด ๆ
ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สนิ TICC ทังหมดรวมแล้
"
วจะ
ไม่เกินราคาซื "อขาย TICC ทังนี
" " TICC ต้ องรับผิดต่อความ
เ สี ย ห า ย สู ญ เ สี ย สิ ท ธิ เ รี ย ก ร้ อ ง ภ า ษี ( เ ว้ น แ ต่
ภาษี มูลค่าเพิ ม) อากรแสตมป์ ภาระผูก พัน และต้ น ทุน
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ทีเกิดขึ "นหรื อเป็ นผลจากการเข้ าทํา
การใช้ สิทธิ การบังคับสิทธิ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
TICC
ประกันภัย ....................................... TICC ตกลงทีจะ
· จัดให้ มีการประกันภัยทีเกียวกับทรัพย์สินทีขายของ TICC
ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรู ตามข้ อกํา หนดที
กํ า หนดไว้ ในสัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิ น TICC จนกว่ า
กองทุนจะทําประกันภัยทีเกียวข้ อง
· จัดหากรมธรรม์ประกันภัยทีเกียวข้ องสําหรับทรั พย์สินที
ขายของ TICC ในนามของกองทุ น โดยกองทุ น จะ
รั บผิดชอบในเบี "ยประกันภัยสําหรั บกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าว และ
· ไม่ เ ปลี ยนแปลงข้ อกํ า หนดในกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ที
เกี ยวข้ องของกลุ่มทรู เกี ยวกับทรั พย์ สินทีขายของ TICC
โดยไม่ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรจาก
กองทุนก่อน โดยกองทุนจะไม่ให้ ความยินยอมโดยไม่มเี หตุ
อันควรไม่ได้
การชดเชยความเสียหาย ................ · TICC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ ตอ่ กองทุน บริ ษัทจัดการ และ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ
เรี ย กร้ อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรั บ ผิ ด ที เกิ ด ขึน" จริ ง
ทังหมด
"
และต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทีเกี ยวข้ อง ซึงรวมถึงค่า
ทนายความและเงิ น ทดรองอื นตามสมควรที เกิ ด ขึ น"
เนืองจากการทําผิดข้ อตกลง สัญญา หรื อคํารั บประกัน
หรื อการผิดคํารับรองใดของ TICC ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขาย
ทรัพย์สิน TICC เว้ นแต่เป็ นความผิดหรื อประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ ายแรงหรื อจงใจกระทําผิดโดยกองทุน บริ ษัทจัดการ
หรื อ ตัว แทนของกองทุน หรื อ บริ ษั ท จัด การ ทัง" นี " โดยไม่
จํ า กั ด สิ ท ธิ อื นใดของกองทุ น ที มี ต ามสัญ ญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ TICC หรื อตามกฎหมายทีใช้ บงั คับใด ๆ
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· กองทุนตกลงยอมรั บผิดชดใช้ ต่อ TICC และตัวแทนของ
TICC ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรี ยกร้ อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดทีเกิดขึ "นจริ งทังหมด
"
และต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงค่าทนายและเงินทดรองอืน
ตามสมควรทีเกิดขึ "น เนืองจากการทําผิดข้ อตกลง สัญญา
หรื อ คํ า รั บ ประกัน หรื อ การผิ ด คํ า รั บ รองใดของกองทุน
ภายใต้ สั ญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิ น TICC เว้ นแต่ เ ป็ น
ความผิ ด หรื อ ประมาทเลิ น เล่อ อย่ า งร้ ายแรงหรื อ จงใจ
กระทําผิดโดย TICC และตัวแทนของ TICC ทังนี
" " โดยไม่
จํ า กั ด สิ ท ธิ อื นใดของ TICC ที มี ต ามสั ญ ญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ TICC หรื อตามกฎหมายทีใช้ บงั คับใด ๆ
การโอนสิทธิ .................................... · TICC และ กองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรื อ
โอนโดยประการอืนใดซึงผลประโยชน์ทงหมดหรื
ั"
อบางส่วน
ของสัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิ น TICC โดยมิ ไ ด้ รั บ ความ
ยิ น ยอมล่ว งหน้ า จากคู่สัญ ญาอี ก ฝ่ ายเป็ น ลายลัก ษณ์
อักษร ทังนี
" " เว้ นแต่สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สิน TICC ยอมให้
กระทําได้
กฎหมายทีใช้ บงั คับ ......................... · สัญญาโอนขายทรัพย์สิน TICC ให้ ใช้ บงั คับตามกฎหมาย
ไทย
เขตอํานาจศาล ................................ · ให้ ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา
ตัดสินคดีความ หรื อการดําเนินกระบวนการพิจารณา และ
การยุติข้อพิพาททีเกิดขึ "นจากหรื อเกียวข้ องกับสัญญาโอน
ขายทรัพย์สนิ TICC
(4)

สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ ระหว่างทรูและกองทุน ลงวันที 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(“สัญญาโอนขายทรัพย์ สนิ ทรู”)

คู่สัญญา........................................... · ทรู ในฐานะผู้ขาย และ
· กองทุน ในฐานะผู้ซื "อ
ทรัพย์ สินทีซือ" ขาย ........................... · ในวันที 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“วันทีทําการโอนเสร็ จ
สิ น" ”) ทรู ข ายและกองทุน ซื อ" ทรั พ ย์ สิน เสาโทรคมนาคม
ของทรู
ราคาซือ" ขาย .................................... · 16,390,555,464 บาท (“ราคาซือ" ขายทรู”)
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กรรมสิทธิ'และความเสียง ................ · กรรมสิทธิ=และความเสียงภัยในความสูญหายหรื อเสียหาย
ในทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู จะตกเป็ นของกองทุน
เมือมีการส่งมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู แต่ละ
ครั ง" (“การส่ งมอบ”) ตามกระบวนการที กํ า หนดไว้ ใ น
สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ ทรู
· ก่อนการส่งมอบแต่ละครัง" ทรู จะต้ องให้ คํารับรองและคํา
รั บ ประกัน แก่ ก องทุน โดยรวมถึ ง แต่ไม่จํ า กัด เพี ย ง การ
รับรองและรับประกันว่าทรูจะต้ องมีกรรมสิทธิ=โดยชอบด้ วย
กฎหมายในทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ทีจะส่งมอบ
และทรั พ ย์ สิ น เสาโทรคมนาคมของทรู ดัง กล่า วจะต้ อ ง
ปราศจากภาระผูกพันใด ๆ
การส่ งมอบทรัพย์ สินเสา
· ทรู ส่งมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ให้ แก่กองทุน
โทรคมนาคมของทรู ........................
ดังต่อไปนี "
· เสาโทรคมนาคม 3,000 เสา ภายใน วันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 และ
· เสาโทรคมนาคม 3,000 เสา ภายใน วันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
ภาระหน้ าทีหลักของทรู ................... · นับ จากการส่ง มอบแต่ล ะครั ง" ทรู จ ะดํ า เนิ น การต่อ ไปนี "
เกียวกับทรัพย์สนิ เสาโทรคมนาคมของทรูทีได้ มีการส่งมอบ
โดยค่าใช้ จ่ายของทรูเอง
· ในกรณีทีไม่สามารถโอน หรื อ แปลงคูส่ ญ
ั ญาเกียวกับ
สิทธิการเช่าในทีดิน และ/หรื อ ทรัพย์สินให้ กบั กองทุน
ได้ ทรู จ ะดํ า เนิ น การให้ ก องทุน ผู้เ ช่ า ทรั พ ย์ สิน เสา
โทรคมนาคมของทรู ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม
และบุค คลที ได้ รั บ การแต่ ง ตัง" มี สิ ท ธิ เ ข้ า ไปและใช้
สถานทีตังที
" เกียวข้ องกับทรัพย์สนิ นัน"
· ในกรณี ข องสัญ ญาอื น ๆ ที เกี ยวกับ ทรั พ ย์ สิ น เสา
โทรคมนาคมของทรู ซึงไม่สามารถโอน หรื อ แปลง
คู่สญ
ั ญาให้ แก่กองทุนได้ ทรู จะดําเนินการให้ กองทุน
ได้ รับสิทธิ และผลประโยชน์ของทรู ตามสัญญาอืน ๆ
นัน"
" เกียวกับ
· นับจากการส่งมอบแต่ละครัง" หาก (ก) สถานทีตังที
ทรัพย์สนิ ทรูทีโอนแล้ วไม่วา่ ทังหมดหรื
"
อบางส่วนซึงได้ มีการ
โอนให้ แก่ และ/หรื อ แปลงคู่สญ
ั ญาเป็ นกองทุนแล้ วถูกยึด
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ไป ถูกควบคุม หรื อถูกดําเนินการโดยประการอืนใดทําให้
ไม่สามารถใช้ งานได้ โดยผู้เช่าอันเนืองมาจากการเข้ าถึง
หรื อการใช้ สถานทีนันไม่
" ชอบด้ วยกฎหมายโดยกองทุนหรื อ
ผู้ซงเช่
ึ าใช้ ทรัพย์สนิ ทรูทีโอนแล้ วซึงไม่ใช่นิติบคุ คลในกลุม่ ท
รู ไม่ได้ มีส่วนในการนัน" หรื อ (ข) ก่อนการโอนสิทธิการเช่า
ในทีดิน และ/หรื อ ทรั พย์ สินทีเกียวข้ องให้ แก่ หรื อ แปลง
คูส่ ญ
ั ญาให้ กองทุน มีการคัดค้ านความสมบูรณ์ ความชอบ
ด้ วยกฎหมาย หรื อสิทธิ ในการใช้ สถานทีตามสิทธิการเช่า
ทรั พ ย์ สิน ทรู ที โอนแล้ ว ใด ๆ โดยกองทุน หรื อ ผู้ซึงเช่ า ใช้
ทรัพย์สินทรู ทีโอนแล้ วซึงไม่ใช่นิติบุคคลในกลุ่มทรู ไม่ได้ มี
ส่วนในการนัน" หรื อ (ค) ทรูไม่สามารถดําเนินการให้ กองทุน
ผู้เช่า ผู้จัดการทรั พย์ สินโทรคมนาคม หรื อบุคคลทีได้ รับ
การแต่งตังเข้
" าถึงหรื อใช้ สถานทีได้ (“สถานทีทรู ทีได้ รับ
ผลกระทบ”) ทํ า ให้ ผ้ ูเ ช่ า หรื อ กองทุน ไม่สามารถเข้ าถึง
ดําเนินงาน หรื อใช้ ทรัพย์สินทรู ทีโอนแล้ วได้ หรื อทรู จะต้ อง
ดําเนินการดังต่อไปนี "ด้ วยค่าใช้ จ่ายของตนเอง
· จัดหาหรื อได้ มาซึงสถานทีใหม่ตามทีคู่สญ
ั ญาตกลง
กันว่าเทียบเท่ากับสถานทีทรู ทีได้ รับผลกระทบ (โดย
คู่สญ
ั ญาดําเนินการโดยสมเหตุสมผล) โดยพิจารณา
ถึง
(ก) สถานทีตัง"
(ข) ขอบเขตการให้ บริ การโครงข่ายของผู้เช่าทีจะได้
จากสถานทีใหม่นนั " และ
(ค) ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ ข น า ด พื น" ที สํ า ห รั บ ติ ด ตั ง"
ทรัพย์สินทรู ทีโอนแล้ ว และอุปกรณ์โทรคมนาคม
อืน ๆ ของผู้เช่า ณ สถานทีใหม่นนั " และ
· ย้ า ยทรั พ ย์ สิ น ทรู ที โอนแล้ ว ที ตัง" อยู่ใ นสถานที ทรู ที
ได้ รับผลกระทบ หรื อจัดหาอุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่
ทีมีคณ
ุ ภาพ ลักษณะจําเพาะ และประสิทธิภาพอย่าง
น้ อยเท่ า กั บ ทรั พ ย์ สิ น ทรู ที โอนแล้ ว ที จะติ ด ตัง" ใน
สถานที ใหม่ และดํ า เนิ น การให้ แ น่ ใ จว่ า มี ค วามจุ
ประสิ ท ธิ ภ าพ และขนาดพื น" ที เพี ย งพอสํ า หรั บ
ทรัพย์สินทรู ทีโอนแล้ ว หรื ออุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่
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ทีจะย้ ายมาและติดตังในสถานที
"
ใหม่นนั " ให้ เหมือนกับ
ที เคยตัง" อยู่ใ นสถานที ทรู ที ได้ รั บ ผลกระทบก่ อ นที
สถานทีนันจะกลายเป็
"
นสถานทีทรูทีได้ รับผลกระทบ
· ในกรณี ที ทรู ไม่ส ามารถย้ า ยทรั พ ย์ สิน ทรู ที โอนแล้ ว หรื อ
เปลียนทดแทนโดยทรัพย์สินใหม่ และไม่สามารถแก้ ไขให้
กองทุนพอใจตามสมควรได้ ภายในระยะเวลาทีกําหนดใน
สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ ทรู ทรูจะต้ องดําเนินการดังนี "
· ซื "อ และ/หรื อ จัดให้ มีการซื "อทรัพย์สินทรู ทีโอนแล้ วที
เกี ยวข้ องซึ งตั ง" อยู่ ห รื อติ ด ตั ง" ในสถานที ที ได้ รั บ
ผลกระทบ (“ทรั พย์ สินทรู ทีได้ รับผลกระทบ”) ใน
ราคาทีกองทุนชําระให้ แก่ทรู เพือซื "อทรัพย์สินทีได้ รับ
ผลกระทบนัน" (“ราคาซือ" ขายทรั พย์ สินทรู ทีได้ รับ
ผลกระทบ”) พร้ อมทังชํ
" าระดอกเบี "ยในอัตราร้ อยละ
7.5 ต่อปี นับจากวันทีทําการโอนเสร็ จ สิ "นจนกระทัง
และรวมถึงวันทีทรูชําระคืนราคาซื "อขายทรัพย์สินทรูที
ได้ รับผลกระทบแก่กองทุน
· ชํ าระต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทัง" หมดเกี ยวกับการขาย
และโอนทรั พย์สินทรู ทีได้ รับผลกระทบให้ แก่กองทุน
รวมถึงเงินรายได้ ค่าเช่าทรัพย์สินทรู ทีได้ รับผลกระทบ
ซึ งผู้เ ช่ า ทรั พ ย์ สิ น ทรู ที ได้ รั บ ผลกระทบนัน" ไม่ ชํ า ระ
ให้ แก่กองทุน เนืองจากผู้เช่าดังกล่าวไม่สามารถใช้
ทรั พ ย์ สิน ทรู ที ได้ รั บ ผลกระทบนัน" ได้ จนถึ ง วัน ที ทรู
ชําระราคาซื "อขายทรัพย์สินทรู ทีได้ รับผลกระทบให้ แก่
กองทุน และ
· ชําระเงินซึงเป็ นต้ นทุน ค่าใช้ จ่าย ค่าเสียหาย ความ
สูญเสีย สิทธิ เรี ยกร้ อง และภาระผูกพันทังหมดที
"
เกิด
หรื อจะเกิ ดกับกองทุนอันเกิดจากหรื อเป็ นผลมาจาก
การใช้ สถานทีทรู ทีได้ รับผลกระทบ การเช่าและย้ าย
สถานทีของทรั พย์ สินทรู ทีได้ รับผลกระทบ และสิทธิ
เรี ยกร้ องของผู้เช่าทีเรี ยกเอากับกองทุนเนืองจากผู้เช่า
ไม่สามารถใช้ ทรัพย์สนิ ทรูทีได้ รับผลกระทบนันได้
"
· ภายใต้ บงั คับของการทีทรู ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของ
ตนเกียวกับการซื "อคืนทรัพย์สินทรู ทีได้ รับผลกระทบ
ตามที อธิ บ ายข้ างต้ น กองทุ น จะชํ า ระเงิ น ค่ า เช่ า
ทัง" หมดที เกี ยวกับ ทรั พ ย์ สิ น ทรู ที ได้ รั บ ผลกระทบที
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กองทุน ได้ รั บ จากผู้เช่าทรั พ ย์ สิน ดังกล่าวซึงเป็ นนิติ
บุค คลในกลุ่ม ทรู ต ามสัญ ญาเช่ า ดํ า เนิ น การ และ
บริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีให้ แก่ทรู
พร้ อมด้ วยดอกเบี "ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นบั จาก
วันทีกองทุนรับเงินค่าเช่าจากผู้เช่าทรัพย์สินดังกล่าว
ซึงเป็ นนิติบคุ คลในกลุ่มทรู แต่ละครัง" ตามสัญญาเช่า
ดํ า เนิ น การ และบริ ห ารจัดการหลัก ทีได้ มี การแก้ ไข
และแทนทีจนกระทังและรวมถึงวันทีกองทุนชําระคืน
เงินค่าเช่านันให้
" แก่ทรู ทังนี
" " จะต้ องไม่เกินราคาซื "อขาย
ทรัพย์สนิ ทรูทีได้ รับผลกระทบทีเกียวข้ อง
· ภาระผูกพันของทรูเกียวกับการย้ ายสถานทีและซื "อคืน
ทรัพย์สินทรู ทีได้ รับผลกระทบทีตังอยู
" ใ่ นสถานที (หรื อ
บางส่วนของสถานที) ซึงได้ มีการโอนให้ แก่ หรื อ แปลง
คู่สญ
ั ญาเป็ นกองทุนแล้ วซึงทรัพย์สินทรู ทีโอนแล้ วนัน"
แต่ ถู ก ยึ ด ไป ถู ก ควบคุ ม หรื อ ถู ก ดํ า เนิ น การโดย
ประการอืนใดทําให้ ไม่สามารถใช้ งานได้ โดยผู้เช่าอัน
เนื องมาจากการเข้ าถึ งหรื อ การใช้ ส ถานที หรื อส่วน
หนึงส่วนใดของสถานทีนัน" ไม่ชอบด้ วยกฎหมายให้
กําหนดไว้ เพียงห้ าปี หลังจากวันทีมีการโอนสิทธิ หรื อ
แปลงคู่สญ
ั ญาทีเกียวกับสถานทีทีเกียวข้ องดังกล่าว
เป็ นกองทุน
สิทธิ ในการซือ" เป็ นรายแรก (Right · นับจากวันทีทําการโอนเสร็ จสิ "น ทรู ให้ สิทธิกองทุนโดยเพิก
of first offer) ของกองทุน.................
ถอนมิ ได้ ที จะได้ รั บ ข้ อ เสนอเป็ น รายแรกในการซื อ" สิ ท ธิ
ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรื อ การลงทุ น เกี ยวกั บ
ทรั พ ย์ สิ น ที เป็ น โครงสร้ างพื น" ฐานกิ จ การโทรคมนาคม
ของทรู หรื อนิติบุคคลอืนในกลุ่มทรู (ยกเว้ นทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมของทรู ) ซึ งกองทุน สามารถลงทุ น ได้ ต าม
กฎหมายและกฎระเบี ย บของ สํ า นั ก งาน ก.ล.ต.
(“ทรั พย์ สินทรู เพิมเติม”) จนถึงวันดังต่อไปนี "แล้ วแต่วนั
ใดจะถึงก่อน (1) วันครบห้ าปี นบั จากวันทีทําการโอนเสร็ จ
สิ "น (2) วันทีทรูซงเป็
ึ นนิติบคุ คลทีจองซื "อหน่วยลงทุนในการ
เสนอขายครั ง" แรกถื อหน่วยลงทุนทีกองทุนออกน้ อยกว่า
ร้ อยละ 18 ของหน่วยลงทุนทัง" หมดทีออกโดยกองทุนใน
การเสนอขายครั ง" แรก และ (3) วัน ที ผู้ป ระกอบกิ จ การ
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โทรคมนาคมรายอืนถือหน่วยลงทุนทีกองทุนออกมากกว่า
ที ทรู ถื อ อยู่ โดยให้ เ ป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละขัน" ตอน
ดังต่อไปนี "
(1) หากทรู และ/หรื อ นิ ติ บุค คลอื นในกลุ่ม ทรู (“ผู้ ข าย
ทรั พย์ สิ น เพิ มเติ ม ”) ต้ องการขายทรั พ ย์ สิ น ทรู
เพิ มเติ ม แก่ บุคคลภายนอก ทรู ต้ อ งดํ า เนิ น การและ
จัดการให้ นิติบุคคลอืนในกลุ่มทรู นนต้
ั " องออกหนังสือ
ข้ อ เสนอ (“หนั ง สื อ ข้ อ เสนอ”) ส่ง ให้ ก องทุนโดยมี
รายละเอี ย ดตามที กํ า หนดไว้ ในสัญ ญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ ทรู ทังนี
" " รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง เงือนไขและ
ข้ อกําหนดของการเช่าทรัพย์สนิ ทรูเพิมเติม (หากมี)
(2) หากกองทุ น ต้ องการซื อ" ทรั พ ย์ สิ น ทรู เ พิ มเติ ม นั น"
ภายใน 10 วันทําการนับจากวันทีกองทุนได้ รับหนังสือ
ข้ อเสนอหรื อ ระยะเวลานานกว่ า นั น" ตามที ผู้ ขาย
ทรั พ ย์ สิน เพิ มเติ มอาจตกลง กองทุน ต้ อ งแจ้ งผู้ขาย
ทรัพย์สินเพิมเติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าต้ องการซื "อ
ทรั พ ย์ สิน ทรู เ พิ มเติ มดังกล่าว (“ทรั พ ย์ สิ น ทรู ที จะ
โอน”) ตามข้ อกํ า หนดที ระบุ ใ นหนั ง สื อ ข้ อเสนอ
(“หนั ง สื อ ตอบรั บ ”) จากนัน" ภายในสามเดือนนับ
จากวัน ที ของหนัง สือ ตอบรั บ กองทุน ต้ อ งพยายาม
อย่างเต็มทีเพือให้ ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุนที
จํ าเป็ นในการซื "อทรั พย์สินทรู ทีจะโอน และ ทรู ต้ อง
ดําเนินการ และ/หรื อ จัดการให้ นิติบคุ คลอืนในกลุม่ ท
รู รายทีเกี ยวข้ องพยายามอย่างเต็มทีให้ ได้ รับความ
ยินยอมหรื อการอนุมตั ิทงหมดที
ั"
จําเป็ นตามกฎหมาย
กฎระเบียบ และสัญญาสําหรับการขายทรัพย์สินทรูที
จะโอน เมื อได้ รั บ ความยิ น ยอมและการอนุ มัติ ที
เกี ยวข้ อ งทัง" หมดแล้ ว กองทุน และผู้ข ายทรั พ ย์ สิน
เพิมเติมจะเข้ าทําสัญญาและทําการซื "อขายและโอน
ทรั พ ย์ สิ น ทรู ที จะโอนให้ เ สร็ จ สิ น" ภายในสามเดื อ น
หลัง จากกองทุน และผู้ข ายทรั พ ย์ สิ น เพิ มเติ ม ได้ รั บ
ความยินยอมและการอนุมตั ิดงั กล่าวทังหมดแล้
"
ว
· หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรั บให้ ผ้ ูขายทรั พ ย์ สิน
เพิ มเติ ม ภายในเวลาที กํ า หนด (ข) กองทุ น หรื อ ผู้ ขาย
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ทรั พย์ สินเพิมเติมไม่ได้ รับความยินยอมและการอนุมตั ิที
จําเป็ นทังหมดที
"
เกียวข้ องภายในระยะเวลาสามเดือนนับ
จากวันทีของหนังสือตอบรับ หรื อ (ค) คู่สญ
ั ญาไม่สามารถ
ดําเนินการให้ การซื "อขายและโอนทรัพย์สนิ ทรูทีจะโอนเสร็ จ
สิน" ภายในระยะเวลาสามเดื อ นนับ จากวัน ที ได้ รับความ
ยินยอมและการอนุมตั ิทีจําเป็ นทังหมดที
"
เกียวข้ อง ผู้ขาย
ทรั พ ย์ สิ น เพิ มเติ ม มี สิ ท ธิ ข ายทรั พ ย์ สิ น ทรู ที จะโอนให้
บุค คลภายนอกในข้ อ กํ า หนดและเงื อนไขเดี ย วกัน หรื อ
ดีกว่า (สําหรับผู้ขายทรัพย์สนิ เพิมเติม) ทีกําหนดในหนังสือ
ข้ อเสนอภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจากนัน" หากผู้ขาย
ทรัพย์สนิ เพิมเติมยังไม่สามารถขายทรัพย์สนิ ทรูทีจะโอนให้
บุคคลภายนอกได้ ภายในระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และ
ต่อมาผู้ขายทรัพย์สนิ เพิมเติมต้ องการขายทรัพย์สินทรู ทีจะ
โอนอีกครัง" ให้ กองทุนมีสิทธิ ในการซื "อเป็ นรายแรกอีกครัง"
โดยให้ ดํ า เนิ น การตามขัน" ตอนในลัก ษณะเดี ย วกั น จน
ครบถ้ วน
สิทธิ ในการซือ" เป็ นรายแรก (Right · หากกองทุ น ได้ ซื อ" ทรั พ ย์ สิ น ทรู ที จะโอนและภายหลัง
of first offer) ของทรู ........................
ต้ อ ง ก า ร ข า ย ท รั พ ย์ สิ น ท รู ที จ ะ โ อ น ดั ง ก ล่ า ว แ ก่
บุคคลภายนอก กองทุนจะต้ องทําหนังสือข้ อเสนอส่งให้ ทรู
โดยต้ องระบุ (ก) ราคาทีกองทุนเสนอขาย และ (ข) เงือนไข
และข้ อกําหนดของการขายทรัพย์สินทรู ทีจะโอนดังกล่าวที
กองทุนเสนอ โดยเมือทรู ได้ รับหนังสือดังกล่าวแล้ ว ทรู จะมี
สิ ท ธิ ใ นการซื อ" ทรั พ ย์ สิ น ทรู ที จะโอนเป็ นรายแรกโดยมี
เงือนไขและข้ อกําหนดตามทีได้ ระบุไว้ ในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ ทรู
· ทรู อ าจโอนสิท ธิ ในการซือ" ทรั พ ย์ สิน ทรู ที จะโอนดังกล่าว
ให้ แ ก่ นิ ติ บุค คลอืนในกลุ่มทรู ได้ โดยไม่จําเป็ น ต้ อ งได้ รับ
ความยินยอมจากกองทุน
การจํากัดความรับผิดของทรู........... นับจากวันทีทําการโอนเสร็ จสิ "น
· ทรู ต้องรับผิดต่อสิทธิเรี ยกร้ องใดเกียวกับทรัพย์สินทรู ทีโอน
แล้ ว หากกองทุนได้ มีการบอกกล่าวเรี ยกร้ องสิทธิ ภายใน
สองปี นบั จากการส่งมอบทีเกียวข้ อง เว้ นแต่สทิ ธิเรี ยกร้ องที
เกิดจากเรื องสําคัญบางเรื องทีกําหนดไว้ ในสัญญาโอนขาย
ทรั พย์ สินทรู ซึงไม่มีกําหนดระยะเวลาสิ "นสุดในการบอก
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กล่า วเรี ยกร้ องสิท ธิ (นอกจากที กฎหมายกํ าหนด) เรื อง
ดัง กล่า วรวมถึง คํ า รั บ รองของ ทรู ใ นเรื องอํ านาจหน้ าที
กรรมสิทธิ=ของทรู ในทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู และ
การไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงกระทําการทีสําคัญ
ความรั บผิดของทรู เกี ยวกับการทําผิดสัญญาใดทัง" หมด
รวมแล้ วจะไม่เกินราคาซือ" ขายทรู ทัง" นี " ทรู ต้องรั บผิดต่อ
ความเสี ย หาย สู ญ เสี ย สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อง ภาษี (เว้ นแต่
ภาษี มูลค่า เพิม) อากรแสตมป์ ภาระผูก พัน และต้ น ทุน
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ทีเกิดขึ "นหรื อเป็ นผลจากการเข้ าทํา
ใช้ สทิ ธิ บังคับสิทธิตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ ทรู
ประกันภัย........................................ นับจากการส่งมอบทีเกียวข้ อง ทรูตกลงทีจะ
· จัด ให้ มี ก ารประกัน ภัย ที เกี ยวกับ ทรั พ ย์ สิน ทรู ที โอนแล้ ว
ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรู ตามข้ อกําหนดที
กําหนดไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ ทรู จนกว่ากองทุนจะ
ทําประกันภัยทีเกียวข้ อง
· จัดหากรมธรรม์ประกันภัยสําหรับทรัพย์สินทรูทีโอนแล้ วใน
นามของกองทุ น โดยกองทุ น จะรั บ ผิ ด ชอบในเบี ย"
ประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
· ไม่ เ ปลี ยนแปลงข้ อ กํ า หนดในกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ของ
กลุ่มทรู เกียวกับทรัพย์สินทรู ทีโอนแล้ วโดยไม่ได้ รับความ
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุนก่อน โดยกองทุน
จะไม่ให้ ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอนั ควรไม่ได้ และ
· ดําเนินการให้ มีการนําเงินทีได้ รับตามกรมธรรม์ประกันภัย
ทัง" หมดไปใช้ ซ่อ มแซม ปรั บ สภาพ หรื อ เปลียนทดแทน
ทรั พ ย์ สิ น ที ได้ มี ก ารเรี ย กร้ องให้ มี ก ารชดใช้ เงิ น ประกัน
ดังกล่าว
การชดเชยความเสียหาย................. · ทรู ต กลงยอมรั บ ผิ ดชดใช้ ต่อ กองทุน บริ ษั ท จัด การ และ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ
เรี ย กร้ อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรั บ ผิ ด ที เกิ ด ขึน" จริ ง
ทังหมด
"
และต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทีเกี ยวข้ อง ซึงรวมถึงค่า
ทนายความและเงิ น ทดรองอื นตามสมควรที เกิ ด ขึ น"
เนื องจากการทํา ผิด ข้ อ ตกลง สัญ ญา หรื อ คํ า รั บประกัน

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 121

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

หรื อ การผิ ด คํ า รั บ รองใดของทรู ภ ายใต้ สัญ ญาโอนขาย
ทรั พ ย์ สิน ทรู เว้ น แต่เ ป็ น ความผิ ด หรื อ ประมาทเลิ น เล่อ
อย่างร้ ายแรงหรื อจงใจกระทําผิดโดยกองทุน บริ ษัทจัดการ
หรื อ ตัว แทนของกองทุน หรื อ บริ ษั ท จัด การ ทัง" นี " โดยไม่
จํ า กั ด สิ ท ธิ อื นใดของกองทุ น ที มี ต ามสัญ ญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ ทรูหรื อตามกฎหมายทีใช้ บงั คับใด ๆ
· กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ ตอ่ ทรู และตัวแทนของทรู ใน
ความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ เรี ยกร้ อง ภาษี อากรแสตมป์
ความรับผิดทีเกิดขึ "นจริ งทังหมด
"
และต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย
ที เกี ยวข้ อ ง ซึ งรวมถึ ง ค่ า ทนายและเงิ น ทดรองอื นตาม
สมควรทีเกิดขึ "น เนืองจากการทําผิดข้ อตกลง สัญญา หรื อ
คํารับประกัน หรื อการผิดคํารับรองใดของกองทุนภายใต้
สัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิ น ทรู เว้ น แต่ เ ป็ น ความผิ ด หรื อ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงหรื อจงใจกระทําผิดโดยทรู
และตัวแทนของทรู ทังนี
" " โดยไม่จํากัดสิทธิอืนใดของทรูทีมี
ตามสัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สินทรู หรื อ ตามกฎหมายทีใช้
บังคับใด ๆ
การโอนสิทธิ .................................... · ทรู และกองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรื อโอน
โดยประการอืนใดซึงผลประโยชน์ทงหมดหรื
ั"
อบางส่วนของ
สัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิ น ทรู โดยมิ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอม
ล่วงหน้ าจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ทังนี
" "
เว้ นแต่สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สนิ ทรูยอมให้ กระทําได้
กฎหมายทีใช้ บงั คับ ......................... · สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ ทรูให้ ใช้ บงั คับตามกฎหมายไทย
เขตอํานาจศาล ................................ · ให้ ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา
ตัดสินคดีความ หรื อการดําเนินกระบวนการพิจารณา และ
การยุติข้อพิพาททีเกิดขึ "นจากหรื อเกียวข้ องกับสัญญาโอน
ขายทรัพย์สนิ ทรู
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สั ญ ญารั ก ษาสั ด ส่ ว นการถือ หน่ วยลงทุ น ฉบั บ ลงวั น ที 24 ธั น วาคม พ.ศ. 2556
ระหว่ างทรู และกองทุน (ตามทีได้ มีการแก้ ไขโดยสัญญาแก้ ไขเพิมเติมระหว่ างทรู
และกองทุน) (“สัญญารักษาสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุน”)

สําหรั บการลงทุนในทรั พย์ สิน โครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 3
สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนจะถูกแก้ ไขเพิมเติ มโดยสัญญาแก้ ไขเพิมเติมสัญญารักษา
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ครัง" ที ; ซึงมีรายละเอียดการแก้ ไขเพิมเติมดังกล่าวปรากฏอยู่ในตาราง
ด้ านล่างนี " ทังนี
" " สัญญาแก้ ไขเพิมเติมสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ครัง" ที ; ฉบับลงนาม
อาจแตกต่างไปจากสรุปสาระสําคัญนี " แต่จะไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
คู่สัญญา

· ทรู และ
· กองทุน

ข้ อตกลงที จะต้ องรั กษาการถื อ · ทรู ตกลงว่ากลุ่มทรู จะจองซื "อ และจะถือและรักษาการถือ
หน่ วยลงทุน
หน่วยลงทุนไว้ โดยตลอดเวลา ดังนี "
- นับแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันทีครบห้ าปี นบั
จากวันจดทะเบียนกองทุน อย่างน้ อยร้ อยละ 18 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีออกโดยกองทุนในการเสนอขาย
ครัง" แรก และ
- นับแต่วนั จดทะเบียนเพิมทุนของกองทุนครัง" แรก (“วัน
เพิมทุนของกองทุนครัง" แรก”) จนถึงวันทีครบสามปี
นับจากวันเพิมทุนของกองทุน หน่วยลงทุนทีออกใหม่
ภายใต้ การเสนอขายสําหรั บการเพิมทุนครั ง" แรกซึง
กลุ่มทรู ได้ จองซือ" (โดยนับรวมกัน ) ในส่วนทีไม่เกิ น
ร้ อยละ 18 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
"
ออกใหม่
ภายใต้ การเสนอขายสําหรับการเพิมทุนครัง" แรก และ
- นับแต่วนั เพิมทุนของกองทุน ครัง" แรก จนถึงวันทีครบ
หนึงปี นับ จากวัน เพิมทุน ของกองทุน หน่ว ยลงทุนที
ออกใหม่ภายใต้ การเสนอขายสําหรับการเพิมทุนครัง"
แรกซึ งกลุ่ม ทรู ไ ด้ จองซื อ" เฉพาะในส่ ว นที เกิ น กว่ า
ร้ อยละ 18 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
"
ออกใหม่
ภายใต้ การเสนอขายสําหรับการเพิมทุนครัง" แรก (หาก
มี)
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- นับแต่วนั จดทะเบียนเพิมทุนของกองทุนครัง" ที 2 (“วัน
เพิมทุนของกองทุนครั ง" ที 2”) จนถึงวันทีครบสามปี
นับจากวันเพิมทุนของกองทุนครัง" ที 2 หน่วยลงทุนที
ออกใหม่ภายใต้ การเสนอขายสําหรับการเพิมทุนครัง"
ที 2 ซึงกลุม่ ทรู ได้ จองซื "อ (โดยนับรวมกัน) ในส่วนทีไม่
เกินร้ อยละ 18 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
"
ออก
ใหม่ภายใต้ การเสนอขายสําหรับการเพิมทุนครัง" ที 2
และ
- นับแต่วนั เพิมทุนของกองทุน ครัง" ที 2 จนถึงวันทีครบ
หนึงปี นับ จากวัน เพิมทุน ของกองทุน ครั ง" ที 2 หน่วย
ลงทุนทีออกใหม่ภายใต้ การเสนอขายสําหรับการเพิม
ทุนครั ง" ที 2 ซึงกลุ่ม ทรู ได้ จองซือ" เฉพาะในส่วนทีเกิน
กว่าร้ อยละ 18 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
"
ออก
ใหม่ภายใต้ การเสนอขายสําหรับการเพิมทุนครั ง" ที 2
(หากมี)
· ข้ อ ตกลงที จะต้ อ งรั ก ษาการถื อ หน่ว ยลงทุน ดัง กล่า วไม่
จํ า กั ด การขายและการซื อ" หน่ ว ยลงทุ น ระหว่ า งกัน เอง
ภายในกลุม่ ทรู
กลุ่ม ทรู หมายถึ ง ทรู และ บริ ษั ท ย่อ ยซึงทรู ถื อ หุ้นไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ้น
ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
"
ษัทย่อยนัน"
กฎหมายทีใช้ บังคับ

· สัญญารั กษาสัดส่วนการถื อหน่วยลงทุนให้ ใช้ บังคับตาม
กฎหมายไทย

เขตอํานาจศาล

· ศาลไทยมี เ ขตอํ า นาจแต่ เ พี ย งผู้ เดี ย วในการพิ จ ารณา
ตัดสินคดีความ หรื อดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ และ
ระงับข้ อพิพาททีอาจเกิดขึ "นจากหรื อเกียวเนืองกับสัญญา
รักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
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หนั ง สื อ ข้ อ ตกลงกระทํา การ (Letter of Undertaking) ลงวั น ที 24 ธั น วาคม พ.ศ.
2556 โดย TUC

คู่สัญญา............................................ · TUC
· BFKT และ
· กองทุน
ข้ อตกลงกระทําการ .......................... TUC ตกลงว่า นับ แต่วัน ที กองทุน ลงทุน ครั ง" แรกจนถึ ง วัน ที
กสท. โทรคมนาคมเริ มชํ า ระเงิ น ตามสัญ ญาเช่ าเครื องและ
อุป กรณ์ HSPA TUCจะชํ า ระหรื อ ดํ า เนิ น การให้ มี ก ารชํ า ระ
รายได้ สุ ท ธิ ร ายเดื อ นให้ แก่ ก องทุ น ตามสั ญ ญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ และรายได้ ระหว่างกองทุนและ BFKT
กฎหมายทีใช้ บงั คับ .......................... หนังสือข้ อตกลงกระทําการอยูภ่ ายใต้ บงั คับของกฎหมายไทย
เขตอํานาจศาล ................................. ศาลยุติธรรมของประเทศไทยมีเขตอํานาจศาลโดยเฉพาะทีจะ
รับฟั งและพิจารณาคดี การฟ้องร้ อง หรื อกระบวนพิจารณาใด
ๆ และระงับ ข้ อ พิ พ าทที อาจเกิ ด ขึ น" จาก หรื อ เกี ยวเนื องกับ
หนังสือข้ อตกลงกระทําการ

(ง)

หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ลงวันที 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ของ TUC ที
ให้ แก่ BFKT

คู่สัญญา............................................ TUC
วั ต ถุ ป ระสงค์ ของการให้ ค ว า ม TUC ประสงค์ทีจะ:
สนับสนุน ..........................................
· เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที สุดของ BFKT เมือนับรวมหุ้นทีถือ
โดยบริ ษัทในเครื อรายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน
· ไม่กระทําการใด ๆ อันจะส่งผลทําให้ BFKT ไม่สามารถ
ประกอบธุรกิจหรื อดํารงสถานะทางการเงินได้ และ
· ให้ ความสนับสนุนแก่ BFKT โดยวิธีการทีเหมาะสมในเชิง
ธุรกิ จเพือให้ BFKT สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทาง
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การเงินหรื ออืน ๆ ได้ ตรงตามเวลาทีกําหนด ทังนี
" " เท่าทีไม่
ขัดต่อกฎหมาย
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที ห นั ง สื อ ส นั บ ส นุ น นับแต่วนั ที กสท. โทรคมนาคม เริ มชําระเงินค่าเช่าให้ แก่ BFKT
(Letter of Support) มีผล ................... ตามสั ญ ญาเช่ า เครื องและอุ ป กรณ์ HSPA จนกระทั ง
ภาระหน้ าทีของ BFKT ในการโอนรายได้ สทุ ธิ ตามสัญญาโอน
ขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ทีกองทุนทํากับ BFKT สิ "นสุดลง
ความไม่ มี ผ ลผู ก พั น ตามกฎหมาย หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) จะไม่มีผลผูกพันตาม
และมิได้ เป็ นการคํา" ประกัน .............. กฎหมายและมิได้ เป็ นการคํ "าประกันโดย TUC (ไม่ว่าจะเป็ น
โดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยาย) ในการทีจะ
· ชําระหรื อดํา เนินการให้ มีการชําระรายได้ สุทธิ ที BFKT มี
หน้ าทีต้ องชําระให้ แก่กองทุน หรื อ
· ประกันการจ่ายผลตอบแทนหรื อเงินจํานวนอืนใดให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

2.5.2 สาระสําคัญของสัญญาทีทําให้ ได้ มาซึงทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที #
กองทุนได้ เข้ าทําสัญญาทีทําให้ ได้ มาซึงทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # ดังที
ระบุไว้ ในหัวข้ อ ..$.. นี " และเอกสารอืนใดทีจําเป็ นเพือให้ การลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุน
เพิ มเติม ครั ง" ที # ดัง กล่า วสําเร็ จลุล่วง ทัง" นี " สาระสําคัญของสัญญาทีทํ าให้ ได้ มาซึงทรั พ ย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # มีรายละเอียดดังต่อไปนี "
(ก)

สัญญาทีทําให้ ได้ มาซึงทรัพย์ สนิ โครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที #
(1)

สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที #

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

ทรัพย์ สินทีซือ" ขาย ...........................

·

AWC ในฐานะผู้ขาย และ

·

กองทุน ในฐานะผู้ซื "อ

· AWC ขายและโอน และกองทุนรับโอน รายได้ ทีคาดว่าจะ
ได้ รับของ AWC จากค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
จํานวน 338 เสา (“เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุน
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เพิมเติม ครั ง" ที 1”) ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ
AWC เพิมเติม ครัง" ที 1 (รวมถึงเงินทีได้ รับจากการใช้ สทิ ธิ
เรี ยกร้ อง และสิทธิ อืนทัง" หมดทีเกิ ดจากรายได้ ดังกล่า ว
ตามทีระบุไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้
AWC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 1) นับ แต่ วัน เริ มคํ า นวณ
รายได้ สําหรับการลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 จนถึงวันทีครบ
กํ าหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม
ครัง" ที 1 (“วันครบกําหนดสัญญา AWC เพิมเติม”) หัก
ด้ วยต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายบางส่วนสําหรับการดําเนินงาน
และซ่อ มบํ ารุ ง เงิ น ค่า เช่าตามสัญญาเช่าที ดิน (รวมถึง
ภาษี โรงเรื อน) และเบี "ยประกันภัย (“ต้ นทุนค่ าใช้ จ่ายของ
AWC”) โดยต้ นทุนค่าใช้ จ่ายของ AWC จะมีการปรับอัตรา
เพิมขึ "นรายปี (annual escalation) (รวมเรี ยกว่า “รายได้
สุทธิของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 1”) ในวันที 6
มีนาคม พ.ศ. 2558 (“วันทีทําการซือ" ขายรายได้ AWC
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 เสร็จสิน" ”)
·

ภายหลังวันครบกําหนดสัญญา AWC เพิมเติมหรื อวันที
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติมถูกยกเลิก
ก่อนครบกําหนดระยะเวลาหรื อกําหนดระยะเวลาทีได้ มี
ก า ร ข ย า ย แ ล้ ว แ ต่ ก ร ณี AWC จ ะ ต้ อ ง โ อ น เ ส า
โทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 ให้ แก่
กองทุน และกองทุนจะต้ องรับโอนเสาโทรคมนาคมของ
AWC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 1 ดัง กล่า ว (“ทรั พ ย์ สิ น
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 1”) ในวันทีกําหนดไว้ ให้
เป็ นวันทีทําการโอนและส่งมอบทรัพย์สิน AWC ทีลงทุน
เพิ มเติม ครั ง" ที 1 (“วั น โอนทรั พ ย์ สิ น AWC ที ลงทุ น
เพิมเติม ครัง" ที 1”)
(ทัง" นี " รายได้ สุทธิ ของ AWC ที ลงทุนเพิมเติม
ครั ง" ที 1 และทรั พ ย์ สิน AWC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 1
รวมเรี ย กว่ า “ทรั พ ย์ สิ น ที ขายของ AWC ที ลงทุ น
เพิมเติม ครัง" ที 1”)

ราคาซือ" ขาย ....................................

·

806,897,620 บาท (“ราคาซือ" ขายทรั พย์ สิน AWC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1”)
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·

AWC จะจัดหาและส่งมอบรายได้ สทุ ธิของ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 1 ทีต้ องชําระจนถึงวันทีมีการชําระรายได้
สุทธิ ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 ทีต้ องชําระจน
ครบถ้ วน โดยชําระให้ แก่กองทุนภายในวันทําการสุดท้ าย
ของแต่ละเดือนปฏิทิน โดยเริ มจากเดือนทีเกิ ดวันทีทํา
การซื "อขายรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 เสร็ จ
สิ "น
ทังนี
" " ตามจํานวนดังต่อไปนี " (“รายได้ ค่าเช่ า AWC ราย
เดือนทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1”)
รายได้ ค่าเช่า AWC รายเดือนทีลงทุนเพิมเติม ครัง"
ที 1 จะคํานวณจากเสาโทรคมนาคมจํานวน 338
เสา ในอัตราดังต่อไปนี "

·

ปี พ.ศ.

รายได้ ค่าเช่ า AWC รายเดือนทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 1 สําหรับเสา
โทรคมนาคมต่ อเสา (บาท/เดือน)

2558
(ประมาณ 10
เดือน)

21,837

2559

21,668

2560

21,495

2561

21,317

2562

21,134

2563

20,944

2564

20,750

2565

20,549

2566

20,342

2567

20,130

2568
(7 เดือน)

19,910

หมายเหตุ รายได้ คา่ เช่า AWC รายเดือนทีลงทุนเพิมเติม ครัง"
ที 1 ข้ างต้ นเป็ นไปตามกําหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิมเติมซึงปั จจุบนั จะครบกําหนดใน
วัน ที 3 สิ ง หาคม พ.ศ. 2568 ในกรณี ที มี ก ารขยายกํ า หนด
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ระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม
ดังกล่าว รายได้ ค่าเช่า AWC รายเดือนทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
1 ต่อเสาในช่วงระยะเวลาทีมีการขยายจะสอดคล้ องกับค่าเช่า
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติมทีคาด
ว่าจะได้ รับ ในช่วงระยะเวลาทีมีการขยายดังกล่าว

เหตุผดิ นัดและผลแห่ งการผิดนัด ....

·

ก่อนวันโอนทรัพย์สนิ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 หาก
เกิดเหตุผิดนัดใดทีกําหนดไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ
และสิทธิ รายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 กองทุน
อาจเรี ยกให้ AWC ชําระเงินเป็ นมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (net
present value) ของรายได้ สุ ท ธิ ของ AWC ที ลงทุ น
เพิมเติม ครั ง" ที 1 ทีเหลือทัง" หมด รวมกับมูลค่าสุดท้ าย
ของ AWC (terminal value) ของทรัพย์สนิ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครั ง" ที 1 (รวมเรี ยกว่า “รายได้ สุ ท ธิ AWC ที
ลงทุ น เพิมเติม ครั "ง ที 1 คงค้ า ง”) และอาจบังคับใช้
สิทธิ ของกองทุนไม่ว่าทังหมดหรื
"
อบางส่วนตามสัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 1

·

ตัวอย่างของเหตุผิดนัด เช่น กรณี AWC ไม่สง่ มอบรายได้
ค่าเช่า AWC รายเดือนทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 เป็ นเวลา
สามเดือนติดต่อกัน กรณี AWC ไม่สง่ มอบรายได้ ค่าเช่า
AWC รายเดือนทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 1 เป็ นเวลาสอง
เดื อ นติ ด ต่อ กัน หากอัต ราส่ว นหนี ส" ิน สุ ท ธิ ที มี ด อกเบี ย"
(Net Interest Bearing Debt) ต่ อ EBITDA ของ AWC
เกินกว่า 5 ต่อ 1 กรณี AWC ไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน
บางประการตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ
และสิทธิ รายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 1 และไม่
ดําเนินการแก้ ไขกรณีดงั กล่าวตามระยะเวลาทีกํ า หนด
กรณี AWC ผิ ด นัด ชํ า ระหนี ก" ารเงิ น ในยอดเงิ น ต้ น รวม
มากกว่าหนึงพันล้ านบาท กรณีได้ มีการริ เริ มกระบวนการ
เกี ยวกับ การมี ห นี ส" ิ น ล้ น พ้ น ตัว หรื อ กระบวนการของ
เจ้ าหนีก" ับ AWC และกรณี สญ
ั ญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC เพิ มเติ ม สิ น" สุด ลงหรื อ มี เ หตุผิ ด นัด ภายใต้
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติมเนืองจาก
เหตุการณ์ ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาโอนขายทรั พย์ สิน
และสิทธิรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1
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· ในกรณี ที AWC ไม่ส่งมอบรายได้ ค่าเช่า AWC ราย
เดือนทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 เป็ นจํานวนสามเดือน
ติ ด ต่ อ กั น หรื อสองเดื อ นติ ด ต่ อ กั น ในกรณี ที ไม่
สามารถดํ า รงอัต ราส่ว นทางการเงิ น ได้ หากกรณี
ดังกล่าวเกิดจากการที BFKT ไม่ชําระรายได้ สทุ ธิของ
AWC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 1 ที เกี ยวข้ องใด ๆ
ภายใต้ สั ญ ญาเช่ า เสาโทรคมนาคมของ AWC
เพิ มเติ ม ครั ง" ที 1 ซึ งเป็ นผลมาจากการที กสท.
โทรคมนาคม ปฏิ บัติ ผิ ด สัญ ญาไม่ ชํ า ระค่า เช่ า แก่
BFKT ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA
และการผิดสัญญาดังกล่าวของ กสท. โทรคมนาคม
ไม่ได้ เ กิ ดจากการผิ ดภาระผูกพันของเรี ยลมูฟตาม
สัญญาขายส่งบริ การ HSPA แล้ ว กองทุนไม่มีสทิ ธิใน
การเรี ยกเหตุผิดนัดและเรี ยกให้ AWC ส่งมอบรายได้
สุท ธิ AWC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 1 คงค้ า งให้ แ ก่
กองทุน
ภาระหน้ าทีหลักอืน ๆ ของ AWC ...

·

นับจากวันทีทําการโอนทรัพย์สิน AWC ทีลงทุนเพิมเติม
ครั ง" ที 1 เสร็ จ สิน" (“วั น โอนทรั พ ย์ สิ น AWC ที ลงทุ น
เพิ มเติ ม ครั " ง ที 1 เสร็ จ สิ น" ”) AWC จะดํ า เนิ น การ
ต่อไปนี "โดยค่าใช้ จ่ายของ AWC เอง
·

·

ในกรณีทีไม่สามารถโอน และ/หรื อ แปลงคู่สญ
ั ญา
เกี ยวกับสิทธิ การเช่าในทีดิน และ/หรื อ ทรั พย์ สิน
ให้ กับกองทุนได้ AWC จะดําเนินการให้ กองทุน ผู้
เช่ า ทรั พ ย์ สิ น AWC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 1
ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม และบุคคลทีได้ รับ
การแต่ ง ตั ง" มี สิ ท ธิ เ ข้ าไปและใช้ สถานที ตั ง" ที
เกียวข้ องกับทรัพย์สนิ นัน"
ในกรณีของสัญญาอืน ๆ ทีเกียวกับทรัพย์สนิ AWC
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 ซึงไม่สามารถโอน และ/
หรื อ แปลงคู่ สัญ ญาให้ แก่ ก องทุ น ได้ AWC จะ
ดําเนินการให้ กองทุนได้ รับสิทธิ และผลประโยชน์
ของ AWC ตามสัญญาอืน ๆ นัน"
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·

AWC จะดําเนินการต่อไปนี "เป็ นระยะเวลาเก้ าเดือน
หลัง จากวัน โอนทรั พ ย์ สิน AWC ที ลงทุน เพิมเติม
ครัง" ที 1 เสร็ จสิ "น
(ก) ให้ ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามทีกองทุน
ต้ องการตามสมควรเกียวกับทรัพย์สิน AWC
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 ทีได้ สง่ มอบและโอน
สิ ท ธิ ใ ห้ ก องทุน แล้ ว (“ทรั พ ย์ สิ น AWC ที
โอนแล้ ว”)
(ข) พยายามตามสมควรเพือให้ ความช่วยเหลือ
และให้ บริ ก ารตามที กองทุ น ต้ องการตาม
สมควร (โดยค่ า ใช้ จ่ า ยของ AWC) เพื อให้
กองทุนสามารถใช้ งานทรัพย์สิน AWC ทีโอน
แล้ วได้ ในสาระสําคัญในลักษณะเดียวกับทีมี
การใช้ ก่อ นวัน โอนทรั พ ย์ สิน AWC เสร็ จ สิ "น
และ
(ค) เก็บรักษาเอกสารเกียวกับทรัพย์สิน AWC ที
โอนแล้ ว และให้ กองทุนเข้ าตรวจสอบเอกสาร
นันตามสมควร
"

·

นับจากวันโอนทรัพย์สิน AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1
เสร็ จสิ "น หาก (ก) สถานทีตังที
" เกียวกับทรัพย์สิน AWC ที
โอนแล้ วไม่ว่าทังหมดหรื
"
อบางส่วนซึงได้ มีการโอนให้ แก่
และ/หรื อ แปลงคู่สญ
ั ญาเป็ นกองทุนแล้ วถูกยึดไป ถูก
ควบคุม หรื อถูกดําเนินการโดยประการอืนใดทําให้ ไม่
สามารถใช้ งานได้ โดยผู้เช่าอันเนืองมาจากการเข้ าถึงหรือ
การใช้ สถานทีไม่ว่าทังหมดหรื
"
อบางส่วนนันไม่
" ชอบด้ วย
กฎหมายโดยกองทุนหรื อ ผู้ซึงเช่าใช้ ท รั พ ย์ สิน AWC ที
โอนแล้ วซึงไม่ใช่นิติบุคคลในกลุ่มทรู ไม่ได้ มีส่วนในการ
นัน" หรื อ (ข) ก่อนการโอนสิทธิการเช่าให้ แก่ หรื อ แปลง
คู่ สั ญ ญาให้ กองทุ น มี ก ารคั ด ค้ านความสมบู ร ณ์
ความชอบด้ วยกฎหมาย หรื อสิทธิในการใช้ สถานทีตาม
สิ ท ธิ ก ารเช่ า ของทรั พ ย์ สิ น AWC ที โอนแล้ ว ใด ๆ โดย
กองทุนหรื อผู้ซึงเช่าใช้ ทรัพย์สิน AWC ทีโอนแล้ วซึงไม่ใช่
นิติบคุ คลในกลุม่ ทรูไม่ได้ มีสว่ นในการนัน" หรื อ (ค) AWC
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ไม่สามารถดําเนินการให้ กองทุน ผู้เช่า ผู้จดั การทรัพย์สิน
โทรคมนาคม หรื อบุคคลทีได้ รับการแต่งตังเข้
" าถึงหรื อใช้
สถานทีได้ (“สถานที AWC ทีได้ รับผลกระทบ”) ทําให้
ผู้เช่าหรื อกองทุนไม่สามารถเข้ าถึง ดําเนินงาน และ/หรื อ
ใช้ ทรัพย์สนิ AWC ทีโอนแล้ วได้ AWC จะต้ องดําเนินการ
ดังต่อไปนี " ด้ วยค่าใช้ จ่ายของ AWC เอง
·

จัดหาหรื อได้ มาซึงสถานที ใหม่ตามทีคู่สญ
ั ญาตก
ลงกั น ว่ า เที ย บเท่ า กั บ สถานที AWC ที ได้ รั บ
ผลกระทบ (โดยคู่สัญ ญาจะต้ อ งดํ าเนิ น การโดย
สมเหตุสมผล) โดยพิจารณาถึง
(ก) สถานทีตัง"
(ข) ขอบเขตการให้ บริ การโครงข่ายของผู้เช่าทีจะ
ได้ จากสถานทีใหม่นนั " และ
(ค) ความจุ ข นาดพื น" ที สํ า หรั บ ติ ด ตัง" ทรั พ ย์ สิ น
AWC ทีโอนแล้ ว และอุปกรณ์ โทรคมนาคม
อืน ๆ ของผู้เช่า ณ สถานทีใหม่นนั " และ

·

·

ย้ ายทรัพย์สินทีโอนแล้ วทีตังอยู
" ่ในสถานที AWC ที
ได้ รับผลกระทบ หรื อจัดหาอุปกรณ์ และทรั พย์สิน
ใ ห ม่ ที มี คุ ณ ภ า พ ลั ก ษ ณ ะ จํ า เ พ า ะ แ ล ะ
ประสิทธิ ภาพอย่างน้ อยเท่ากับทรั พย์สิน AWC ที
โอนแล้ ว ทีจะติดตังในสถานที
"
ใหม่ และดําเนินการ
ให้ แน่ใจว่ามีความจุ ประสิทธิภาพ และขนาดพื "นที
เพี ย งพอสํา หรั บ ทรั พ ย์ สิน AWC ที โอนแล้ ว หรื อ
อุปกรณ์และทรัพย์สนิ ใหม่ทีจะย้ ายมาและติดตังใน
"
สถานทีใหม่นนั " ให้ เหมือนกับทีเคยตังอยู
" ใ่ นสถานที
AWC ที ได้ รั บ ผลกระทบก่ อ นที สถานที นั น" จะ
กลายเป็ นสถานที AWC ทีได้ รับผลกระทบ

ในกรณี ที AWC ไม่สามารถย้ ายทรั พย์ สิน AWC ทีโอน
แล้ วหรื อ เปลี ยนทดแทนโดยทรั พ ย์ สิ น ใหม่ และไม่
สามารถดํ า เนิ น การแก้ ไขตามที กองทุน ต้ อ งการตาม
สมควรภายในระยะเวลาที กํ าหนดในสัญญาโอนขาย
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ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1
AWC จะต้ องดําเนินการดังนี "
·

·

·

·

ซื "อ และ/หรื อ จัดให้ มีการซื "อทรัพย์สิน AWC ทีโอน
แล้ วทีเกียวข้ องซึงตังอยู
" ่หรื อติดตังในสถานที
"
AWC
ที ได้ รั บ ผลกระทบ (“ทรั พ ย์ สิ น AWC ที ได้ รั บ
ผลกระทบ”) ในราคาทีเท่ากับ มูลค่าสุดท้ ายของ
AWC (terminal value) (“ราคาซือ" ขายทรั พย์ สิน
AWC ทีได้ รับผลกระทบ”) พร้ อมทังชํ
" าระดอกเบี "ย
ในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นบั จากวันโอนทรั พย์ สิน
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 เสร็ จสิ "นจนกระทัง
และรวมถึ ง วั น ที AWC ชํ า ระคื น ราคาซื อ" ขาย
ทรัพย์สนิ AWC ทีได้ รับผลกระทบแก่กองทุน
ชําระต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทังหมดเกี
"
ยวกับการขาย
และโอนทรั พ ย์ สิน AWC ที ได้ รั บ ผลกระทบให้ แก่
กองทุน รวมถึงเงินรายได้ ค่าเช่าทรัพย์สิน AWC ที
ได้ รั บ ผลกระทบซึงผู้เ ช่ า ทรั พ ย์ สิ น AWC ที ได้ รั บ
ผลกระทบนันไม่
" ชําระให้ แก่กองทุน เนืองจากผู้เช่า
ไม่สามารถใช้ ทรัพย์สนิ AWC ทีได้ รับผลกระทบนัน"
ได้ จนถึงวันที AWC ชํ าระราคาซือ" ขายทรั พ ย์ สิน
AWC ทีได้ รับผลกระทบให้ แก่กองทุน และ
ชําระเงินซึงเป็ นต้ นทุน ค่าใช้ จ่าย ค่าเสียหาย ความ
สูญเสีย สิทธิ เรี ยกร้ อง และภาระผูกพันทัง" หมดที
เกิ ดหรื อจะเกิ ดกับกองทุนอันเกิ ดจากหรื อเป็ นผล
มาจากการใช้ ทรั พ ย์ สิ น AWC ที ได้ รั บ ผลกระทบ
การเช่าและย้ ายสถานทีของทรัพย์สนิ AWC ทีได้ รับ
ผลกระทบ และสิทธิ เรี ยกร้ องของผู้เช่าทีเรี ยกเอา
กับ กองทุนเนื องจากผู้เช่ าดังกล่าวไม่สามารถใช้
ทรัพย์สนิ AWC ทีได้ รับผลกระทบนันได้
"

ภายใต้ บังคับของการที AWC ปฏิ บัติ ต ามภาระผูกพัน
ของตนเกี ยวกั บ การซื อ" คื น ทรั พ ย์ สิ น AWC ที ได้ รั บ
ผลกระทบตามทีอธิบายมาข้ างต้ น กองทุนจะชําระเงินค่า
เช่าทังหมดที
"
เกียวกับทรัพย์สนิ AWC ทีได้ รับผลกระทบที
กองทุน ได้ รั บ จากผู้เ ช่ า ที เป็ น นิ ติ บุค คลในกลุ่ม ทรู ตาม
สัญ ญาเช่ า ที เกี ยวข้ อ งระหว่างนิ ติบุค คลดังกล่า วและ
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กองทุนให้ แก่ AWC พร้ อมด้ วยดอกเบี "ยในอัตราร้ อยละ
7.5 ต่ อ ปี นั บ จากวั น ที กองทุ น รั บ เงิ นค่ า เช่ า จาก
ผู้เช่าทีเป็ นนิติบคุ คลในกลุม่ ทรู แต่ละครัง" ตามสัญญาเช่า
ที เกี ยวข้ องระหว่ า งนิ ติ บุ ค คลดั ง กล่ า วและกองทุ น
จนกระทังและรวมถึงวันทีกองทุนชําระคืนเงินค่าเช่านัน"
ให้ แก่ AWC ทัง" นี " จะต้ องไม่เกิ นราคาซือ" ขายทรั พ ย์ สิน
AWC ทีได้ รับผลกระทบทีเกียวข้ อง
·

ภาระผูกพันของ AWC เกียวกับการย้ ายสถานทีและซื "อ
คืนทรัพย์สิน AWC ทีได้ รับผลกระทบทีตังอยู
" ่ในสถานที
ซึงได้ มีการโอนสิทธิการเช่าสถานทีให้ แก่กองทุนแล้ ว หรื อ
แปลงคู่สญ
ั ญาเช่าสถานทีเป็ นกองทุนแล้ ว แต่ถูกยึดไป
ถูกควบคุม หรื อถูกดําเนินการโดยประการอืนใดทําให้ ไม่
สามารถใช้ งานได้ โดยผู้เช่าอันเนืองมาจากการเข้ าถึงหรือ
การใช้ สถานที นัน" ไม่ช อบด้ ว ยกฎหมาย ให้ กํ า หนดไว้
เพี ย งห้ าปี หลัง จากวัน โอนสิ ท ธิ ห รื อ แปลงคู่ สัญ ญาที
เกียวกับสถานทีทีเกียวข้ องดังกล่าวเป็ นกองทุน

·

หาก กสท. โทรคมนาคมไม่ชําระค่าเช่าแก่ BFKT ตาม
สัญ ญาเช่ า เครื องและอุป กรณ์ HSPA หรื อ สัญ ญาเช่ า
เครื องและอุป กรณ์ HSPA ถูก ยกเลิ ก เนื องจาก กสท.
โทรคมนาคมผิดสัญญาและ BFKT ไม่ชําระค่าเช่าภายใต้
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติมโดยกรณี
ดัง กล่า วทํ า ให้ AWC ไม่ชํ า ระรายได้ สุท ธิ ข อง AWC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 ให้ แก่กองทุน ซึงไม่ถือว่าเป็ นเหตุ
ผิดนัดภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 เมือกองทุนได้ มีการร้ อง
ขอ AWC ต้ องดํ า เนิ น การหรื อ จั ด การให้ BFKT ต้ อง
พยายามอย่างเต็มทีเพือให้ มีการดําเนินการเรี ยกร้ องที
สามารถทําได้ และมีผลโดยชอบด้ วยกฎหมายต่อ กสท.
โทรคมนาคม กองทุน ตกลงรั บ ผิ ด ชอบในต้ น ทุน และ
ค่าใช้ จ่ายทีเกิ ดขึ "นในการดําเนินการเรี ยกร้ องดังกล่าว
เมือ AWC หรื อ BFKT ได้ รับค่าเสียหายหรื อค่าชดเชยใด
ๆ AWC ตกลงจะดํ า เนิ น การหรื อจั ด การให้ BFKT
ดํ า เนิ น การชํ าระค่าชดเชยหรื อจํ านวนเงิ น ทีได้ รับจาก
กสท. โทรคมนาคม ให้ แก่ ก องทุ น ตามเงื อนไขและ
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ข้ อกํ าหนดตามทีได้ ระบุไว้ ในสัญญาโอนขายทรั พย์สิน
และสิ ท ธิ ร ายได้ AWC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 1 ทัง" นี "
AWC หรื อ BFKT ซึงเป็ นผู้ดําเนินการเรี ยกร้ องดังกล่าว มี
สิทธิ หกั ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ "นในการดําเนินการ
เรี ยกร้ องดังกล่าวจากค่าเสียหายหรื อค่าชดเชยใด ๆ จาก
กสท. โทรคมนาคม ก่ อ นการชํ า ระเงิ น ดัง กล่า วให้ แ ก่
กองทุ น ในกรณี ที กองทุ น ยัง มิ ไ ด้ ชํ า ระค่ า ต้ นทุ น และ
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการเรี ยกร้ องดังกล่าวให้ แก่ AWC
หรื อ BFKT แล้ วแต่กรณี
สิทธิในการซือ" เป็ นรายแรก (Right of ·
first offer) ของกองทุน.....................

นับจากวันทีทําการซื "อขายรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 1 เสร็ จสิ "น AWC ให้ สทิ ธิกองทุนโดยเพิกถอนมิได้ ที
จะได้ รับข้ อเสนอเป็ นรายแรกในการซื "อสิทธิ ผลประโยชน์
ดอกผล และ/หรื อ การลงทุน เกี ยวกับ ทรั พ ย์ สิ น ที เป็ น
โครงสร้ างพื "นฐานกิจการโทรคมนาคมของ AWC หรื อนิติ
บุคคลอืนในกลุม่ ทรู (ยกเว้ นทรัพย์สินทีขายของ AWC ที
ลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 1 และทรั พย์ สินอืนบางส่วน) ซึง
กองทุนสามารถลงทุนได้ ตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ของสํานักงาน ก.ล.ต. (“ทรั พ ย์ สิ น AWC เพิ มเติ ม ”)
จนถึงวันต่อไปนี "แล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน (ก) วันครบห้ าปี
นับจากวันทีทําการซื "อขายรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 1 เสร็ จสิ "น (ข) วันที ทรู ซึงเป็ นนิติบุคคลทีจองซื "อ
หน่วยลงทุนในการเสนอขายครั ง" แรกถื อหน่วยลงทุนที
กองทุนออกน้ อยกว่าร้ อยละ 18 ของหน่วยลงทุนทังหมด
"
ทีออกโดยกองทุนในการเสนอขายครัง" แรก และ (ค) วันที
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอืนถือหน่วยลงทุนที
กองทุ น ออกมากกว่ า ที ทรู ถื อ อยู่ โดยให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และขันตอนดั
"
งต่อไปนี "
(1) หาก AWC และ/หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื นในกลุ่ ม ทรู
(“ผู้ ขายทรั พย์ สิ น เพิ มเติ ม ”) ต้ องการขาย
ทรัพย์สิน AWC เพิมเติมแก่บุคคลภายนอก AWC
ต้ องดําเนินการและจัดการให้ นิติบคุ คลอืนในกลุม่ ท
รูนนต้
ั " องออกหนังสือข้ อเสนอ (“หนังสือข้ อเสนอ”)
ส่งให้ กองทุนโดยมีรายละเอียดตามทีกําหนดไว้ ใน
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ AWC ที
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ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 1 ทัง" นี " รวมถึ ง แต่ไม่จํ า กัด
เพียง เงือนไขและข้ อกําหนดของการเช่าทรัพย์สิน
AWC เพิมเติม (หากมี)
(2) หากกองทุนต้ องการซื "อทรัพย์สนิ AWC เพิมเติมนัน"
ภายใน 10 วัน ทํ า การนับ จากวัน ที กองทุน ได้ รั บ
หนังสือข้ อเสนอหรื อระยะเวลานานกว่านันตามที
"
ผู้ขายทรัพย์สินเพิมเติมอาจตกลง กองทุนต้ องแจ้ ง
ผู้ข ายทรั พ ย์ สิน เพิ มเติม เป็ นลายลัก ษณ์ อักษรว่า
ต้ องการซื อ" ทรั พ ย์ สิ น AWC เพิ มเติ ม ดั ง กล่ า ว
(“ทรั พ ย์ สิ น AWC ที จะโอน”) ตามข้ อกํ าหนดที
ระบุ ใ นหนั ง สื อ ข้ อเสนอ (“หนั ง สื อ ตอบรั บ ”)
จากนัน" ภายในสามเดือนนับจากวันทีของหนังสือ
ตอบรั บ กองทุน ต้ อ งพยายามอย่า งเต็ม ที เพื อให้
ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุนทีจําเป็ นในการซื "อ
ท รั พ ย์ สิ น AWC ที จ ะ โ อ น แ ล ะ AWC ต้ อ ง
ดํ า เนิ น การ และ/หรื อ จัด การให้ นิ ติ บุค คลอื นใน
กลุม่ ทรูรายทีเกียวข้ องพยายามอย่างเต็มทีให้ ได้ รับ
ความยินยอมหรื อการอนุมตั ิทงหมดที
ั"
จํา เป็ นตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และสัญญาสําหรับการขาย
ทรั พย์ สิน AWC ทีจะโอน เมือได้ รับความยินยอม
และการอนุมตั ิทีเกียวข้ องทังหมดแล้
"
ว กองทุนและ
ผู้ข ายทรั พ ย์ สิน เพิ มเติ มจะเข้ า ทํา สัญ ญาและทํา
การซื อ" ขายและโอนทรั พ ย์ สิ น AWC ที จะโอนให้
เสร็ จ สิ น" ภายในสามเดื อ นหลัง จากกองทุ น และ
ผู้ขายทรัพย์สนิ เพิมเติมได้ รับความยินยอมและการ
อนุมตั ิดงั กล่าวทังหมดแล้
"
ว
(3) หาก (ก) กองทุน ไม่ ส่ง หนัง สื อ ตอบรั บ ให้ ผู้ ขาย
ทรัพย์สนิ เพิมเติมภายในเวลาทีกําหนด (ข) กองทุน
หรื อผู้ขายทรัพย์สินเพิมเติมไม่ได้ รับความยินยอม
และการอนุมตั ิทีจําเป็ นทังหมดที
"
เกียวข้ องภายใน
ระยะเวลาสามเดือนนับจากวันทีของหนังสือตอบ
รับ หรื อ (ค) คู่สญ
ั ญาไม่สามารถดําเนินการให้ การ
ซือ" ขายและโอนทรั พย์สิน AWC ทีจะโอนเสร็ จสิ "น
ภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันทีได้ รับความ
ยินยอมและการอนุมตั ิทีจําเป็ นทังหมดที
"
เกียวข้ อง
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ผู้ขายทรัพย์สินเพิมเติมมีสิทธิ ขายทรัพย์สิน AWC
ที จะโอนให้ บุ ค คลภายนอกในข้ อกํ า หนดและ
เงือนไขเดียวกันหรื อดีกว่า (สําหรับผู้ขายทรัพย์สิน
เพิ มเติ ม ) ที กํ า หนดในหนัง สื อ ข้ อเสนอภายใน
ระยะเวลาหกเดือนหลังจากนัน" หากผู้ขายทรัพย์สนิ
เพิมเติมยังไม่สามารถขายทรัพย์สนิ AWC ทีจะโอน
ให้ บุค คลภายนอกได้ ภายในระยะเวลาหกเดือน
ดังกล่าว และต่อมาผู้ขายทรัพย์สนิ เพิมเติมต้ องการ
ขายทรั พย์ สินที AWC จะโอนอีกครั ง" ให้ กองทุนมี
สิ ท ธิ ในการซื อ" เป็ นรายแรกอี ก ครั "ง โดยให้
ดํ า เนิ น การตามขัน" ตอนในลัก ษณะเดี ย วกั น จน
ครบถ้ วน
สิทธิในการซือ" เป็ นรายแรก (Right of ·
first offer) ของ AWC .......................

หากกองทุนได้ ซื "อทรัพย์สิน AWC ทีจะโอนและภายหลัง
ต้ องการขายทรั พ ย์ สิ น AWC ที จะโอนดั ง กล่ า วแก่
บุคคลภายนอก กองทุนจะต้ องทําหนังสือข้ อเสนอส่งให้
AWC โดยต้ องระบุ (ก) ราคาทีกองทุนเสนอขาย และ (ข)
เงือนไขและข้ อกําหนดของการขายทรัพย์สิน AWC ทีจะ
โอนดังกล่าวทีกองทุนเสนอ โดยเมือ AWC ได้ รับหนังสือ
ดังกล่าวแล้ ว AWCจะมีสิทธิในการซื "อทรัพย์สิน AWC ที
จะโอนเป็ นรายแรกโดยมีเงือนไขและข้ อกําหนดตามทีได้
ระบุไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1

·

AWC อาจโอนสิท ธิ ในการซือ" ทรั พ ย์ สิน AWC ที จะโอน
ดั ง กล่ า วให้ แก่ นิ ติ บุ ค คลอื นในกลุ่ ม ทรู ได้ โดยไม่
จําเป็ นต้ องได้ รับความยินยอมจากกองทุน

การจํากัดความรับผิดของ AWC .....

ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครั ง" ที 1 ความรั บผิดของ AWC จะมีอยู่อย่างจํ ากัด
ตามกรณีทวไปซึ
ั งรวมถึงกรณีดงั ต่อไปนี "
·

AWC ต้ อ งรั บ ผิ ดต่อสิท ธิ เรี ยกร้ องใดเกี ยวกับ ทรั พย์ สิน
AWC ทีโอนแล้ ว หากกองทุนได้ มีการบอกกล่าวเรี ยกร้ อง
สิทธิภายในสองปี นบั จากวันโอนทรัพย์สิน AWC ทีลงทุน
เพิ มเติ ม ครั ง" ที 1 เว้ น แต่สิท ธิ เ รี ย กร้ องที เกิ ด จากเรื อง
สําคัญบางเรื องทีกําหนดไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
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และสิทธิ รายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 ซึงไม่มี
กําหนดระยะเวลาสิ "นสุดในการบอกกล่าวเรี ยกร้ องสิทธิ
(นอกจากทีกฎหมายกํ าหนด) เรื องดังกล่าวรวมถึง คํา
รั บรองของ AWC ในเรื องอํานาจหน้ าที กรรมสิทธิ= ของ
AWC ในทรั พ ย์ สิน AWC ที โอนแล้ ว และการไม่ปฏิบัติ
ตามข้ อตกลงกระทําการทีเกียวข้ อง
·

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

ความรับผิดโดยรวมของ AWC เกียวกับ (ก) รายได้ สทุ ธิ
ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 1 ต้ องไม่เกิ นรายได้
สุทธิ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 คงค้ าง (ข) ทรัพย์สนิ
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 ทีโอนให้ แก่กองทุนต้ องไม่
เกิ น มู ล ค่ า สุ ด ท้ ายของ AWC (terminal value) ของ
ทรั พย์ สินนัน" และ (ค) การทําผิดสัญญาอืนใดทัง" หมด
ความรับผิดรวมของ AWC จะต้ องไม่เกินร้ อยละ 50 ของ
ราคาซื อ" ขายทรั พ ย์ สิน AWC ที ลงทุน เพิ มเติม ครั ง" ที 1
ทัง" นี " AWC ต้ อ งรั บ ผิ ด ต่อ ความเสีย หาย สูญ เสีย สิท ธิ
เรี ยกร้ อง ภาษี (เว้ นแต่ภาษี มูลค่าเพิม) อากรแสตมป์
ภาระผูกพัน และต้ นทุนค่าใช้ จ่ายทีเกี ยวข้ อง ทีเกิ ดขึน"
หรื อเป็ นผลจากการเข้ าทํา การใช้ สิทธิ การบังคับสิทธิ
ตามสัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้ AWC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1

AWC ตกลงทีจะ
·

จัด ให้ มีการประกัน ภัยทีเกี ยวกับ เสาโทรคมนาคมของ
AWC ภายใต้ ก รมธรรม์ ป ระกัน ภัย ของกลุ่มทรู ทงั " หมด
ตามข้ อกําหนดทีกําหนดไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1

·

ในวันโอนทรัพย์สนิ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 จัดหา
กรมธรรม์ประกันภัยในนามของกองทุนสําหรับทรัพย์สิน
AWC ที โอนแล้ ว โดยกองทุ น จะรั บ ผิ ด ชอบในเบี ย"
ประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว

·

ไม่เปลียนแปลงข้ อกํ าหนดในกรมธรรม์ ประกันภัยของ
กลุม่ ทรู เกียวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC โดยไม่ได้ รับ
ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุนก่อน โดย
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กองทุนจะไม่ให้ ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอนั ควรไม่ได้
และ

การชดเชยความเสียหาย.................

·

ดํ า เนิ น การให้ มี ก ารนํ า เงิ น ที ได้ รั บ ตามกรมธรรม์
ประกันภัยทังหมดไปใช้
"
ซอ่ มแซม ปรับสภาพ หรื อเปลียน
ทดแทนทรั พย์ สินทีได้ มีการเรี ยกร้ องให้ มีการชดใช้ เงิน
ประกันดังกล่าว

·

AWC ตกลงยอมรั บ ผิ ด ชดใช้ ต่อ กองทุน บริ ษั ท จัด การ
และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย
สิทธิ เรี ยกร้ อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดทีเกิดขึน"
จริ ง ทัง" หมด และต้ น ทุน และค่ า ใช้ จ่ า ยที เกี ยวข้ อ ง ซึ ง
รวมถึงค่าทนายความและเงิ นทดรองอืนตามสมควรที
เกิ ด ขึน" เนื องจากการทํ า ผิ ด ข้ อ ตกลง สัญ ญา หรื อ คํ า
รั บ ประกัน หรื อ การผิ ด คํ า รั บ รองใดของ AWC ภายใต้
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ AWC ทีลงทุน
เพิ มเติ ม ครั ง" ที 1 เว้ นแต่ เ ป็ นความผิ ด หรื อ ประมาท
เลิน เล่อ อย่า งร้ ายแรงหรื อ จงใจกระทํ า ผิ ด โดยกองทุน
บริ ษัทจัดการ หรื อตัวแทนของกองทุนหรื อบริ ษัทจั ดการ
ทังนี
" " โดยไม่จํากัดสิทธิ อืนใดของกองทุนทีมีตามสัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 1 หรื อตามกฎหมายทีใช้ บงั คับใด ๆ

·

กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ ต่อ AWC และตัวแทนของ
AWC ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรี ยกร้ อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดทีเกิดขึ "นจริ งทังหมด
"
และต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงค่าทนายและเงินทดรอง
อื นตามสมควรที เกิ ดขึน" เนื องจากการทํา ผิ ดข้ อตกลง
สัญญา หรื อคํารับประกัน หรื อการผิดคํารับรองใดของ
กองทุนภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 เว้ นแต่เป็ นความผิดหรื อ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงหรื อจงใจกระทําผิดโดย
AWC และตัวแทนของ AWC ทังนี
" " โดยไม่จํากัดสิทธิ อืน
ใดของ AWC ทีมีตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 หรื อตามกฎหมาย
ทีใช้ บงั คับใด ๆ
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การโอนสิทธิ ....................................

·

AWC และกองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรื อ
โอนโดยประการอื นใดซึ งผลประโยชน์ ทั ง" หมดหรื อ
บางส่วนของสัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 โดยมิได้ รับความยินยอม
ล่วงหน้ าจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทังนี
" "
เว้ นแต่มีข้อกําหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 ให้ กระทําได้

กฎหมายทีใช้ บงั คับ .........................

·

สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 1 ให้ ใช้ บงั คับตามกฎหมายไทย

เขตอํานาจศาล ................................

·

ให้ ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา
ตัดสินคดีความ หรื อการดําเนินกระบวนการพิจารณา
และการยุ ติ ข้ อพิ พ าทที เกิ ด ขึ น" จากหรื อ เกี ยวข้ องกับ
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 1

(2)

สัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที #

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

·

AWC ในฐานะผู้ให้ เช่า และ

·

กองทุน ในฐานะผู้เช่า

ทรัพย์ สินทีเช่ า.................................

·

มูลค่ าการเช่ า ..................................

·

ระยะเวลาของการเช่ า ....................

·

การใช้ ทรัพย์ สนิ ทีเช่ า ......................

·

FOC ความยาว 7,981 กิ โ ลเมตร หรื อ เท่ า กับ 303,453
คอร์ กิโลเมตร ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด (“ทรัพย์ สินทีเช่ า”)
12,293,102,380 บาท
20 ปี นับจากวันทีของสัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 1
AWC รั บ ท ร า บ แ ละ ยิ น ย อ ม ว่ า ก อ ง ทุ น จ ะ จั ด ห า
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินทีเช่าโดยการนําออกให้ เช่าช่วง
โดยกองทุนไม่มีหน้ าทีใด ๆ ในการดําเนินการ บํารุ งรักษา
และบริ หารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า โดยผู้ ที มี ห น้ าที
ดําเนินการ บํารุ งรักษา และบริ หารจัดการทรัพย์สินทีเช่า
ดังกล่าวจะเป็ นผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ ทีเช่าจากกองทุน โดยใน
เบื "องต้ น TICC ในฐานะผู้เช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่าบางส่วน
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จากกองทุ น จะเป็ นผู้ มี ห น้ าที ความรั บ ผิ ด ชอบในการ
ดําเนินการ บํารุ งรักษา และบริ หารจัดการทรัพย์สินทีเช่า
ให้ เป็ นไปตามระดับ มาตรฐานการบริ ก ารที ระบุไ ว้ ใ น
สัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 และ
สัญ ญาเช่ า ช่ ว ง ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจั ด การ FOC
ระหว่างกองทุนและ TICC (“สัญญาเช่ าช่ วง ดําเนินการ
และบริหารจัดการ FOC”) โดยหากเกิดความเสียหายใด
ๆ ในทรัพย์สินทีเช่าอันเนืองมาจากการเช่าช่วง หรื อจาก
ข้ อ บกพร่ อ งในการดํ า เนิ น การ บํ า รุ ง รั ก ษา และบริ ห าร
จัดการทรัพย์สินทีเช่าโดย TICC และ/หรื อผู้เช่าช่วงและ
บริ หารจัดการดังเดิ
" มทีเป็ นนิติบคุ คลในกลุม่ ทรู กองทุนไม่
จํ า ต้ อ งรั บ ผิ ด ชดใช้ ต่ อ AWC และ AWC ตกลงที จะไม่
เรี ย กร้ องให้ กองทุ น รั บ ผิ ด ในความเสี ย หายใด ๆ อั น
เนืองมาจากกรณีดงั กล่าว
·

ภาระหน้ าทีหลักของ AWC .............

·

·

นอกเหนือจากกรณีข้างต้ น กองทุนตกลงว่าจะใช้ ทรัพย์สนิ
ทีเช่าตามข้ อกําหนดและเงือนไขทีระบุในสัญญาเช่า FOC
ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 เงือนไขดังกล่าว รวมถึง
แต่ไม่จํากัดเพียง จะแจ้ งให้ AWC ทราบในทันทีทีทําได้
หลังจากรู้ ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ นํ "าท่วม กรณีฉุกเฉิน หรื อ
อุบตั ิเหตุใด ๆ ทีกระทบต่อทรัพย์สนิ ทีเช่า
นั บ จากวั น ที ของสัญ ญาเช่ า FOC ระยะยาวที ลงทุ น
เพิมเติม ครัง" ที 1 AWC จะดําเนินการให้ กองทุน ผู้เช่าช่วง
ทรัพย์สนิ ทีเช่าจากกองทุน ผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคม
และบุคคลทีได้ รับการแต่งตังโดยบุ
"
คคลดังกล่าวข้ างต้ น มี
สิทธิเข้ าถึงทรัพย์สินทีเช่าตามเงือนไขและข้ อกําหนดของ
สัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1
นั บ จากวั น ที ของสัญ ญาเช่ า FOC ระยะยาวที ลงทุ น
เพิ มเติ ม ครั ง" ที 1 หากเกิ ด กรณี ที ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า มี
ข้ อบกพร่ อ งใด ๆ หรื อมี เ หตุ อื นใดที ทํ า ให้ ผู้ เช่ า ช่ ว ง
ทรัพย์สินทีเช่าไม่สามารถใช้ ทรัพย์สินดังกล่าวได้ กองทุน
และ AWC รับทราบว่า TICC ในฐานะผู้เช่าช่วงและบริ หาร
จัดการดังเดิ
" มตามสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หาร
จัดการ FOC มีหน้ าทีในการบํารุ งรั กษา การดําเนินการ
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และบริ หารจัดการทรัพย์สินทีเช่า ซึงรวมถึงหน้ าทีในการ
ดํ า เนิ น การแก้ ไข ปรั บ เปลี ยน หรื อ ย้ า ยทรั พ ย์ สิน ที เช่ า
เพื อให้ ท รั พ ย์ สิ น ที เช่ า สามารถใช้ การได้ เ ป็ น ปกติ ด้ ว ย
ค่าใช้ จ่ายของ TICC เองตามข้ อกําหนดและเงือนไขของ
สัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการ FOC ทังนี
" "
AWC ตกลงว่า หาก TICC ไม่ดําเนินการแก้ ไข ปรับเปลียน
หรื อย้ ายทรั พย์ สินทีเช่าตามสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการ
และบริ หารจัดการ FOC AWC จะดําเนินการดังกล่าวเอง
ตามเงื อนไขและข้ อกํ าหนดของสัญ ญาเช่ า FOC ระยะ
ยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1
สิทธิแห่ งทาง ...................................

·

สิทธิในการซือ" ทรัพย์ สนิ ของกองทุน

·

กองทุนไม่มีหน้ าทีความรับผิดชอบใด ๆ เกียวกับสิทธิแห่ง
ทางสํ า หรั บ ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า ทั ง" นี " AWC และกองทุ น
รั บ ทราบว่า TICC และ/หรื อ นิ ติ บุค คลอื นในกลุ่ม ทรู ใน
ฐานะผู้เช่าช่วงและบริ หารจัดการดังเดิ
" มตามสัญญาเช่า
ช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการ FOC มีหน้ าทีความ
รั บ ผิ ด ชอบเกี ยวกับ สิท ธิ แ ห่ง ทางสําหรั บ ทรั พ ย์ สินทีเช่า
ตลอดระยะเวลาของการเช่ า ตามสั ญ ญาเช่ า ช่ ว ง
ดําเนินการและบริ หารจัดการ FOC และเมือสิ "นสุดสัญญา
เช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการ FOC หรื อกรณีที
TICC หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื นในกลุ่ ม ทรู มิ ไ ด้ เป็ นผู้ เช่ า ช่ ว ง
ทรัพย์สินทีเช่าจากกองทุนอีกต่อไป TICC จะดําเนินการ
ให้ มีสิทธิ แห่งทางสําหรับทรัพย์ สินทีเช่าตราบใดที TICC
หรื อ นิ ติ บุค คลอืนในกลุ่ม ทรู ส ามารถดํา เนิน การได้ ตาม
กฎหมายและกองทุนไม่มีผ้ เู ช่าช่วงรายอืน โดยเป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดและเงือนไขภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วง ดําเนินการ
และบริ หารจัดการ FOC
AWC ตกลงให้ สิทธิโดยเพิกถอนมิได้ แก่กองทุนในการซื "อ
ทรัพย์สินทีเช่าในราคา 500 ล้ านบาท (“ราคาใช้ สิทธิ ”)
ซึงกองทุนจะต้ องแจ้ ง AWC ว่าจะใช้ สิทธิ ดงั กล่าวหรื อไม่
ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่ อ นวัน ครบกํ า หนดสัญ ญาเช่า
FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 และจะสามารถ
ใช้ สิท ธิ ใ นการซื อ" ได้ ในวัน ครบกํ าหนดสัญ ญาเช่า FOC
ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 (“สิทธิในการซือ" ”)
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·

ภาระหน้ าทีหลักของ AWC ภายหลัง
การโอนขายทรัพย์ สนิ ทีเช่ า .............

·

เมือกองทุนใช้ สทิ ธิในการซื "อทรัพย์สินทีเช่าและชําระราคา
ใช้ สิทธิแล้ ว หากมีทรัพย์สินทีเช่าส่วนใดทีไม่สามารถโอน
และส่งมอบให้ แก่กองทุนได้ ในวันทีกําหนดให้ เป็ นวันทีทํา
การโอนและส่งมอบทรัพย์สินทีเช่า (“วันโอนทรั พย์ สินที
เช่ า”) AWC จะชําระเงินให้ กองทุนเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
ของทรั พย์ สินทีเช่าในส่วนทีไม่สามารถโอนและส่งมอบ
ให้ แก่กองทุนได้ โดยคู่สญ
ั ญาตกลงจะใช้ ราคาเฉลียทีได้
จากผู้ป ระเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศทีเกียวข้ องจํานวน 2 ราย
ซึงคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายแต่งตังให้
" เข้ าทําการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินหรื อด้ วยวิธีอืนใดทีคูส่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน ทังนี
" " ใน
กรณีทีใช้ วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน 2
ราย หากราคาเฉลียของราคาประเมินทีได้ จากผู้ประเมิน
ค่ า ทรั พ ย์ สิ น แต่ล ะรายแตกต่า งกัน เกิ น ร้ อยละ 50 ของ
ราคาเฉลียทีตํากว่า คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
"
ายจะร่วมกันเพือตก
ลงมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินทีเช่าในส่วนทีไม่สามารถ
โอนและส่งมอบได้ ดงั กล่าว เมือ AWC ชําระเงินดังกล่าว
ให้ แก่กองทุนจนครบถ้ วนแล้ ว AWC จะหมดภาระผูกพัน
ต่ อ กองทุน ในการโอนและส่ง มอบทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า ส่ ว น
ดังกล่าว
นับจากวันโอนทรัพย์สินทีเช่า AWC จะดําเนินการต่อไปนี "
ด้ วยค่าใช้ จ่ายของ AWC เอง
-

AWC จะดําเนินการ (ไม่วา่ ดําเนินการด้ วยตนเองหรือ
โดยบุคคลอืน) ให้ กองทุน ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่าที
AWC ได้ ส่ง มอบและโอนสิทธิ ให้ กองทุน แล้ วในวัน
โอนทรัพย์สนิ ทีเช่า (“ทรัพย์ สินทีโอนแล้ ว”) ผู้จดั การ
ทรัพย์สินโทรคมนาคม และบุคคลทีได้ รับการแต่งตัง"
โดยบุคคลดังกล่าวข้ างต้ น มีสิทธิ เข้ าถึงและใช้ สิทธิ
แห่งทางทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินนันตามเงื
"
อนไขและ
ข้ อ กํ า หนดของสัญ ญาเช่ า FOC ระยะยาวที ลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 1 ทังนี
" " ในกรณีทีนิติบคุ คลอืนในกลุม่ ท
รู ห รื อ บุค คลอื นใดที กองทุน เห็ น ชอบเป็ น ผู้มี ห น้ า ที
รั บผิดชอบเกี ยวกับสิทธิ แห่งทางสําหรั บทรั พย์ สินที
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โอนและเป็ นผู้เช่าใช้ ทรัพย์สินดังกล่าวอยู่แล้ ว AWC
ไม่จําต้ องมีภาระหน้ าทีดังกล่าว
-

สิทธิในการซือ" เป็ นรายแรก (Right of
first offer) ของ AWC .......................

·

·

การเพิมทรัพย์ สนิ ทีเช่ า ...................

·

·

ในกรณี ของสัญญาอืน ๆ ทีเกี ยวกับทรั พย์ สินทีโอน
แล้ ว ซึ งไม่ ส ามารถโอน และ/หรื อ แปลงคู่สัญ ญา
ให้ แก่กองทุนได้ AWC จะดําเนินการให้ กองทุนได้ รับ
สิทธิ และผลประโยชน์ ของ AWC ตามสัญญาอืน ๆ
นัน"

หากกองทุนใช้ สิทธิ ในการซือ" และภายหลังต้ องการขาย
ทรั พย์ สินทีโอนแล้ วดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก กองทุน
จะต้ องทําหนังสือข้ อเสนอส่งให้ AWC โดยต้ องระบุ (ก)
ราคาทีกองทุนเสนอขาย และ (ข) เงือนไขและข้ อกําหนด
ของการขายทรั พย์สินทีโอนแล้ วดังกล่าวทีกองทุนเสนอ
โดยเมือ AWC ได้ รับหนังสือดังกล่าวแล้ ว AWC จะมีสิทธิ
ในการซือ" ทรั พย์ สินทีโอนแล้ วเป็ นรายแรกโดยมีเงื อนไข
และข้ อกําหนดตามทีได้ ระบุไว้ ในสัญญาเช่า FOC ระยะ
ยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1
AWC อาจโอนสิทธิในการซื "อทรัพย์สินทีโอนแล้ วดังกล่าว
ให้ แก่นิติบุคคลอืนในกลุ่มทรู ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องได้ รับ
ความยินยอมจากกองทุน
AWC (ไม่ ว่ า ดํ า เนิ น การด้ ว ยตนเองหรื อ โดยบุค คลอื น)
สามารถเปลียนแปลงทรัพย์สินทีเช่าโดยการเปลียน FOC
เส้ นใหม่ที มีจํานวนคอร์ กิโลเมตรของ FOC เท่าเดิมหรื อ
มากขึ "นกว่าเดิมได้ ด้ วยค่าใช้ จ่ายของตนเอง โดยภายหลัง
จากทีได้ มีการเปลียนแปลงทรัพย์สินทีเช่า AWC จะแจ้ ง
การเปลียนแปลงทรัพย์สินทีเช่าดังกล่าวให้ กองทุนทราบ
ทุกปี
ในกรณี ที AWC (ไม่ ว่ า ดํ า เนิ น การด้ ว ยตนเองหรื อ โดย
บุคคลอืน) มีการสร้ างหรื อจัดหา FOC เพิมเติม (ไม่วา่ โดย
การเพิม FOC เส้ นใหม่ในเส้ นทางเดิม หรื อโดยการเปลียน
FOC เส้ นใหม่ ใ นเส้ นทางเดิ ม ที ทํ า ให้ มี จํ า นวนคอร์
กิ โลเมตรของ FOC มากขึน" กว่าเดิม) เพือนําออกให้ แ ก่
ผู้อืนเช่า หรื อเพือรองรับการใช้ งานทีเพิมมากขึ "น และมิใช่
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การบํารุงรักษา FOC ทีเช่าตามข้ อกําหนดและเงือนไขของ
สัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการ FOC AWC
ตกลงให้ สิทธิแก่กองทุนในการซื "อ หรื อ เช่า หรื อลงทุนโดย
ประการอื นใดใน FOC ที เพิ มเติ ม ดั ง กล่ า วในมู ล ค่ า
ยุติธรรม โดยคู่สญ
ั ญาตกลงจะใช้ ราคาเฉลียทีได้ จากผู้
ประเมินค่าทรัพย์สินทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต. ตามประกาศทีเกียวข้ องจํานวน 2 ราย ซึงคูส่ ญ
ั ญา
แต่ละฝ่ ายแต่งตัง" ให้ เข้ าทําการประเมินมูลค่าทรั พ ย์ สิน
หรื อด้ วยวิธีอืนใดทีคู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกัน ทังนี
" " ในกรณีทีใช้
วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ 2 ราย หาก
ราคาเฉลี ยของราคาประเมิ น ที ได้ จากผู้ ประเมิ น ค่ า
ทรัพย์สินแต่ละรายแตกต่างกันเกินร้ อยละ 50 ของราคา
เฉลียตํ ากว่า คู่สัญ ญาทัง" สองฝ่ ายจะร่ ว มกันเพื อตกลง
มูลค่ายุติธรรมสําหรับทรัพย์สนิ ทีเพิมเติมดังกล่าว
·

การจํากัดความรับผิดของ AWC .....

·

ในกรณี ที AWC (ไม่ ว่ า ดํ า เนิ น การด้ ว ยตนเองหรื อ โดย
บุค คลอื น) เปลียนแปลงทรั พย์ สินที เช่ าโดยการเปลียน
FOC เส้ นใหม่ไม่ว่าจะมีจํานวนคอร์ กิ โลเมตรของ FOC
เท่าเดิมหรื อมากขึ "นกว่าเดิมซึงไม่ใช่กรณีเพือนําออกให้ แก่
ผู้อืนเช่า หรื อเพือรองรับการใช้ งานทีเพิมมากขึ "น คูส่ ญ
ั ญา
ตกลงให้ ถือว่า FOC ทีมีการเปลียนแปลงดังกล่าวเป็ นการ
บํ า รุ ง รั ก ษา FOC ที เช่ า ตามข้ อ กํ าหนดและเงื อนไขของ
สัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการ FOC และ
เป็ นส่วนหนึงของทรัพย์สินทีเช่าซึงกองทุนสามารถนําไป
หาประโยชน์ได้ ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่า
FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 โดย AWC ตกลง
ไม่คิดค่าเช่าเพิมเติมในกรณีดงั กล่าวแต่อย่างใด
ในระหว่ า งระยะเวลาการเช่ า ความรั บ ผิ ด ของ AWC
เกี ยวกับ การทํ า ผิ ด สัญ ญาเช่ า FOC ระยะยาวที ลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 1 ทังหมดรวมแล้
"
วจะไม่เกินมูลค่าการเช่า
ทัง" นี " AWC ต้ อ งรั บ ผิ ด ต่ อ ความเสี ย หาย สูญ เสี ย สิ ท ธิ
เรี ย กร้ อง ภาษี อ ากรแสตมป์ ภาระผูก พัน และต้ น ทุ น
ค่าใช้ จ่าย (เว้ นแต่ภาษี มูลค่าเพิม) ทีเกิ ดขึน" หรื อเป็ นผล

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 145

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

จากการเข้ าทํา การใช้ สทิ ธิ การบังคับสิทธิทีเกียวข้ อง ตาม
สัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1
·

หากกองทุ น ใช้ สิ ท ธิ ใ นการซื อ" และ AWC ได้ โอนขาย
ทรัพย์สนิ ทีเช่าให้ แก่กองทุนแล้ ว นับจากวันโอนทรัพย์สนิ ที
เช่า
-

-

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

·

AWC จะรับผิดต่อสิทธิเรี ยกร้ องใดเกียวกับทรัพย์ สิน
ทีโอนแล้ ว หากกองทุนได้ มีการบอกกล่าวเรี ยกร้ อง
สิทธิ ภายในสองปี นบั จากวันโอนทรัพย์สินทีเช่า เว้ น
แต่ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องที เกิ ด จากเรื องสํ า คัญ บางเรื องที
กํ า หนดไว้ ในสัญ ญาเช่ า FOC ระยะยาวที ลงทุ น
เพิมเติม ครัง" ที 1 ซึงไม่มีกําหนดระยะเวลาสิ "นสุดใน
การบอกกล่าวเรี ยกร้ องสิทธิ นอกจากตามทีกฎหมาย
กําหนด เรื องดังกล่าวรวมถึง (การผิดคํารับรองของ
AWC ในเรื องอํานาจหน้ าที กรรมสิทธิ= ของ AWC ใน
ทรัพย์สินทีโอนแล้ ว และการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง
กระทําการทีสําคัญ
ความรับผิดของ AWC เกียวกับ (ก) ทรัพย์สินทีโอน
แล้ วส่วนใดส่วนหนึงต้ องไม่เกิ นมูลค่ายุติธรรมของ
ทรัพย์สินทีโอนแล้ วส่วนดังกล่าว โดยคู่สญ
ั ญาตกลง
จะใช้ ราคาเฉลี ยที ได้ จ ากผู้ป ระเมิ น ค่า ทรั พ ย์ สิน ที
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นัก งาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศทีเกียวข้ องซึงคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายแต่งตังให้
"
เข้ าทําการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หรื อด้ วยวิธีอืนใดที
คู่สัญ ญาได้ ต กลงกัน (ข) การทํ า ผิ ด สัญ ญาอื นใด
ทังหมดภายหลั
"
งจากวันโอนทรัพย์สินทีเช่า ความรับ
ผิ ด รวมของ AWC จะต้ องไม่ เ กิ น ร้ อยละ 50 ของ
ผลรวมของมู ล ค่ า การเช่ า และราคาใช้ สิ ท ธิ ข อง
ทรัพย์สินดังกล่าว คู่สญ
ั ญาตกลงว่า ทังสองฝ่
"
ายจะ
ไม่มีความรับผิดใด ๆ หากความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
ทีโอนแล้ วเกิดจากเหตุสดุ วิสยั

นับแต่วนั ทีของสัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 1 AWC ตกลงทีจะ
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-

-

-

การชดเชยความเสียหาย ................

·

·

จั ด ให้ มี ก ารประกั น ภั ย ประเภทความรั บ ผิ ด ต่ อ
บุ ค คลภายนอกเกี ยวกั บ ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า ภายใต้
กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ของกลุ่ม ทรู ต ามข้ อ กํ า หนดที
กํ า หนดไว้ ในสัญ ญาเช่ า FOC ระยะยาวที ลงทุ น
เพิมเติม ครัง" ที 1
จั ด หากรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ที เกี ยวข้ องสํ า หรั บ
ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า ในนามของกองทุน โดยกองทุน จะ
รั บ ผิ ด ชอบในเบี ย" ประกั น ภั ย สํ า หรั บ กรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าว
ไม่เปลียนแปลงข้ อกําหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที
เกี ยวข้ อ งของกลุ่ม ทรู เ กี ยวกับ ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า โดย
ไม่ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรจาก
กองทุนก่อน โดยกองทุนจะไม่ให้ ความยินยอมโดยไม่
มีเหตุอนั ควรไม่ได้

AWC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ ตอ่ กองทุน บริ ษัทจัดการ และ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ
เรี ย กร้ อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรั บ ผิ ด ที เกิ ดขึน" จริ ง
ทังหมด
"
และต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงค่า
ทนายความและเงิ น ทดรองอื นตามสมควรที เกิ ด ขึ น"
เนืองจากการทําผิดข้ อตกลง สัญญา หรื อคํารั บประกัน
หรื อ การผิ ด คํ า รั บ รองใดของ AWC ภายใต้ สัญ ญาเช่ า
FOC ระยะยาวที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 1 เว้ นแต่ เ ป็ น
ความผิ ด หรื อ ประมาทเลิ น เล่อ อย่ า งร้ ายแรงหรื อ จงใจ
กระทํ า ผิ ด โดยกองทุน บริ ษั ท จัด การ หรื อ ตัว แทนของ
กองทุนหรื อบริ ษัทจัดการ ทังนี
" " โดยไม่จํากัดสิทธิอืนใดของ
กองทุนทีมีตามสัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 1 หรื อตามกฎหมายทีใช้ บงั คับใด ๆ
กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ ต่อ AWC และตัวแทนของ
AWC ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรี ยกร้ อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดทีเกิดขึ "นจริ งทังหมด
"
และต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงค่าทนายและเงินทดรองอืน
ตามสมควรทีเกิดขึ "น เนืองจากการทําผิดข้ อตกลง สัญญา
หรื อ คํ า รั บ ประกัน หรื อ การผิ ด คํ า รั บ รองใดของกองทุน
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ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที
1 เว้ นแต่เป็ นความผิดหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง
หรื อจงใจกระทําผิดโดย AWC และตัวแทนของ AWC ทังนี
" "
โดยไม่ จํ า กัด สิ ท ธิ อื นใดของ AWC ที มี ต ามสัญ ญาเช่ า
FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 หรื อตามกฎหมาย
ทีใช้ บงั คับใด ๆ
การโอนสิทธิ....................................

·

กฎหมายทีใช้ บงั คับ .........................

·

เขตอํานาจศาล................................

·

AWC และ กองทุนไม่อ าจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรื อ
โอนโดยประการอื นใดซึ งผลประโยชน์ ทั ง" หมดหรื อ
บางส่วนของสัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 1 โดยมิได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าจากคูส่ ญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายเป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษร ทัง" นี " เว้ น แต่มี ข้ อ กํ าหนดใน
สัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิ มเติม ครั ง" ที 1 ให้
กระทําได้
สัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 ให้ ใช้
บังคับตามกฎหมายไทย
ให้ ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา
ตัด สิน คดี ค วาม หรื อ การดํ า เนิ น กระบวนการพิ จ ารณา
และการยุติข้อพิพาททีเกิดขึ "นจากหรื อเกียวข้ องกับสัญญา
เช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1

2.5.3 สาระสําคัญของสัญญาทีทําให้ ได้ มาซึงทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที $ และครัง" ที %
กองทุนได้ เข้ าทําสัญญาทีทําให้ ได้ มาซึงทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . และ
ครั ง" ที ; ดังทีระบุไว้ ในหัวข้ อ ..$.; นี " และเอกสารอืนใดทีจํ าเป็ นเพือให้ การลงทุนในทรั พย์ สิน โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . และครัง" ที ; ดังกล่าวสําเร็ จลุลว่ ง ทังนี
" " สาระสําคัญของสัญญาทีทําให้ ได้ มาซึง
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . และครัง" ที ; มีรายละเอียดดังต่อไปนี "
(ก)

สัญญาทีทําให้ ได้ มาซึงทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที $ และครัง" ที %
(1)

สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . ระหว่าง AWC
และกองทุน (“สั ญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ร ายได้ AWC ที ลงทุ น
เพิมเติม ครัง" ที 2”)
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ทรัพย์ สินทีซือ" ขาย ........................
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·

AWC ในฐานะผู้ขาย และ

·

กองทุน ในฐานะผู้ซื "อ

·

·

ภายใต้ เงือนไขความสําเร็ จครบถ้ วนของเงือนไขบังคับก่อน
ทังหมดที
"
กําหนดไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 AWC จะต้ องขาย
และโอน และกองทุนจะต้ องซื "อและรับโอนรายได้ ทีคาดว่า
จะได้ รับของ AWC จากค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
จํ า นวน 149 เสาและอุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคมประเภท
Passive อืนทีเกียวข้ อง (“เสาโทรคมนาคมของ AWC ที
ล ง ทุ น เ พิ ม เ ติ ม ค รั " ง ที 2”) ตามสั ญ ญาเช่ า เสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 (รวมถึงเงิ นที
ได้ รับจากการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ อง และสิทธิ อืนทังหมดที
"
เกิ ด
จากรายได้ ดั ง กล่ า วตามที ระบุ ไ ว้ ในสัญ ญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2)
นับแต่วนั เริ มคํานวณรายได้ สําหรับการลงทุนเพิมเติม ครัง"
ที 2 จนถึ งวันทีครบกํ าหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC เพิมเติม ครั ง" ที 2 (“วั น ครบกํา หนดสั ญ ญา
AWC เพิ มเติ ม ”) หักด้ วยต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายบางส่วน
สํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานและซ่ อ มบํ า รุ ง เงิ น ค่ า เช่ า ตาม
สัญญาเช่าทีดิน (รวมถึงภาษี โรงเรื อนและทีดิน) และเบี "ย
ประกันภัย (“ต้ น ทุ นค่ า ใช้ จ่า ยของ AWC”) โดยต้ นทุน
ค่ า ใช้ จ่ า ยของ AWC จะมี ก ารปรั บ อัต ราเพิ มขึ น" รายปี
(annual escalation) (รวมเรี ย กว่ า “รายได้ สุ ท ธิ ข อง
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2”) ในวันทีทําการซื "อขาย
เสร็ จสิ "นทีกําหนดไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 (“วันทีทําการซือ"
ขายรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 เสร็จสิน" ”)
ภายหลังวันครบกําหนดสัญญา AWC เพิมเติมหรื อวันที
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม ครั ง" ที 2
ถู ก ยกเลิ ก ก่ อ นครบกํ า หนดระยะเวลาหรื อกํ า หนด
ระยะเวลาทีได้ มีการขยาย แล้ วแต่กรณี AWC จะต้ องโอน
เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ให้ แก่
กองทุน และกองทุนจะต้ องรั บโอนเสาโทรคมนาคมของ
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AWC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 ดัง กล่ า ว (“ทรั พ ย์ สิ น
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2”) ในวันทีกําหนดไว้ ให้
เป็ นวันทีทําการโอนและส่งมอบทรั พย์ สิน AWC ทีลงทุน
เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 (“วั น โอนทรั พ ย์ สิ น AWC ที ลงทุ น
เพิมเติม ครัง" ที 2”)
(ทังนี
" " รายได้ สทุ ธิของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ
ทรั พ ย์ สิ น AWC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 รวมเรี ย กว่ า
“ทรัพย์สนิ ทีขายของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2”)
เงือนไขบังคับก่ อน ........................

·

·

เงื อนไขบัง คับ ก่ อนที ต้ องสําเร็ จครบถ้ วนในวัน หรื อก่อน
วันทีทําการซื "อขายรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
เสร็ จสิ "น รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) (ก) AWC ได้ รับอนุมตั ิ
และได้ รับมอบอํานาจให้ ดําเนินการทังหมดที
"
เกียวข้ องที
ต้ องได้ รับสําหรั บการเข้ าทําและปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ของตนตามสัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ร ายได้
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 แล้ ว (ข) มีการลงนามและ
ทําให้ สมบูรณ์ซงเอกสารธุ
ึ
รกรรมสําหรับการลงทุนเพิมเติม
ครั ง" ที 2 (ค) มี ก ารลงนามในสัญ ญากู้ยืม เงิ น เพื อจัดหา
เงินทุนสําหรับการได้ มาซึงเสาโทรคมนาคมของ AWC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 (ง) กองทุนได้ รับมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในการเข้ า ทํ า สัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิ น และสิท ธิ
รายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ตามประกาศ ทน.
1/2554 (ซึ งถู ก ยกเลิ ก และแทนที โดยประกาศ ทน.
;'/.$%. แล้ ว ) และ (จ) ไม่มี เ หตุการณ์ ที ส่ง ผลกระทบ
ในทางลบอย่างร้ ายแรงเกิดขึ "นนับจากวันทําสัญญาโอน
ขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
2
หากมิได้ มีการปฏิบตั ิตามเงือนไขบังคับก่อนให้ สําเร็ จ หรื อ
มิได้ มีการยกเว้ นเงือนไขบังคับก่อนภายใน 14 วันทําการ
หลังจากวันทําสัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้
AWC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 AWC หรื อ กองทุน อาจ
บอกเลิกสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที
ลงทุน เพิ มเติม ครั ง" ที 2 (ทัง" นี ก" ารที เงื อนไขบังคับก่อนที
เกียวข้ องไม่สําเร็ จครบถ้ วนจะต้ องมิได้ เกิดจากการทําผิด
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ภาระผูกพันของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายนันแต่
" เพียงฝ่ ายเดียว) โดย
AWC หรื อกองทุนต่างไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องต่อคู่สัญ ญาอี ก
ฝ่ ายตามสัญญาดังกล่าว เว้ นแต่สิทธิ เรี ยกร้ องทีเกิดขึ "น
จากการกระทํา ผิดภาระผูกพันในการปฏิบตั ิตามเงือนไข
บังคับก่อนทีเกียวข้ องและการทําให้ ธุรกรรมตามสัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 2 สมบูรณ์และมีผล
ราคาซือ" ขาย ..................................

เงือนไขในการโอนทรัพย์ สิน AWC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 .................

·

·

·

·

545,713,306 บาท (“ราคาซื อ" ขายทรั พ ย์ สิ น AWC ที
ลงทุ นเพิมเติม ครั "งที 2”) AWC จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่า
ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะที เกี ยวข้ องทัง" หมดเต็ ม จํ า นวนจาก
ธุรกรรมการโอนขายทรัพย์สนิ และรายได้ ให้ แก่กองทุน
ในวันโอนทรัพย์สิน AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 AWC
จะต้ องโอนทรัพย์สนิ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ให้ กบั
กองทุน โดยเป็ นไปตามข้ อกําหนดและเงือนไขของสัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 2 ทังนี
" " เงือนไขทีต้ องสําเร็ จครบถ้ วนในวันหรื อก่อน
วันโอนทรัพย์สนิ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 รวมถึงแต่
ไม่จํากัดเพียงรายละเอียดและหลักฐานเกียวกับสิทธิ ใน
ทีดิน และ/หรื อ สิทธิ การเช่าโดยชอบด้ วยกฎหมายของ
สถานทีอันเป็ นทีตัง" ของทรั พย์ สิน AWC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 2
สํ า หรั บ ทรั พ ย์ สิ น AWC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 ที ไม่
สามารถโอนและส่งมอบได้ ในวัน โอนทรั พ ย์ สิน AWC ที
ลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 AWC จะชํ าระเงินให้ กองทุนเป็ น
มู ล ค่ า สุ ด ท้ าย (terminal value) ของทรั พ ย์ สิ น AWC ที
ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 ที ไม่ ไ ด้ มี ก ารโอนและส่ ง มอบ
ดังกล่าวในวันโอนทรัพย์สิน AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
2 เมื อ AWC ชํ าระมู ล ค่ า สุ ด ท้ าย (terminal value)
ดัง กล่า วจนครบถ้ ว นแล้ ว AWC จะหมดภาระผูก พันต่อ
กองทุน ในการโอนและส่ง มอบทรั พ ย์ สิ น AWC ที ลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 ทีเกียวข้ องดังกล่าว
มู ล ค่ า สุด ท้ าย (terminal value) ของทรั พ ย์ สิ น AWC ที
ลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 คือ จํ านวนทีเท่ากับ 14 เท่าของ
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รายได้ คา่ เช่า AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 รายเดือนเป็ น
ระยะเวลา 12 เดือน ก่อนเดือนทีมีวนั โอนทรัพย์สิน AWC
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 (“มูลค่ าสุดท้ ายของ AWC”)
·

กรรมสิทธิ'และความเสียง .............

·

·

ทังนี
" " ในกรณีทีมีการปรับเปลียนโครงสร้ างค่าเช่ารายเดือน
สําหรับเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
2 ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม ครัง"
ที 2 อันเนืองมาจาก กสท.โทรคมนาคม ตกลงยกเลิกสิทธิ
แต่เพียงผู้เดียวของ กสท.โทรคมนาคม ในการเช่าใช้ เสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ภายใต้
สัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA คู่สญ
ั ญาตกลงว่า
มู ล ค่ า สุด ท้ าย (terminal value) ของทรั พ ย์ สิ น AWC ที
ลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 จะยังคงเป็ นจํ านวนทีเท่ากับ 14
เท่าของรายได้ ค่าเช่า AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ราย
เดื อ นเป็ นระยะเวลา 12 เดื อ นก่ อ นเดื อ นที มี วั น โอน
ทรั พย์ สิน AWC ทีลงทุนเพิ มเติม ครั ง" ที 2 เสมือนหนึงว่า
ไม่ได้ มีการปรับเปลียนโครงสร้ างค่าเช่ารายเดือนสําหรับ
เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2
เนื องจากเหตุ ดัง กล่ า วแต่ อ ย่ า งใด ทัง" นี " เป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดและเงือนไขของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
กรรมสิทธิ=และความเสียงภัยในความสูญเสียหรื อเสียหาย
ในรายได้ สุท ธิ ข อง AWC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 และ
ทรั พย์ สิน AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 จะตกเป็ นของ
กองทุน ในวัน ที ธุ ร กรรมที เกี ยวข้ อ งเสร็ จ สิ น" เว้ น แต่ จ ะ
กํ า หนดไว้ เป็ นอย่างอืนในสัญญาโอนขายทรั พย์ สินและ
สิทธิรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
สัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 เป็ นธุรกรรมการซื "อขายรายได้ สทุ ธิ ของ
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ทีสมบูรณ์และแท้ จริ ง โดย
มิได้ เป็ นการก่อหลักประกันสําหรับภาระผูกพันใด ๆ ของ
AWC กองทุน จะได้ รั บ กรรมสิ ท ธิ= แ ละผลประโยชน์ ใ น
รายได้ สุ ท ธิ ข อง AWC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 โดย
ครบถ้ วนสมบูรณ์นบั จากวันทีทําการซื "อขายรายได้ AWC
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ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 เสร็ จสิ "น และมีสิทธิทีจะจําหน่าย
จ่ายโอนรายได้ สทุ ธิของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 นัน"
ต่ อ ไป และมี สิ ท ธิ โ ดยสมบูร ณ์ ที จะได้ รั บ และเก็ บ ไว้ ซึ ง
รายได้ สุ ท ธิ ข อง AWC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 เพื อ
ประโยชน์ของกองทุนเอง
การชําระรายได้ สุทธิของ AWC.....

·

AWC จะจัดหาและส่งมอบรายได้ สทุ ธิ ของ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 ทีต้ องชําระจนถึงวันทีมีการชําระรายได้
สุทธิ ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 ทีต้ องชํ าระจน
ครบถ้ วน โดยชําระให้ แก่กองทุนภายในวันทําการสุดท้ าย
ของแต่ละเดือนปฏิทิน โดยเริ มจากเดือนทีเกิดวันทีทําการ
ซื "อขายรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 เสร็ จสิ "น
ทังนี
" " ตามจํานวนดังต่อไปนี " (“รายได้ ค่าเช่ า AWC ราย
เดือนทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2”)

·

รายได้ ค่าเช่า AWC รายเดือนทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 จะ
คํานวณจากเสาโทรคมนาคมจํ านวน 149 เสา ในอัตรา
ดังต่อไปนี "

ปี พ.ศ.
2560 (ธันวาคม)
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568 (7 เดือน)

รายได้ ค่าเช่ า AWC รายเดือนที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 สําหรับ
เสาโทรคมนาคมต่ อเสา
(บาท/เดือน)
21,495
21,317
21,134
20,944
20,750
20,549
20,342
20,130
19,910

หมายเหตุ รายได้ ค่าเช่า AWC รายเดือนทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
ข้ างต้ นเป็ นไปตามกํ า หนดระยะเวลาของสั ญ ญาเช่ า เสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม ครัง" ที 2 ซึงปั จจุบนั จะครบกําหนด
ในวั น ที 3 สิ ง หาคม พ.ศ. 2568 ในกรณี ที มี ก ารขยายกํ า หนด
ระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม ครัง" ที
ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 153

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
2 ดังกล่าว รายได้ ค่าเช่า AWC รายเดือนทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
ต่อเสาในช่วงระยะเวลาทีมีการขยายจะสอดคล้ องกับค่าเช่าภายใต้
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม ครัง" ที 2 ทีคาดว่าจะ
ได้ รับ ในช่วงระยะเวลาทีมีการขยายดังกล่าว

เหตุผดิ นัดและผลแห่ งการ
ผิดนัด ............................................

·

·

·

ก่อนวันโอนทรัพย์สิน AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 หาก
เกิดเหตุผิดนัดใดทีกําหนดไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิ รายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 กองทุน
อาจเรี ยกให้ AWC ชํ าระเงิ นเป็ นมูลค่าปั จจุบันสุทธิ (net
present value) ของรายได้ สทุ ธิของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม
ครั ง" ที 2 ทีเหลือทัง" หมด รวมกับมูลค่าสุดท้ ายของ AWC
(terminal value) ของทรัพย์สนิ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง"
ที 2 (รวมเรี ยกว่า “รายได้ สุทธิ AWC ทีลงทุนเพิมเติม
ครั ง" ที 2 คงค้ าง”) และอาจบังคับใช้ สิทธิของกองทุนไม่วา่
ทัง" หมดหรื อบางส่วนตามสัญญาโอนขายทรั พย์ สิน และ
สิทธิรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
ตัวอย่างของเหตุผิดนัด เช่น กรณี AWC ไม่สง่ มอบรายได้
ค่าเช่า AWC รายเดือนทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 เป็ นเวลา
สามเดือนติดต่อกัน กรณี AWC ไม่ส่งมอบรายได้ ค่าเช่า
AWC รายเดื อ นที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 เป็ น เวลาสอง
เดือนติดต่อกันหากอัตราส่วนหนี "สินสุทธิทีมีดอกเบี "ย (Net
Interest Bearing Debt) ต่อ EBITDA ของ AWC เกินกว่า
5 ต่อ 1 กรณี AWC ไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันบางประการ
ตามที กํ า หนดไว้ ใ นสัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ
รายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และไม่ดําเนินการ
แก้ ไขกรณี ดังกล่าวตามระยะเวลาทีกํ าหนด กรณี AWC
ผิ ด นัด ชํ า ระหนี ก" ารเงิ น ในยอดเงิ น ต้ น รวมมากกว่าหนึง
พันล้ านบาท กรณีได้ มีการริ เริ มกระบวนการเกียวกับการมี
หนี ส" ิ น ล้ น พ้ น ตัว หรื อ กระบวนการของเจ้ าหนี ก" ับ AWC
และกรณีสญ
ั ญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม
ครั ง" ที 2 สิ "นสุดลงหรื อมีเหตุผิดนัดภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 เนื องจาก
เหตุก ารณ์ ตามที กํ าหนดไว้ ในสัญญาโอนขายทรั พย์ สิน
และสิทธิรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
ในกรณีที AWC ไม่สง่ มอบรายได้ คา่ เช่า AWC รายเดือนที
ลงทุน เพิ มเติม ครั ง" ที 2 เป็ น จํ า นวนสามเดือ นติดต่อกัน
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หรื อสองเดื อ นติ ด ต่ อ กั น ในกรณี ที ไม่ ส ามารถดํ า รง
อัตราส่วนทางการเงินได้ หากกรณีดงั กล่าวเกิดจากการที
BFKT ไม่ชําระรายได้ สทุ ธิของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง"
ที 2 ทีเกียวข้ องใด ๆ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC เพิมเติม ครัง" ที 2 ซึงเป็ นผลมาจากการที กสท.
โทรคมนาคม ปฏิบัติผิดสัญญาไม่ชําระค่าเช่าแก่ BFKT
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA และการผิด
สัญญาดังกล่าวของ กสท. โทรคมนาคม ไม่ได้ เกิดจากการ
ผิ ด ภาระผูก พัน ของเรี ย ลมูฟ ตามสัญ ญาขายส่ง บริ ก าร
HSPA แล้ ว กองทุนไม่มีสิทธิ ในการเรี ยกเหตุผิด นัด และ
เรี ยกให้ AWC ส่งมอบรายได้ สทุ ธิ AWC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 2 คงค้ างให้ แก่กองทุน
ภาระหน้ าทีหลักอืน ๆ ของ AWC

·

นับจากวันทีทําการโอนทรั พย์ สิน AWC ทีลงทุนเพิมเติม
ครั ง" ที 2 เสร็ จ สิ น" (“วั น โอนทรั พ ย์ สิ น AWC ที ลงทุ น
เพิมเติม ครัง" ที 2 เสร็จสิน" ”) AWC จะดําเนินการต่อไปนี "
โดยค่าใช้ จ่ายของ AWC เอง
·

·

·

ในกรณี ที ไม่สามารถโอน และ/หรื อ แปลงคู่สญ
ั ญา
เกียวกับสิทธิการเช่าในทีดิน และ/หรื อ ทรัพย์สนิ ให้ กบั
กองทุ น ได้ AWC จะดํ า เนิ น การให้ กองทุ น ผู้ เช่ า
ทรั พ ย์ สิ น AWC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 ผู้จัด การ
ทรัพย์สินโทรคมนาคม และบุคคลทีได้ รับการแต่งตังมี
"
สิทธิ เข้ าไปและใช้ สถานทีตังที
" เกียวข้ องกับทรั พย์ สิน
นัน"
ในกรณีของสัญญาอืน ๆ ทีเกียวกับทรัพย์สิน AWC ที
ลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 ซึงไม่สามารถโอน และ/หรื อ
แปลงคูส่ ญ
ั ญาให้ แก่กองทุนได้ AWC จะดําเนินการให้
กองทุน ได้ รั บ สิท ธิ แ ละผลประโยชน์ ข อง AWC ตาม
สัญญาอืน ๆ นัน"
AWC จะดําเนินการต่อไปนีเ" ป็ นระยะเวลาเก้ าเดือน
หลังจากวันโอนทรัพย์สนิ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
2 เสร็ จสิ "น ด้ วยค่าใช้ จ่ายของ AWC เอง
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·

(ก)

ให้ ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามทีกองทุน
ต้ องการตามสมควรเกียวกับทรัพย์สนิ AWC ที
ลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 ทีได้ ส่งมอบและโอน
สิทธิให้ กองทุนแล้ ว (“ทรั พย์ สิน AWC ทีโอน
แล้ ว”)

(ข)

พยายามตามสมควรเพื อให้ ค วามช่วยเหลือ
และให้ บริ ก ารตามที กองทุ น ต้ องการตาม
สมควร (โดยค่ า ใช้ จ่ า ยของ AWC) เพื อให้
กองทุนสามารถใช้ งานทรั พย์สิน AWC ทีโอน
แล้ วได้ ในสาระสําคัญในลักษณะเดียวกับทีมี
การใช้ ก่ อ นวัน โอนทรั พ ย์ สิ น AWC ที ลงทุ น
เพิมเติม ครัง" ที 2 เสร็ จสิ "น และ

(ค)

เก็ บ รั ก ษาเอกสารเกี ยวกับทรั พย์ สิน AWC ที
โอนแล้ ว และให้ กองทุนเข้ าตรวจสอบเอกสาร
นันตามสมควร
"

นับจากวันโอนทรั พย์ สิน AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2
เสร็ จสิ "น หาก (ก) สถานทีตังที
" เกียวกับทรัพย์สิน AWC ที
โอนแล้ วไม่ว่าทัง" หมดหรื อบางส่วนซึงได้ มีการโอนให้ แก่
และ/หรื อ แปลงคู่สัญ ญาเป็ น กองทุน แล้ ว ถูก ยึด ไป ถูก
ควบคุม หรื อ ถูก ดํ า เนิ น การโดยประการอื นใดทํ า ให้ ไม่
สามารถใช้ งานได้ โดยผู้เช่าอันเนืองมาจากการเข้ าถึงหรื อ
การใช้ สถานทีไม่ว่าทัง" หมดหรื อบางส่วนนัน" ไม่ชอบด้ วย
กฎหมายโดยกองทุนหรื อผู้ซึงเช่าใช้ ทรัพย์สิน AWC ทีโอน
แล้ วซึงไม่ใช่นิติบคุ คลในกลุม่ ทรูไม่ได้ มีสว่ นในการนัน" หรื อ
(ข) ก่อนการโอนสิทธิการเช่าให้ แก่ หรื อ แปลงคู่สญ
ั ญาให้
กองทุ น มี ก ารคัด ค้ านความสมบู ร ณ์ ความชอบด้ วย
กฎหมาย หรื อสิทธิ ในการใช้ สถานทีตามสิทธิการเช่าของ
ทรัพย์สิน AWC ทีโอนแล้ วใด ๆ โดยกองทุนหรื อผู้ซงเช่
ึ าใช้
ทรั พ ย์ สิน AWC ที โอนแล้ ว ซึงไม่ใ ช่ นิ ติ บุค คลในกลุ่ม ทรู
ไม่ ไ ด้ มี ส่ ว นในการนั น" หรื อ (ค) AWC ไม่ ส ามารถ
ดําเนินการให้ กองทุน ผู้เช่า ผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคม
หรื อ บุค คลที ได้ รั บ การแต่ ง ตัง" เข้ า ถึ ง หรื อ ใช้ สถานที ได้
(“สถานที AWC ที ได้ รับ ผลกระทบ”) ทําให้ ผ้ ูเช่าหรื อ
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กองทุนไม่สามารถเข้ าถึง ดําเนินงาน และ/หรื อใช้ ทรัพย์สนิ
AWC ที โอนแล้ ว ได้ AWC จะต้ อ งดํ า เนิ น การดัง ต่อ ไปนี "
ด้ วยค่าใช้ จ่ายของ AWC เอง
·

·

·

จัดหาหรื อได้ มาซึงสถานทีใหม่ตามทีคู่สญ
ั ญาตกลง
กัน ว่า เทีย บเท่ากับ สถานที AWC ที ได้ รั บ ผลกระทบ
(โดยคู่สญ
ั ญาจะต้ องดําเนินการโดยสมเหตุสมผล)
โดยพิจารณาถึง
(ก)

สถานทีตัง"

(ข)

ขอบเขตการให้ บริ การโครงข่ายของผู้เช่าทีจะ
ได้ จากสถานทีใหม่นนั " และ

(ค)

ความจุ ข นาดพื น" ที สํ า หรั บ ติ ด ตั ง" ทรั พ ย์ สิ น
AWC ทีโอนแล้ ว และอุปกรณ์โทรคมนาคมอืน
ๆ ของผู้เช่า ณ สถานทีใหม่นนั " และ

ย้ ายทรั พ ย์ สิ น AWC ที โอนแล้ ว ที ตัง" อยู่ ใ นสถานที
AWC ที ได้ รั บ ผลกระทบ หรื อ จั ด หาอุ ป กรณ์ แ ละ
ทรั พ ย์ สิ น ใหม่ ที มี คุ ณ ภาพ ลั ก ษณะจํ า เพาะ และ
ประสิทธิภาพอย่างน้ อยเท่ากับทรัพย์สิน AWC ทีโอน
แล้ ว ที จะติ ด ตัง" ในสถานที ใหม่ และดํ า เนิ น การให้
แน่ ใ จว่ า มี ค วามจุ ประสิ ท ธิ ภ าพ และขนาดพื น" ที
เพี ย งพอสํ า หรั บ ทรั พ ย์ สิ น AWC ที โอนแล้ ว หรื อ
อุปกรณ์ และทรั พย์ สินใหม่ทีจะย้ ายมาและติดตังใน
"
สถานทีใหม่นนั " ให้ เหมือนกับทีเคยตัง" อยู่ในสถานที
AWC ทีได้ รับผลกระทบก่อนทีสถานทีนันจะกลายเป็
"
น
สถานที AWC ทีได้ รับผลกระทบ

ในกรณีที AWC ไม่สามารถย้ ายทรัพย์สนิ AWC ทีโอนแล้ ว
หรื อ เปลี ยนทดแทนโดยทรั พ ย์ สิ น ใหม่ และไม่ ส ามารถ
ดําเนินการแก้ ไขตามทีกองทุนต้ องการตามสมควรภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 AWC จะต้ อง
ดําเนินการดังนี "
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·

·

·

·

ซื "อ และ/หรื อ จัดให้ มีการซื "อทรัพย์สนิ AWC ทีโอนแล้ ว
ทีเกียวข้ องซึงตังอยู
" ห่ รื อติดตังในสถานที
"
AWC ทีได้ รับ
ผลกระทบ (“ทรั พย์ สิน AWC ทีได้ รับผลกระทบ”)
ในราคาทีเท่ากับ มูลค่าสุดท้ ายของ AWC (terminal
value) (“ราคาซื อ" ขายทรั พ ย์ สิ น AWC ที ได้ รั บ
ผลกระทบ”) พร้ อมทังชํ
" าระดอกเบี "ยในอัตราร้ อยละ
7.5 ต่ อ ปี นั บ จากวั น โอนทรั พ ย์ สิ น AWC ที ลงทุ น
เพิมเติม ครั ง" ที 2 เสร็ จสิ "นจนกระทังและรวมถึงวันที
AWC ชํ า ระคื น ราคาซื อ" ขายทรั พ ย์ สิน AWC ที ได้ รั บ
ผลกระทบแก่กองทุน
ชํ า ระต้ นทุน และค่าใช้ จ่ายทัง" หมดเกี ยวกับการขาย
และโอนทรั พ ย์ สิ น AWC ที ได้ รั บ ผลกระทบให้ แก่
กองทุน รวมถึ ง เงิ น รายได้ ค่า เช่ า ทรั พ ย์ สิน AWC ที
ได้ รั บ ผลกระทบซึ งผู้ เช่ า ทรั พ ย์ สิ น AWC ที ได้ รั บ
ผลกระทบนันไม่
" ชําระให้ แก่กองทุน เนืองจากผู้เช่าไม่
สามารถใช้ ทรั พย์ สิน AWC ทีได้ รับผลกระทบนัน" ได้
จนถึงวันที AWC ชําระราคาซื "อขายทรัพย์สิน AWC ที
ได้ รับผลกระทบให้ แก่กองทุน และ
ชํ าระเงินซึงเป็ นต้ นทุน ค่าใช้ จ่าย ค่าเสียหาย ความ
สูญเสีย สิทธิ เรี ยกร้ อง และภาระผูกพันทังหมดที
"
เกิด
หรื อจะเกิดกับกองทุนอันเกิดจากหรื อเป็ นผลมาจาก
การใช้ ทรัพย์สิน AWC ทีได้ รับผลกระทบ การเช่าและ
ย้ า ยสถานที ของทรั พ ย์ สิน AWC ที ได้ รั บ ผลกระทบ
และสิ ท ธิ เ รี ย กร้ องของผู้ เช่ า ที เรี ย กเอากั บ กองทุน
เนืองจากผู้เช่าดังกล่าวไม่สามารถใช้ ทรัพย์สิน AWC
ทีได้ รับผลกระทบนันได้
"

ภายใต้ บงั คับของการที AWC ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของ
ตนเกี ยวกับการซื "อคืนทรั พย์สิน AWC ทีได้ รับผลกระทบ
ตามทีอธิบายมาข้ างต้ น กองทุนจะชําระเงินค่าเช่าทังหมด
"
ทีเกียวกับทรัพย์สนิ AWC ทีได้ รับผลกระทบทีกองทุนได้ รับ
จากผู้ เช่ า ที เป็ นนิ ติ บุค คลในกลุ่ม ทรู ต ามสัญ ญาเช่ า ที
เกี ยวข้ อ งระหว่า งนิ ติ บุค คลดัง กล่า วและกองทุน ให้ แ ก่
AWC พร้ อมด้ วยดอกเบี "ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับจาก
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วัน ที กองทุน รั บ เงิ น ค่ า เช่ า จากผู้เ ช่ า ที เป็ น นิ ติ บุค คลใน
กลุ่มทรู แต่ละครั ง" ตามสัญญาเช่าทีเกียวข้ องระหว่างนิติ
บุค คลดัง กล่า วและกองทุน จนกระทังและรวมถึ ง วัน ที
กองทุนชํ าระคืนเงิ นค่าเช่านัน" ให้ แก่ AWC ทัง" นี " จํ านวน
เงินดังกล่าวจะต้ องไม่เกินราคาซื "อขายทรัพย์สิน AWC ที
ได้ รับผลกระทบทีเกียวข้ อง
·

·

ภาระผูกพันของ AWC เกียวกับการย้ ายสถานทีและซื "อคืน
ทรัพย์สนิ AWC ทีได้ รับผลกระทบทีตังอยู
" ใ่ นสถานทีซึงได้ มี
การโอนสิทธิการเช่าสถานทีให้ แก่กองทุนแล้ ว หรื อ แปลง
คู่สัญ ญาเช่ า สถานที เป็ น กองทุน แล้ ว แต่ ถูก ยึ ด ไป ถูก
ควบคุม หรื อ ถูก ดํ า เนิ น การโดยประการอื นใดทํ า ให้ ไม่
สามารถใช้ งานได้ โดยผู้เช่าอันเนืองมาจากการเข้ าถึงหรื อ
การใช้ สถานทีนันไม่
" ชอบด้ วยกฎหมาย ให้ กําหนดไว้ เพียง
ห้ า ปี ห ลัง จากวัน โอนสิท ธิ ห รื อ แปลงคู่สัญ ญาที เกี ยวกับ
สถานทีทีเกียวข้ องดังกล่าวเป็ นกองทุน
หาก กสท. โทรคมนาคมไม่ชํ า ระค่า เช่ า แก่ BFKT ตาม
สัญ ญาเช่ า เครื องและอุ ป กรณ์ HSPA หรื อ สัญ ญาเช่ า
เครื องและอุ ป กรณ์ HSPA ถู ก ยกเลิ ก เนื องจาก กสท.
โทรคมนาคมผิดสัญญาและ BFKT ไม่ชําระค่าเช่าภายใต้
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม ครั ง" ที 2
โดยกรณี ดัง กล่า วทํ า ให้ AWC ไม่ ชํ า ระรายได้ สุท ธิ ข อง
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ให้ แก่กองทุน ซึงไม่ถือว่า
เป็ นเหตุผิดนัดภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรั พย์ สินและสิ ทธิ
รายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 เมือกองทุนได้ มีการ
ร้ องขอ AWC ต้ องดํ า เนิ น การหรื อ จั ด การให้ BFKT ใช้
ความพยายามอย่างเต็มทีเพือให้ มีการดําเนินการเรี ยกร้ อง
ทีสามารถทําได้ และมีผลโดยชอบด้ วยกฎหมายต่อ กสท.
โทรคมนาคม กองทุ น ตกลงรั บ ผิ ด ชอบในต้ นทุ น และ
ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ "นในการดําเนินการเรี ยกร้ องดังกล่าว เมือ
AWC หรื อ BFKT ได้ รั บ ค่ า เสี ย หายหรื อ ค่ า ชดเชยใด ๆ
AWC ตกลงจะดําเนินการหรื อจัดการให้ BFKT ดําเนินการ
ชํ า ระค่ า ชดเชยหรื อจํ า นวนเงิ น ที ได้ รั บ จาก กสท.
โทรคมนาคม ให้ แ ก่ ก องทุนตามเงื อนไขและข้ อ กํ าหนด
ตามทีได้ ระบุไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้
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AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ทังนี
" " AWC หรื อ BFKT ซึง
เป็ นผู้ดําเนินการเรี ยกร้ องดังกล่าว มีสิทธิ หักต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ "นในการดําเนินการเรี ยกร้ องดังกล่าวจาก
ค่ า เสี ย หายหรื อค่ า ชดเชยใด ๆ ที ชํ า ระโดยกสท.
โทรคมนาคม ก่อนการชําระเงินดังกล่าวให้ แก่กองทุนใน
กรณีทีกองทุนยังมิได้ ชําระค่าต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการ
ดํ า เนิ น การเรี ย กร้ องดัง กล่ า วให้ แก่ AWC หรื อ BFKT
แล้ วแต่กรณี
สิทธิในการซือ" เป็ นรายแรก (Right of
first offer) ของกองทุน ..................

·

นับจากวันทีทําการซื "อขายรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 2 เสร็ จสิ "น AWC ให้ สิทธิ กองทุนโดยเพิกถอนมิได้ ที
จะได้ รับข้ อเสนอเป็ นรายแรกในการซื "อสิทธิ ผลประโยชน์
ดอกผล และ/หรื อ การลงทุ น เกี ยวกั บ ทรั พ ย์ สิ น ที เป็ น
โครงสร้ างพื "นฐานกิจการโทรคมนาคมของ AWC หรื อนิติ
บุคคลอืนในกลุ่มทรู (ยกเว้ นทรัพย์สิ นทีขายของ AWC ที
ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 และทรั พ ย์ สิ น อื นบางส่ว น) ซึ ง
กองทุนสามารถลงทุนได้ ตามกฎหมายและกฎระเบียบของ
สํานักงานก.ล.ต. (“ทรั พย์ สิน AWC เพิมเติม”) จนถึงวัน
ต่อไปนีแ" ล้ วแต่วันใดจะถึงก่อน (ก) วันครบห้ าปี นับจาก
วันทีทําการซื "อขายรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
เสร็ จสิ "นหรื อวันทีกองทุนจดทะเบียนเพิมทุนครัง" ที 1 ตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ แล้ วแต่วนั ใดจะครบกําหนดทีหลัง และ
(ข) วันทีผู้ประกอบกิ จการโทรคมนาคมรายอืนถื อหน่วย
ลงทุนทีกองทุนออกมากกว่าทีทรู ถืออยู่ โดยให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และขันตอนดั
"
งต่อไปนี "
(ก)

หาก AWC และ/หรื อ นิติบุคคลอืนในกลุ่มทรู
(“ผู้ ข ายทรั พ ย์ สิ น เพิ มเติ ม ”) ต้ อ งการขาย
ทรั พ ย์ สิ น AWC เพิ มเติ ม แก่ บุค คลภายนอก
AWC ต้ องดําเนินการและจัดการให้ นิติบคุ คล
อื นในกลุ่ม ทรู นัน" ต้ องออกหนัง สื อ ข้ อเสนอ
(“หนั ง สื อ ข้ อเสนอ”) ส่ ง ให้ กองทุ น โดยมี
รายละเอี ย ดตามที กํ า หนดไว้ ใ นสัญ ญาโอน
ขายทรั พ ย์ สิน และสิท ธิ ร ายได้ AWC ที ลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 ทังนี
" " รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
เงื อนไขและข้ อ กํ า หนดอัน เป็ นสาระสํ า คัญ
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ทัง" หมดของการเช่าทรั พ ย์ สิน AWC เพิ มเติม
(หากมี)
(ข)

หากกองทุ น ต้ องการซื อ" ทรั พย์ สิ น AWC
เพิ มเติ ม นัน" กองทุน ต้ อ งแจ้ ง ผู้ข ายทรั พ ย์ สิน
เพิมเติมเป็ นลายลักษณ์ อักษรว่าต้ องการซือ"
ทรัพย์สิน AWC เพิมเติมดังกล่าว (“ทรั พย์ สิน
AWC ที จะโอน”) ตามข้ อ กํ า หนดที ระบุใ น
หนังสือข้ อเสนอ (“หนั งสือตอบรั บ”) ภายใน
10 วันทําการนับจากวันทีกองทุนได้ รับหนังสือ
ข้ อเสนอหรื อ ระยะเวลานานกว่ า นัน" ตามที
ผู้ข ายทรั พ ย์ สิ น เพิ มเติ ม อาจตกลง จากนัน"
ภายในสามเดือนนับจากวันทีของหนังสือตอบ
รั บ กองทุน ต้ อ งพยายามอย่า งเต็ ม ที เพื อให้
ได้ รับอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนทีจํ าเป็ นใน
การซื อ" ทรั พ ย์ สิน AWC ที จะโอน และ AWC
ต้ องดําเนินการ และ/หรื อ จัดการให้ นิติบคุ คล
อื นในกลุ่ม ทรู ร ายที เกี ยวข้ อ งพยายามอย่า ง
เต็ ม ที ให้ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมหรื อ การอนุมัติ
ทัง" หมดที จํ า เป็ น ตามกฎหมาย กฎระเบี ย บ
และสัญญาสําหรับการขายทรัพย์สิน AWC ที
จะโอน เมือได้ รับความยินยอมและการอนุมตั ิ
ที เกี ยวข้ องทัง" หมดแล้ ว กองทุ น และผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิมเติมจะเข้ าทําสัญญาและทําการ
ซื อ" ขายและโอนทรั พ ย์ สิ น AWC ที จะโอนให้
เสร็ จสิ "นภายในสามเดือนหลังจากกองทุนและ
ผู้ขายทรัพย์สนิ เพิมเติมได้ รับความยินยอมและ
การอนุมตั ิดงั กล่าวทังหมดแล้
"
ว

(ค)

หาก (ก) กองทุนไม่สง่ หนังสือตอบรับให้ ผ้ ขู าย
ทรั พ ย์ สิน เพิ มเติ ม ภายในเวลาที กํ า หนด (ข)
กองทุน หรื อ ผู้ข ายทรั พ ย์ สิน เพิ มเติ ม ไม่ได้ รับ
ความยินยอมและการอนุมตั ิทีจําเป็ นทังหมดที
"
เกียวข้ องภายในระยะเวลาสามเดือนนับจาก
วันทีของหนังสือตอบรับ หรื อ (ค) คู่สญ
ั ญาไม่
สามารถดํ า เนิ น การให้ ก ารซื อ" ขายและโอน
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ทรั พ ย์ สิ น AWC ที จะโอนเสร็ จสิ น" ภายใน
ระยะเวลาสามเดื อนนับจากวันทีได้ รับความ
ยิ น ยอมและการอนุ มั ติ ที จํ า เป็ นทั ง" หมดที
เกี ยวข้ อง ผู้ขายทรั พย์ สินเพิมเติมมีสิทธิ ขาย
ทรัพย์สิน AWC ทีจะโอนให้ บคุ คลภายนอกใน
ข้ อกํ า หนดและเงื อนไขเดี ย วกั น หรื อ ดี ก ว่ า
(สําหรับผู้ขายทรัพย์สินเพิมเติม) ทีกําหนดใน
หนัง สื อ ข้ อ เสนอภายในระยะเวลาหกเดื อ น
หลังจากนัน" หากผู้ขายทรัพย์สนิ เพิมเติมยังไม่
สามารถขายทรั พ ย์ สิ น AWC ที จะโอนให้
บุคคลภายนอกได้ ภายในระยะเวลาหกเดื อน
ดัง กล่า ว และต่อ มาผู้ข ายทรั พ ย์ สิน เพิ มเติ ม
ต้ องการขายทรั พย์ สินที AWC จะโอนอีกครัง"
ให้ กองทุนมีสิทธิ ในการซื "อเป็ นรายแรกอีกครัง"
โดยให้ ดํ า เนิ น การตามขัน" ตอนในลัก ษณะ
เดียวกันจนครบถ้ วน
สิทธิในการซือ" เป็ นรายแรก (Right of
first offer) ของ AWC.....................

·

·

การจํากัดความรับผิดของ AWC ...

หากกองทุนได้ ซือ" ทรั พย์สิน AWC ทีจะโอนและภายหลัง
ต้ องการขายทรั พ ย์ สิ น AWC ที จะโอนดั ง กล่ า วแก่
บุคคลภายนอก กองทุนจะต้ องทําหนังสือข้ อเสนอส่งให้
AWC โดยต้ องระบุ (ก) ราคาทีกองทุนเสนอขาย และ (ข)
เงื อนไขและข้ อ กํ า หนดที สํ า คัญ ของการขายทรั พ ย์ สิ น
AWC ทีจะโอนดังกล่าวทีกองทุนเสนอ เมือ AWC ได้ รับ
หนังสือดังกล่าวแล้ ว AWC จะมีสิทธิ ในการซือ" ทรั พย์สิน
AWC ทีจะโอนเป็ นรายแรกโดยมีเงือนไขและข้ อกํ าหนด
ตามทีได้ ระบุไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
AWC อาจโอนสิ ท ธิ ใ นการซื อ" ทรั พ ย์ สิ น AWC ที จะโอน
ดังกล่าวให้ แก่นิติบคุ คลอืนในกลุม่ ทรู ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ อง
ได้ รับความยินยอมจากกองทุน

ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ทีลงทุน
เพิ มเติม ครั ง" ที 2 ความรั บ ผิ ดของ AWC จะมี อ ยู่อย่างจํ ากัด
ตามกรณีทวไปซึ
ั งรวมถึงกรณีดงั ต่อไปนี "

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 162

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

·

·

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

AWC ต้ อ งรั บ ผิ ด ต่ อ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องใดเกี ยวกับ ทรั พ ย์ สิ น
AWC ทีโอนแล้ ว หากกองทุนได้ มีการบอกกล่าวเรี ยกร้ อง
สิทธิ ภายในสองปี นับจากวันโอนทรัพย์สิน AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 เสร็ จสิ "น เว้ นแต่สิทธิ เรี ยกร้ องทีเกิดจาก
เรื องสํ า คั ญ บางเรื องที กํ า หนดไว้ ในสั ญ ญาโอนขาย
ทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2
ซึงไม่มีกําหนดระยะเวลาสิ "นสุดในการบอกกล่าวเรี ยกร้ อง
สิทธิ (นอกจากทีกฎหมายกําหนด) เรื องดังกล่าวรวมถึง
คํ า รั บ ร อ ง ข อ ง AWC ใ น เ รื อ ง อํ า น า จ ห น้ า ที แ ล ะ
ความสามารถ กรรมสิทธิ= ของ AWC ในทรัพย์สิน AWC ที
โอนแล้ ว และการไม่ ป ฏิ บัติ ต ามข้ อตกลงกระทํ า การที
เกียวข้ อง
ความรั บผิดโดยรวมของ AWC เกี ยวกับ (ก) รายได้ สุท ธิ
ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ต้ องไม่เกินรายได้ สทุ ธิ
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 คงค้ าง (ข) ทรัพย์สิน AWC
ที ลงทุน เพิ มเติม ครั ง" ที 2 ที โอนให้ แ ก่ กองทุน ต้ อ งไม่เกิ น
มูล ค่า สุด ท้ า ยของ AWC (terminal value) ของทรั พ ย์ สิน
นัน" และ (ค) การทําผิดสัญญาอืนใดทังหมด
"
ความรับผิด
รวมของ AWC จะต้ องไม่เกินร้ อยละ 50 ของราคาซื "อขาย
ทรัพย์สิน AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ทังนี
" " AWC ต้ อง
รั บ ผิ ด ต่ อ ความเสี ย หาย สูญ เสี ย สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อง ภาษี
(ยกเว้ นภาษี มูลค่าเพิม) อากรแสตมป์ ภาระผูกพัน และ
ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ทีเกิดขึ "นหรื อเป็ นผลจากการ
เข้ า ทํ า การใช้ สิท ธิ การบัง คับ สิท ธิ ต ามสัญ ญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2

AWC ตกลงทีจะ
·

·

ดําเนินการให้ กองทุนมีชือเป็ นผู้เอาประกันภัยร่วมและผู้รับ
ผลประโยชน์ร่วมภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยของกลุม่ ทรู ที
เกียวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
2 ภายใน 45 วันนับแต่วนั ทีทําการซื "อขายรายได้ AWC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 เสร็ จสิ "น
จัด ให้ มี ก ารประกัน ภัย ที เกี ยวกับ เสาโทรคมนาคมของ
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัย
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ของกลุ่มทรู ทงหมด
ั"
ตามข้ อกําหนดทีกําหนดไว้ ในสัญญา
โอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 2
·

·

·

การชดเชยความเสียหาย ..............

·

·

ในวันโอนทรัพย์สิน AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 จัดหา
กรมธรรม์ ประกันภัยในนามของกองทุนสําหรั บ ทรั พย์สิน
AWC ทีโอนแล้ ว โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบี "ยประกันภัย
สําหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
ไม่ เ ปลี ยนแปลงข้ อ กํ า หนดในกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ของ
กลุ่มทรู เกี ยวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC โดยไม่ได้ รับ
ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากกองทุนก่อน โดย
กองทุน จะไม่ใ ห้ ค วามยิน ยอมโดยไม่มี เหตุอัน ควรไม่ได้
และ
ดําเนินการให้ มีการนําเงินทีได้ รับตามกรมธรรม์ประกันภัย
ทัง" หมดไปใช้ ซ่อ มแซม ปรั บ สภาพ หรื อ เปลี ยนทดแทน
ทรั พ ย์ สิ น ที ได้ มี ก ารเรี ย กร้ องให้ มี ก ารชดใช้ เงิ น ประกัน
ดังกล่าว
AWC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ ตอ่ กองทุน บริ ษัทจัดการ และ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ
เรี ย กร้ อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรั บ ผิ ด ที เกิ ด ขึน" จริ ง
ทังหมด
"
และต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงค่า
ทนายความและเงิ น ทดรองอื นตามสมควรที เกิ ด ขึ น"
เนื องจากการทํ าผิ ดข้ อ ตกลง สัญ ญา หรื อ คํ า รั บ ประกัน
หรื อการผิดคํารับรองใดของ AWC ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขาย
ทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2
เว้ นแต่เป็ นความผิดหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงหรื อ
จงใจกระทําผิดโดยกองทุน บริ ษัทจัดการ หรื อตัวแทนของ
กองทุนหรื อบริ ษัทจัดการ ทังนี
" " โดยไม่จํากัดสิทธิอืนใดของ
กองทุนทีมีตามสัญญาโอนขายทรั พย์สินและสิทธิ รายได้
AWC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 หรื อ ตามกฎหมายที ใช้
บังคับใด ๆ
กองทุนตกลงยอมรั บผิดชดใช้ ต่อ AWC และตัวแทนของ
AWC ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรี ยกร้ อง ภาษี อากร
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แสตมป์ ความรับผิดทีเกิดขึ "นจริ งทังหมด
"
และต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงค่าทนายและเงินทดรองอืน
ตามสมควรทีเกิดขึ "น เนืองจากการทําผิดข้ อตกลง สัญญา
หรื อ คํ า รั บ ประกัน หรื อ การผิ ด คํ า รั บ รองใดของกองทุน
ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิ รายได้ AWC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 เว้ นแต่เป็ นความผิ ดหรื อประมาท
เลินเล่ออย่างร้ ายแรงหรื อจงใจกระทําผิดโดย AWC หรื อ
ตัวแทนของ AWC ทังนี
" " โดยไม่จํากัดสิทธิ อืนใดของ AWC
ทีมีตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 หรื อตามกฎหมายทีใช้ บงั คับใด ๆ
การโอนสิทธิ .................................

·

กฎหมายทีใช้ บังคับ ......................

·

เขตอํานาจศาล .............................

·

AWC และกองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรื อโอน
โดยประการอืนใดซึงผลประโยชน์ทงหมดหรื
ั"
อบางส่วนของ
สัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิน และสิท ธิ ร ายได้ AWC ที ลงทุน
เพิมเติม ครั ง" ที 2 โดยมิได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าจาก
คู่ สัญ ญาอี ก ฝ่ ายเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร ทัง" นี " เว้ นแต่ มี
ข้ อ กํ า หนดในสัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิ น และสิท ธิ ร ายได้
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ให้ กระทําได้
สัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิน และสิท ธิ ร ายได้ AWC ที ลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 ให้ ใช้ บงั คับตามกฎหมายไทย
ให้ ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา
ตัดสินคดีความ หรื อการดําเนินกระบวนการพิจารณา และ
การยุติข้อพิพาททีเกิดขึ "นจากหรื อเกียวข้ องกับสัญญาโอน
ขายทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ร ายได้ AWC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม
ครัง" ที 2
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สัญญาซื "อขายทรัพย์สนิ ระหว่าง TUC และกองทุน (“สัญญาซือ" ขายทรัพย์ สนิ ของ
TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที $ และ ครัง" ที 3”)

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

ทรัพย์ สินทีซือ" ขาย ..................

·

TUC ในฐานะผู้ขาย และ

·

กองทุน ในฐานะผู้ซื "อ

ภายใต้ เ งื อนไขความสํา เร็ จ ครบถ้ ว นของเงื อนไขบัง คับ ก่ อน
ทัง" หมดที กํ า หนดไว้ ใ นสัญ ญาซื อ" ขายทรั พ ย์ สิ น ของ TUC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 TUC จะต้ องขายและโอน
ให้ แก่กองทุน และกองทุนจะต้ องซื "อและรับโอนกรรมสิทธิ=
·

·

ณ วันทีกําหนดให้ เป็ นวันทําการโอนและส่งมอบทรัพย์สินที
ขายของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 เสร็ จสิ "น (“วันทีทํา
การโอนทรั พ ย์ สิ น ที ขายของ TUC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม
ครัง" ที 2 เสร็จสิน" ”) (ก) เสาโทรคมนาคม จํานวน 350 เสา
และ (ข) FOC ความยาว 1,113 กิโลเมตร (หรื อประมาณ
62,594 คอร์ กิ โ ลเมตร) ซึ งปั จ จุ บัน ใช้ ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก าร
โทรศัพ ท์ เ คลือนทีในเขตพืน" ทีต่างจังหวัด (“ทรั พ ย์ สิ น ที
ขายของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2”) และ
ณ วันทีกําหนดให้ เป็ นวันทําการโอนและส่งมอบทรัพย์สินที
ขายของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 เสร็ จสิ "น (“วันทีทํา
การโอนทรั พ ย์ สิ น ที ขายของ TUC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม
ครั "งที 3 เสร็ จสิน" ”) (ก) เสาโทรคมนาคม จํานวน 2,589
เสา และ (ข) FOC ความยาวโดยประมาณ 8,017 กิโลเมตร
(หรื อประมาณ 252,006 คอร์ กิโลเมตร) ซึงปั จจุบันใช้ ใน
ธุรกิ จให้ บริ การโทรศัพท์ เคลือนทีในเขตพืน" ทีต่างจัง หวัด
(“ทรัพย์ สินทีขายของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3”)
(รวมเรี ย กว่ า “ทรั พย์ สิ น ที ขายของ TUC ที ลงทุ น
เพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3”)

เงือนไขบังคับก่ อน ..................

·

เงือนไขบังคับก่อนทีต้ องสําเร็ จครบถ้ วนในวันหรื อก่อนวันที
ทําการโอนทรัพย์สนิ ทีขายของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
2 เสร็ จสิ "น และวันทีทําการโอนทรัพย์สินทีขายของ TUC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 เสร็ จสิ "น รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง)
(ก) TUC ได้ รับอนุมตั ิ และได้ รับมอบอํานาจให้ ดําเนินการ
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ทังหมดที
"
เกียวข้ องทีต้ องได้ รับสําหรับการเข้ าทําและปฏิบตั ิ
ตามภาระผูกพันของตนตามสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ
TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 แล้ ว (ข) มีการ
ลงนามและทําให้ สมบูรณ์ ซึงเอกสารธุรกรรมสําหรั บการ
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 (ค) กองทุนได้ รับมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุนในการเข้ าทําสัญญาซือ" ขายทรั พย์ สินของ TUC ที
ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 ตามประกาศ ทน.
1/2554 (ซึงถูกยกเลิกและแทนทีโดยประกาศ ทน. 38/2562
แล้ ว) (ง) ในกรณีทรัพย์สนิ ทีขายของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 2 มีการลงนามในสัญญากู้ยืมเงินเพือจัดหาเงินทุน
สํ า หรั บ การได้ มาซึ งทรั พ ย์ สิ น ที ขายของ TUC ที ลงทุ น
เพิมเติม ครั ง" ที 2 (จ) ในกรณี ทรั พย์สินทีขายของ TUC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 มีการลงนามในสัญญากู้ยืมเงินเพือ
จัดหาเงินทุนบางส่วนสําหรับการได้ มาซึงทรัพย์สินทีขาย
ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 (หากมี) และการเพิม
ทุนครัง" ที 1 ของกองทุนได้ รับการจดทะเบียนถูกต้ องตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ (ฉ) ไม่มีเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างร้ ายแรงเกิดขึ "นนับจากวันทําสัญญาซื "อขาย
ทรัพย์สนิ ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3
·

ในกรณีทรัพย์สินทีขายของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
หากมิได้ มีการปฏิบตั ิตามเงือนไขบังคับก่อนให้ สําเร็ จ หรื อ
มิได้ มีการยกเว้ นเงือนไขบังคับก่อนภายใน 14 วันทําการ
หลังจากวันทําสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 TUC หรื อกองทุนอาจบอกเลิกสัญญาซื "อ
ขายทรัพย์สนิ ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 (ทังนี
" " การ
ทีเงื อนไขบังคับก่อนทีเกียวข้ องไม่สําเร็ จครบถ้ วนจะต้ อง
มิได้ เกิดจากการทําผิดภาระผูกพันของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนันแต่
"
เพี ย งฝ่ ายเดี ย ว) โดย TUC หรื อ กองทุ น ต่ า งไม่ มี สิ ท ธิ
เรี ยกร้ องต่อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายตามสัญญาดังกล่าว เว้ นแต่
สิทธิเรี ยกร้ องทีเกิดขึ "นจากการกระทําผิดภาระผูกพันในการ
ปฏิ บัติ ต ามเงื อนไขบัง คับ ก่ อนที เกี ยวข้ องและการทําให้
ธุ ร กรรมตามสัญ ญาซื อ" ขายทรั พ ย์ สิน ของ TUC ที ลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 สมบูรณ์และมีผล
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·

ราคาซือ" ขาย............................

·

·

กรรมสิทธิ'และความเสียง .......

·

ในกรณีทรัพย์สินทีขายของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3
หากมิได้ มีการปฏิบตั ิตามเงือนไขบังคับก่อนให้ สําเร็ จ หรื อ
มิได้ มีการยกเว้ นเงือนไขบังคับก่อนภายใน 14 วันทําการ
หลังจากวันทีกํ าหนดให้ เป็ นวันทําการซื "อขายทรั พย์สินที
ขายของ TUC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 3 เสร็ จ สิ น" ตาม
สัญญาซื "อขายทรัพย์สนิ ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
และครัง" ที 3 TUC หรื อกองทุนอาจบอกเลิกการโอนขายใน
ส่ ว นที เกี ยวข้ องกั บ ทรั พ ย์ สิ น ที ขายของ TUC ที ลงทุ น
เพิมเติม ครัง" ที 3 (ทังนี
" " การทีเงือนไขบังคับก่อนทีเกียวข้ อง
ไม่ สํ า เร็ จ ครบถ้ วนจะต้ อ งมิ ไ ด้ เ กิ ด จากการทํ า ผิ ด ภาระ
ผูกพันของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายนันแต่
" เพียงฝ่ ายเดียว) โดย TUC
หรื อกองทุนต่างไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องต่อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายใน
ส่วนทีเกียวข้ องกับการโอนขายทรัพย์สินทีขายของ TUC ที
ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 3 ดัง กล่า ว เว้ น แต่สิท ธิ เ รี ย กร้ องที
เกิ ดขึน" จากการกระทําผิดภาระผูกพันในการปฏิบัติตาม
เงื อนไขบังคับก่อนทีเกี ยวข้ องและการทําให้ ธุรกรรมการ
โอนขายทรัพย์สินทีขายของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3
ตามสัญ ญาซื อ" ขายทรั พ ย์ สิน ของ TUC ที ลงทุน เพิ มเติม
ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 สมบูรณ์และมีผล
3,629,906,842 บาท (“ราคาซือ" ขายทรั พย์ สิน TUC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2”) และ
ราคาซื อ" ขายสํ า หรั บ ทรั พ ย์ สิ น ที ขายของ TUC ที ลงทุ น
เพิมเติม ครัง" ที 3 (“ราคาซือ" ขายทรั พย์ สิน TUC ทีลงทุน
เพิมเติม ครั ง" ที 3”) เป็ นไปตามจํานวนทีระบุไว้ ในสัญญา
ซือ" ขายทรั พย์ สินของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 โดย
กองทุนต้ องชํ าระราคาซือ" ขายเต็มจํ านวนในวันทีทําการ
โอนทรั พ ย์ สิ น ที ขายของ TUC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2
เสร็ จสิ "น หรื อวันทีทําการโอนทรั พย์สิ นทีขายของ TUC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 เสร็ จสิ "น แล้ วแต่กรณี
กรรมสิทธิ=และความเสียงภัยในความสูญเสียหรื อเสียหาย
ในทรัพย์สินทีขายของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ
ครัง" ที 3 จะตกเป็ นของกองทุนในวันทีธุรกรรมทีเกียวข้ อง
กับการขายและโอนเสร็ จสิ "น เว้ นแต่จะกําหนดไว้ เป็ นอย่าง
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อืนในสัญญาซือ" ขายทรั พย์สินของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 2 และครัง" ที 3
·

ภาระหน้ าทีหลักของ TUC ......

·

ณ แต่ ล ะวัน ที ธุ ร กรรมที เกี ยวข้ องกั บ การขายและโอน
ทรัพย์สนิ ทีขายของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง"
ที 3 เสร็ จสิ "น TUC ให้ คํารั บรองและรั บประกันแก่ผ้ ซู ื "อว่า
ทรัพย์สนิ ทีขายของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง"
ที 3 ที เกี ยวข้ อ งซึงจะถูก ขายและโอนให้ แ ก่ ผ้ ูซื อ" นัน" เป็ น
ทรัพย์สินโดยชอบด้ วยกฎหมายของ TUC และปราศจาก
ภาระติดพันใด ๆ ทังปวง
"
นับแต่วนั ลงนามสัญญาซื "อขายทรัพย์สนิ ของ TUC ทีลงทุน
เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 จนถึ ง วั น ที ทํ า การโอน
ทรัพย์สนิ ทีขายของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 เสร็ จสิ "น
หากมีการเปลียนแปลงใด ๆ ทีผิดไปจากรายละเอียดทีระบุ
ไว้ ในสัญญานี "เกียวกับสถานทีตังหรื
" อประเภทของทรัพย์สิน
ที ขายบางส่ ว นของ TUC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 3 ซึ ง
หมายถึ ง เสาโทรคมนาคมและสถานที ตั ง" ของเสา
โทรคมนาคมเหล่านัน" TUC จะดําเนินการรายงานข้ อมูลที
เป็ นปั จจุบนั ของทรัพย์สินทีขายของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม
ครั ง" ที 3 ซึงหมายถึงเสาโทรคมนาคม สถานทีตัง" ของเสา
โทรคมนาคมและประเภทของเสาโทรคมนาคม ให้ กองทุน
ทราบทุก ๆ 3 เดือนนับแต่วนั ทําการสุดท้ ายของเดือนซึงมี
การลงนามสัญ ญาซื อ" ขายทรั พ ย์ สิ น ของ TUC ที ลงทุน
เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 โดยมี เ งื อนไขว่ า การ
เปลียนแปลงนัน" ๆจะต้ อ งไม่ส่ง ผลกระทบในเชิ ง ลบต่ อ
มูลค่าทางเศรษฐกิจสุทธิ (net economic value) ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนอันผิดไปจากรายละเอียดและเงือนไขซึงได้ รับ
การอนุมตั ิในทีประชุมของผู้ถือหน่วยลงทุนของผู้ซื "อครัง" ที
1/2560 เมือวันที 23 พฤศจิกายน 2560 ทังนี
" "คู่สญ
ั ญาตก
ลงว่ า หากมี ก ารเปลี ยนแปลงใด ๆแก่ ป ระเภทของเสา
โทรคมนาคมซึ งไม่ เ ป็ น ไปตามเงื อนไขที ระบุ ไ ว้ ข้ างต้ น
คู่สัญ ญาจะเจรจากัน โดยสุจริ ตเพือให้ กองทุน ได้ รั บการ
ชดเชยทีเป็ นธรรมและเท่าเทียม อนึง คู่สญ
ั ญาจะร่ วมกัน
ตกลงรายการสุดท้ ายของทรัพย์สนิ ทีขายของ TUC ทีลงทุน
เพิมเติมครัง" ที 3 ซึงหมายถึงเสาโทรคมนาคมอย่างน้ อย 5
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วันทําการก่อนวันทีทําการโอนทรัพย์สินทีขายของ TUC ที
ลงทุนเพิมเติมครัง" ที 3 เสร็ จสิ "น
·

·

·

·

·

·

หลัง จากแต่ล ะวัน ที ทํ า การโอนทรั พ ย์ สิน ที ขายของ
TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 ทีเกียวข้ อง
เสร็ จสิ "น (“วันทีทําการโอนทรัพย์สินทีเกียวข้ องเสร็ จ
สิน" ” TUC จะดํ า เนิน การต่อ ไปนี " โดยค่าใช้ จ่ายของ
TUC เอง
TUC จะดําเนินการให้ กองทุน ผู้เช่าทรั พย์ สินทีขาย
ของ TUC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 ที
เกี ยวข้ องซึ งหมายถึ ง FOC ผู้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น
โทรคมนาคม และบุค คลที ได้ รั บ การแต่ ง ตัง" มี สิท ธิ
เข้ าถึงและใช้ สิทธิแห่งทางทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินนัน"
ตามเงื อนไขและข้ อกํ า หนดของสั ญ ญาซื อ" ขาย
ทรัพย์สินของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง"
ที 3
ในกรณี ทีไม่สามารถโอน และ/หรื อ แปลงคู่สญ
ั ญา
เกียวกับสิทธิการเช่าในทีดิน และ/หรื อ ทรัพย์สนิ ให้ กบั
กองทุ น ได้ TUC จะดํ า เนิ น การให้ กองทุ น ผู้ เช่ า
ทรัพย์สิน TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3
ซึ งหมายถึ ง เสาโทรคมนาคม ผู้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น
โทรคมนาคม และบุคคลทีได้ รับการแต่งตังมี
" สิทธิ เข้ า
ไปและใช้ สถานทีตังที
" เกียวข้ องกับทรัพย์สนิ นัน"
ในกรณี ของสัญญาอืน ๆ ทีเกี ยวกับทรั พย์ สินทีขาย
ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 ซึงไม่
สามารถโอน และ/หรื อ แปลงคูส่ ญ
ั ญาให้ แก่กองทุนได้
TUC จะดํ า เนิ น การให้ กองทุ น ได้ รั บสิ ท ธิ แ ละ
ผลประโยชน์ของ TUC ตามสัญญาอืน ๆ นัน"
TUC จะดําเนินการต่อไปนีเ" ป็ นระยะเวลาเก้ า เดื อ น
หลังจากวันทีทําการโอนทรัพย์สนิ ทีเกียวข้ องเสร็ จสิ "น
ให้ ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามทีกองทุนต้ องการ
ตามสมควรเกียวกับทรัพย์สินทีขายของ TUC ทีลงทุน
เพิมเติม ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 ทีได้ ส่งมอบและโอน
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สิ ท ธิ ใ ห้ กองทุ น แล้ ว ในวัน ที ทํ า การโอนทรั พ ย์ สิ น ที
เกี ยวข้ องเสร็ จสิ "น (“ทรั พ ย์ สิ น TUC ที โอนแล้ ว ”)
และ
·

·

ภาระหน้ าที เพิ มเติ ม ของ TUC ที
เกียวข้ องกับเสาโทรคมนาคมทีโอน
................................................

·

พยายามตามสมควรเพื อให้ ความช่ ว ยเหลื อ และ
ให้ บ ริ ก ารตามที กองทุน ต้ อ งการตามสมควร (โดย
ค่าใช้ จ่ายของ TUC) เพือให้ กองทุนสามารถใช้ งาน
ทรั พ ย์ สิ น TUC ที โอนแล้ วได้ ในสาระสํ า คั ญ ใน
ลัก ษณะเดี ย วกั บ ที มี ก ารใช้ ก่ อ นวัน ที ทํ า การโอน
ทรัพย์สนิ ทีเกียวข้ องเสร็ จสิ "น และ
เก็บรักษาเอกสารเกียวกับทรัพย์สิน TUC ทีโอนแล้ ว
และให้ กองทุนเข้ าตรวจสอบเอกสารนันตามสมควร
"

นับจากวันทีทําการโอนทรัพย์สินทีเกียวข้ องเสร็ จสิ "น หาก
(ก) สถานที ตั ง" ไม่ ว่ า ทั ง" หมดหรื อ บางส่ ว นที เกี ยวกั บ
ทรั พย์ สิน TUC ทีโอนแล้ ว ซึงคือเสาโทรคมนาคมทีกําลัง
ดําเนินการอยู่ ทีได้ มีการโอนให้ แก่ หรื อ แปลงคูส่ ญ
ั ญาเป็ น
กองทุนแล้ วถูกยึดไป ถูกควบคุม หรื อถูกดําเนินการโดย
ประการอืนใดทําให้ ไม่เหมาะสมต่อการใช้ งานโดยผู้เช่าอัน
เนืองมาจากการเข้ าถึงหรื อการใช้ สถานทีไม่วา่ ทังหมดหรื
"
อ
บางส่วนนันไม่
" ชอบด้ วยกฎหมายโดยกองทุนหรื อผู้ซงเช่
ึ าใช้
ทรัพย์สิน TUC ทีโอนแล้ วซึงไม่ใช่นิติบคุ คลในกลุม่ ทรูไม่ได้
มีส่วนในการนัน" หรื อ (ข) ก่อนการโอนสิทธิ การเช่าให้ แก่
หรื อ แปลงคู่สญ
ั ญาให้ กองทุน มีการคัดค้ านความสมบูรณ์
ความชอบด้ วยกฎหมาย หรื อสิทธิ ในการใช้ สถานทีตาม
สิ ท ธิ ก ารเช่ า ของทรั พ ย์ สิ น TUC ที โอนแล้ ว ซึ งคื อ เสา
โทรคมนาคมใด ๆ โดยกองทุน หรื อ ผู้ซึงเช่ า ใช้ ท รั พ ย์ สิน
TUC ทีโอนแล้ วซึงไม่ใช่นิติบคุ คลในกลุ่มทรู ไม่ได้ มีสว่ นใน
การนัน" หรื อ (ค) TUC ไม่สามารถดําเนินการให้ กองทุน ผู้
เช่า ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม และบุคคลทีได้ รับการ
แต่ ง ตัง" เข้ า ถึ ง หรื อ ใช้ สถานที ได้ (“สถานที TUC ที ได้ รั บ
ผลกระทบ”) ทํ า ให้ ผ้ ูเ ช่ า หรื อ กองทุน ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง
ดําเนินงาน และ/หรื อใช้ ทรัพย์สิน TUC ทีโอนแล้ วซึงคือเสา
โทรคมนาคมได้

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 171

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

TUC จะต้ องดําเนินการดังต่อไปนี " ด้ วยค่าใช้ จ่ายของ TUC
เอง
(ก)

จัดหาหรื อได้ มาซึงสถานทีใหม่ตามทีคูส่ ญ
ั ญาตกลง
กันว่าเทียบเท่ากับสถานที TUC ทีได้ รับผลกระทบ
(โดยคู่สญ
ั ญาจะต้ องดําเนินการโดยสมเหตุสมผล)
โดยพิจารณาถึง
(i) สถานทีตัง"
(ii) ขอบเขตการให้ บริ การโครงข่ายของผู้เช่าทีจะ
ได้ จากสถานทีใหม่นนั "
(iii) ความจุและขนาดพื "นทีสําหรับติดตังทรั
" พย์สิน
TUC ที โอนแล้ ว ซึงคื อ เสาโทรคมนาคม และ
อุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคมอื น ๆ ของผู้ เช่ า ณ
สถานทีใหม่นนั " และ

(ข)

·

ย้ า ย ท รั พ ย์ สิ น TUC ที โ อ น แ ล้ ว (ซึ ง คื อ เ ส า
โทรคมนาคม) ที ตั ง" อยู่ ใ นสถานที TUC ที ได้ รั บ
ผลกระทบ หรื อจัดหาอุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ทีมี
คุณภาพ ลักษณะจํ าเพาะ และความจุอย่างน้ อย
เท่ากับทรัพย์สิน TUC ทีโอนแล้ วนัน" ทีจะติดตังใน
"
สถานทีใหม่ และดําเนินการให้ แน่ใจว่ามีสมรรถนะ
ความจุ และขนาดพืน" ทีเพียงพอสําหรั บทรั พย์ สิน
TUC ทีโอนแล้ วนัน" หรื ออุปกรณ์และทรัพย์สนิ ใหม่ที
จะย้ ายมาและติ ด ตั ง" ในสถานที ใหม่ นั น" ให้
เหมื อ นกั บ ที เคยตั ง" อยู่ ใ นสถานที TUC ที ได้ รั บ
ผลกระทบก่อนที สถานที นัน" จะกลายเป็ น สถานที
TUC ทีได้ รับผลกระทบ

ในกรณีที TUC ไม่สามารถย้ ายทรัพย์สิน TUC ทีโอนแล้ ว
(ซึงคือเสาโทรคมนาคม) หรื อเปลียนทดแทนโดยทรัพย์สิน
ใหม่ และไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขตามทีกองทุนต้ องการ
ตามสมควรภายในระยะเวลาทีกําหนดในสัญญาซื อ" ขาย
ทรัพย์สินของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3
TUC จะต้ องดําเนินการดังนี "
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·

(ก)

ซือ" และ/หรื อ จัดให้ มีการซื "อทรั พย์ สิน TUC ทีโอน
แล้ วทีเกี ยวข้ องนัน" ซึงตัง" อยู่หรื อติดตัง" ในสถานที
TUC ทีได้ รับผลกระทบ (“ทรั พย์ สิน TUC ทีได้ รับ
ผลกระทบ”) ในราคาทีเท่ากับราคาซึงกองทุนชําระ
ใ ห้ แ ก่ TUC สํ า ห รั บ ท รั พ ย์ สิ น TUC ที ไ ด้ รั บ
ผลกระทบนัน" (“ราคาซือ" ขายทรั พย์ สิน TUC ที
ได้ รับผลกระทบ”) พร้ อมทังชํ
" าระดอกเบี "ยในอัตรา
ร้ อยละ 7.5 ต่อปี นบั จากวันโอนทรัพย์สนิ ทีเกียวข้ อง
เสร็ จสิ น" จนถึ ง วั น ที TUC ชํ าระราคาสํ า หรั บ
ทรั พ ย์ สิ น TUC ที ได้ รั บ ผลกระทบดั ง กล่ า วแก่
กองทุน

(ข)

ชําระต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทังหมดเกี
"
ยวกับการขาย
และโอนทรั พ ย์ สิ น TUC ที ได้ รั บ ผลกระทบให้ แ ก่
กองทุน รวมถึงเงิ นรายได้ ค่าเช่าทรั พย์ สิน TUC ที
ได้ รั บ ผลกระทบซึ งผู้ เช่ า ทรั พ ย์ สิ น ที TUC ได้ รั บ
ผลกระทบนันไม่
" ชําระให้ แก่กองทุน เนืองจากผู้เช่า
ดั ง กล่ า วไม่ ส ามารถใช้ ทรั พ ย์ สิ น TUC ที ได้ รั บ
ผลกระทบนันได้
" จนถึงวันที TUC ชําระราคาซื "อขาย
ทรัพย์สนิ TUC ทีได้ รับผลกระทบให้ แก่กองทุน และ

(ค)

ชําระเงินซึงเป็ นต้ นทุน ค่าใช้ จ่าย ค่าเสียหาย ความ
สูญเสีย สิทธิ เรี ยกร้ อง และภาระผูกพันทัง" หมดที
เกิดหรื อจะเกิดกับกองทุนอันเกิดจากหรื อเป็ นผลมา
จากการใช้ ทรั พย์ สิน TUC ทีได้ รับผลกระทบ การ
เช่ า และย้ ายสถานที ของทรั พ ย์ สิ น TUC ที ได้ รั บ
ผลกระทบ และสิทธิเรี ยกร้ องของผู้เช่าทีเรี ยกเอากับ
กองทุนเนืองจากผู้เช่าไม่สามารถใช้ ทรัพย์สิน TUC
ทีได้ รับผลกระทบนันได้
"

ภายใต้ บงั คับของการที TUC ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของ
ตนเกี ยวกับ การซื อ" คื น ทรั พ ย์ สิน TUC ที ได้ รั บ ผลกระทบ
ตามทีอธิบายมาข้ างต้ น กองทุนจะชําระเงินค่าเช่าทังหมด
"
ทีเกียวกับทรัพย์สิน TUC ทีได้ รับผลกระทบทีกองทุนได้ รับ
จากผู้เช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวตามสัญญาเช่าหลักให้ แก่ TUC
พร้ อมด้ วยดอกเบี "ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที
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กองทุนรับเงินค่าเช่าจากผู้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวแต่ละครัง"
ตามสัญญาเช่าหลักจนกระทังและรวมถึงวันทีกองทุนชําระ
คื น เงิ น ค่ า เช่ า นัน" ให้ แก่ TUC ทัง" นี " จะต้ องไม่ เ กิ น ราคา
สําหรับทรัพย์สนิ TUC ทีได้ รับผลกระทบทีเกียวข้ อง
·

สิทธิ ในการซือ" เป็ นรายแรก (Right
of first offer) ของกองทุน .......

·

ภาระผูกพันของ TUC เกียวกับการย้ ายสถานทีและซื "อคืน
ทรัพย์สิน TUC ทีได้ รับผลกระทบทีตังอยู
" ่ในสถานที (หรื อ
ตังอยู
" บ่ างส่วนในสถานที) ซึงได้ มีการโอนให้ แก่ หรื อ แปลง
คู่สญ
ั ญาเป็ นกองทุนแล้ ว ซึงทรัพย์สิน TUC ทีโอนแล้ วแต่
ถูกยึดไป ถูกควบคุม หรื อถูกดําเนินการโดยประการอืนใด
ทําให้ ไม่เหมาะสมต่อการใช้ งานโดยผู้เช่าอันเนืองมาจาก
การเข้ าถึงหรื อการใช้ สถานทีนันไม่
" ชอบด้ วยกฎหมายโดย
ไม่ได้ เกิดจากการกระทําของกองทุนให้ กําหนดไว้ เพียงห้ าปี
หลังจากวันทีมีการโอนสิทธิ หรื อแปลงคู่สญ
ั ญาทีเกียวกับ
สถานทีทีเกียวข้ องดังกล่าวเป็ นกองทุน
นับจากวันทีทําการโอนทรัพย์สินทีขายของ TUC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 เสร็ จสิ "น TUC ให้ สทิ ธิกองทุนโดยเพิกถอน
มิ ไ ด้ ที จะได้ รั บ ข้ อเสนอเป็ นรายแรกในการซื อ" สิ ท ธิ
ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรื อ การลงทุ น เกี ยวกั บ
ทรัพย์สินทีเป็ นโครงสร้ างพื "นฐานกิจการโทรคมนาคมของ
TUC หรื อนิติบุคคลอืนในกลุ่มทรู (ยกเว้ นทรัพย์สินทีขาย
ของ TUC) ซึงกองทุนสามารถลงทุนได้ ตามกฎหมายและ
กฎระเบี ย บของสํ า นัก งาน ก.ล.ต. (“ทรั พ ย์ สิ น TUC
เพิมเติม”) จนถึงวันดังต่อไปนี "แล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน (ก)
วัน ครบห้ า ปี นับ จากวัน ที ทํา การโอนทรั พย์ สิน ที ขายของ
TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 เสร็ จสิ "นหรื อวันทีกองทุนจด
ทะเบียนเพิมทุนครัง" ที 1 ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ แล้ วแต่วนั
ใดจะครบกํ าหนดทีหลัง และ (ข) วันที ผู้ประกอบกิ จการ
โทรคมนาคมรายอืนถือหน่วยลงทุนทีกองทุนออกมากกว่า
ที ทรู ถื อ อยู่ โดยให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละขัน" ตอน
ดังต่อไปนี "
(ก)

หาก TUC และ/หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื นในกลุ่ ม ทรู
(“ผู้ ขายทรั พย์ สิ น เพิ มเติ ม ”) ต้ องการขาย
ทรั พ ย์ สิน TUC เพิ มเติ ม แก่ บุค คลภายนอก TUC
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ต้ องดําเนินการและจัดการให้ นิติบคุ คลอืนในกลุม่ ท
รูนนต้
ั " องออกหนังสือข้ อเสนอ (“หนังสือข้ อเสนอ”)
ส่งให้ กองทุนโดยมีรายละเอียดตามทีกําหนดไว้ ใน
สัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 ทังนี
" " รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
เงื อนไขและข้ อกําหนดของการเช่าทรัพย์สิน TUC
เพิมเติม (หากมี)
(ข)

หากกองทุนต้ องการซื "อทรัพย์สิน TUC เพิมเติมนัน"
กองทุน ต้ อ งแจ้ ง ผู้ข ายทรั พ ย์ สิน เพิ มเติม เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรว่าต้ องการซื "อทรัพย์สิน TUC เพิมเติม
ดั ง กล่ า ว (“ทรั พย์ สิ น TUC ที จะโอน”) ตาม
ข้ อกําหนดทีระบุในหนังสือข้ อเสนอ (“หนังสือตอบ
รับ”) ภายใน 10 วันทําการนับจากวันทีกองทุนได้ รับ
หนังสือข้ อเสนอหรื อระยะเวลานานกว่านัน" ตามที
ผู้ขายทรัพย์สินเพิมเติมอาจตกลง จากนัน" ภายใน
สามเดือนนับจากวันทีของหนังสือตอบรับ กองทุน
ต้ องพยายามอย่างเต็มทีเพือให้ ได้ รับอนุมตั ิจากผู้
ถือหน่วยลงทุนทีจําเป็ นในการซื "อทรัพย์สิน TUC ที
จะโอน และ TUC ต้ องดําเนินการ และ/หรื อ จัดการ
ให้ นิติบุคคลอืนในกลุ่มทรู รายทีเกียวข้ องพยายาม
อย่า งเต็ ม ที ให้ ได้ รั บ ความยิ น ยอมหรื อ การอนุมัติ
ทัง" หมดที จํ า เป็ น ตามกฎหมาย กฎระเบี ย บ และ
สัญ ญาสํ า หรั บ การขายทรั พ ย์ สิ น TUC ที จะโอน
เมือได้ รับความยินยอมและการอนุมัติทีเกียวข้ อง
ทังหมดแล้
"
ว กองทุนและผู้ขายทรัพย์สินเพิมเติมจะ
เข้ าทําสัญญาและทําการซื "อขายและโอนทรัพย์สิน
TUC ทีจะโอนให้ เสร็ จสิ "นภายในสามเดือนหลังจาก
กองทุน และผู้ข ายทรั พ ย์ สิ น เพิ มเติ ม ได้ รั บ ความ
ยินยอมและการอนุมตั ิดงั กล่าวทังหมดแล้
"
ว

(ค)

หาก (ก) กองทุ น ไม่ ส่ ง หนัง สื อ ตอบรั บ ให้ ผู้ข าย
ทรัพย์สินเพิมเติมภายในเวลาทีกําหนด (ข) กองทุน
หรื อผู้ขายทรัพย์สินเพิมเติมไม่ได้ รับความยินยอม
และการอนุมตั ิทีจําเป็ นทัง" หมดทีเกียวข้ องภายใน
ระยะเวลาสามเดือนนับจากวันทีของหนังสือ ตอบ
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รับ หรื อ (ค) คู่สญ
ั ญาไม่สามารถดําเนินการให้ การ
ซื อ" ขายและโอนทรั พ ย์ สิน TUC ที จะโอนเสร็ จ สิน"
ภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันทีได้ รับความ
ยินยอมและการอนุมตั ิทีจําเป็ นทังหมดที
"
เกียวข้ อง
ผู้ขายทรัพย์สินเพิมเติมมีสิทธิขายทรัพย์สิน TUC ที
จะโอนให้ บคุ คลภายนอกในข้ อกําหนดและเงือนไข
เดียวกันหรื อดีกว่า (สําหรับผู้ขายทรัพย์สนิ เพิมเติม)
ทีกํ าหนดในหนังสือข้ อเสนอภายในระยะเวลาหก
เดือนหลังจากนัน" หากผู้ขายทรัพย์สินเพิมเติมยัง
ไม่ ส ามารถขายทรั พย์ สิ น TUC ที จะโอนให้
บุ ค คลภายนอกได้ ภายในระยะเวลาหกเดื อ น
ดังกล่าว และต่อมาผู้ขายทรัพย์สินเพิมเติมต้ องการ
ขายทรั พ ย์ สิน TUC ที จะโอนอี ก ครั ง" ให้ ก องทุนมี
สิทธิในการซื "อเป็ นรายแรกอีกครัง" โดยให้ ดําเนินการ
ตามขันตอนในลั
"
กษณะเดียวกันจนครบถ้ วน
สิทธิ ในการซือ" เป็ นรายแรก (Right
of first offer) ของ TUC ...........

·

·

การจํากัดความรับผิดของ
TUC ........................................

หากกองทุน ได้ ซื อ" ทรั พ ย์ สิน TUC ที จะโอนและภายหลัง
ต้ องการขายทรั พย์ สิ น TUC ที จะโอนดั ง กล่ า วแก่
บุคคลภายนอก กองทุนจะต้ องทําหนังสือข้ อเสนอส่งให้
TUC โดยต้ องระบุ (ก) ราคาทีกองทุนเสนอขาย และ (ข)
เงือนไขและข้ อกําหนดทีสําคัญของการขายทรัพย์สิน TUC
ทีจะโอนดังกล่าวทีกองทุนเสนอ เมือ TUC ได้ รับหนังสือ
ดังกล่าวแล้ ว TUC จะมีสิทธิในการซื "อทรัพย์สิน TUC ทีจะ
โอนเป็ นรายแรกโดยมีเงือนไขและข้ อกําหนดตามทีได้ ระบุ
ไว้ ใ นสัญ ญาซือ" ขายทรั พย์ สิน ของ TUC ที ลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 2 และครัง" ที 3
TUC อาจโอนสิ ท ธิ ใ นการซื อ" ทรั พ ย์ สิ น TUC ที จะโอน
ดังกล่าวให้ แก่นิติบคุ คลอืนในกลุม่ ทรู ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ อง
ได้ รับความยินยอมจากกองทุน

นับจากวันทีทําการโอนทรัพย์สนิ ทีเกียวข้ องเสร็ จสิ "น
·

TUC ต้ องรับผิดต่อสิทธิเรี ยกร้ องใดเกียวกับทรัพย์สิน TUC
ที โอนแล้ ว หากกองทุนได้ มีการบอกกล่า วเรี ยกร้ องสิทธิ
ภายในสองปี นบั จากวันทีทําการโอนทรัพย์สินทีเกียวข้ อง
เสร็ จสิ "น เว้ นแต่สทิ ธิเรี ยกร้ องทีเกิดจากเรื องสําคัญบางเรื อง
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ทีกําหนดไว้ ในสัญญาซื "อขายทรั พย์ สินของ TUC ทีลงทุน
เพิมเติม ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 ซึงไม่มีกําหนดระยะเวลา
สิ "นสุดในการบอกกล่าวเรี ยกร้ องสิทธิ (นอกจากทีกฎหมาย
กําหนด) เรื องดังกล่าวรวมถึงคํารับรองของ TUC ในเรื อง
อํานาจหน้ าทีและความสามารถ กรรมสิทธิ= ของ TUC ใน
ทรัพย์สนิ ทีขายของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง"
ที 3 และการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงกระทําการทีสําคัญ
·

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

ความรั บ ผิ ด ของ TUC เกี ยวกับ การทํ า ผิ ด สัญ ญาใด ๆ
ภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 ทังหมดรวมแล้
"
วจะไม่เกินราคาซื "อขาย
ทรัพย์สิน TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ในส่วนทีเกียวกับ
ทรั พ ย์ สิน ที ขายของ TUC ที ลงทุน เพิ มเติม ครั ง" ที 2 และ
ราคาซือ" ขายทรั พย์ สิน TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 3 ใน
ส่วนทีเกี ยวกับทรั พย์สินทีขายของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม
ครั ง" ที 3 ทัง" นี " TUC ต้ อ งรั บ ผิ ดต่อ ความเสียหาย สูญ เสีย
สิทธิเรี ยกร้ อง ภาษี (ยกเว้ นภาษี มลู ค่าเพิม) อากรแสตมป์
ภาระผูกพัน และต้ นทุนค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ทีเกิดขึ "นหรื อ
เป็ น ผลจากการเข้ า ทํ า การใช้ สิท ธิ การบัง คับ สิท ธิ ต าม
สัญญาซื "อขายทรัพย์สนิ ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
และครัง" ที 3

TUC ตกลงทีจะ
·

·

·

จัดให้ มีการประกันภัยทีเกียวกับทรัพย์สินทีขายของ TUC
ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 ภายใต้ ก รมธรรม์
ประกั น ภั ย ของกลุ่ ม ทรู ต ามข้ อกํ า หนดที กํ า หนดไว้ ใน
สัญญาซื "อขายทรัพย์สนิ ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
และครัง" ที 3 จนกว่ากองทุนจะทําประกันภัยทีเกียวข้ อง
จัดหากรมธรรม์ ประกันภัยทีเกี ยวข้ องสําหรั บทรั พย์ สินที
ขายของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 ใน
นามของกองทุน โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบี "ยประกันภัย
สําหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว และ
ไม่ เ ปลี ยนแปลงข้ อกํ า หนดในกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ที
เกียวข้ องของกลุ่มทรู เกียวกับทรัพย์สินทีขายของ TUC ที
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ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 โดยไม่ได้ รั บ ความ
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุนก่อน โดยกองทุน
จะไม่ให้ ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอนั ควรไม่ได้
การชดเชยความเสียหาย........

·

·

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

·

TUC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ ต่อกองทุน บริ ษัท จัดการ และ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ
เรี ย กร้ อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรั บ ผิ ด ที เกิ ด ขึน" จริ ง
ทังหมด
"
และต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงค่า
ทนายความและเงิ น ทดรองอื นตามสมควรที เกิ ด ขึ น"
เนื องจากการทํ าผิ ด ข้ อ ตกลง สัญ ญา หรื อ คํ า รั บ ประกั น
หรื อการผิดคํารั บรองใดของ TUC ภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขาย
ทรัพย์สินของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3
เว้ นแต่เป็ นความผิดหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงหรื อ
จงใจกระทําผิดโดยกองทุน บริ ษัทจัดการ หรื อตัวแทนของ
กองทุนหรื อบริ ษัทจัดการ ทังนี
" " โดยไม่จํากัดสิทธิอืนใดของ
กองทุนทีมีตามสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 หรื อตามกฎหมายทีใช้ บงั คับ
ใด ๆ
กองทุน ตกลงยอมรั บ ผิ ดชดใช้ ต่อ TUC และตัว แทนของ
TUC ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ เรี ยกร้ อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดทีเกิดขึ "นจริ งทังหมด
"
และต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงค่าทนายความและเงินทด
รองอืนตามสมควรทีเกิดขึ "น เนืองจากการทําผิดข้ อตกลง
สัญ ญา หรื อ คํ า รั บ ประกัน หรื อ การผิ ด คํ า รั บ รองใดของ
กองทุนภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ทีลงทุน
เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 เว้ น แต่เ ป็ น ความผิ ด หรื อ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงหรื อจงใจกระทําผิดโดย TUC
หรื อ ตัว แทนของ TUC ทัง" นี " โดยไม่จํ า กัด สิท ธิ อื นใดของ
TUC ที มี ต ามสัญ ญาซื อ" ขายทรั พ ย์ สิน ของ TUC ที ลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 หรื อตามกฎหมายทีใช้ บงั คับ
ใด ๆ
TUC และ กองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรื อโอน
โดยประการอืนใดซึงผลประโยชน์ทงหมดหรื
ั"
อบางส่วนของ
สัญญาซื "อขายทรัพย์สนิ ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
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และครั ง" ที 3 โดยมิ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมล่ ว งหน้ าจาก
คู่ สัญ ญาอี ก ฝ่ ายเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร ทัง" นี " เว้ นแต่ มี
ข้ อ กํ า หนดในสัญญาซือ" ขายทรั พย์ สิน ของ TUC ที ลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 ให้ กระทําได้
ข้ อตกลงเพิ มเติ ม เกี ยวกั บ เสา ตามเงื อนไขของสัญ ญาซื อ" ขายทรั พ ย์ สิ น ของ TUC ที ลงทุน
โทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 ซึ งกํ า หนดว่ า ในกรณี ที มี ก าร
เพิมเติม ครัง" ที 3 ทีมีการทับซ้ อน
เปลียนแปลงเกี ยวกับ ที ตัง" ของเสาโทรคมนาคมของ TUC ที
ั ญาเจรจาและตกลงร่วมกันให้ มี
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 ให้ ค่สู ญ
การชดเชยอย่า งเป็ น ธรรมและเท่าเที ย มแก่ก องทุน หากการ
เปลียนแปลงดังกล่าวไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทีระบุไว้ โดย
คู่สญ
ั ญาได้ มีข้อตกลงเกียวกับการดําเนินการและการชดเชย
กองทุนหากเกิดกรณีการทับซ้ อนของเสาโทรคมนาคมของ TUC
ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 3 ตามเงื อนไขดังกล่าวของสัญญาซื "อ
ขายทรั พย์ สินของ TUC ทีลงทุนเพิมเติมครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3
ดังนี "
·

ภายหลั ง จากที ที ปรึ ก ษาด้ านเทคนิ ค ของกองทุ น ได้
ดําเนินการตรวจสอบข้ อมูลทีตังของเสาโทรคมนาคมที
"
ยัง
ไม่ ไ ด้ รั บ การตรวจสอบทางเทคนิ ค เบื อ" งต้ น (desktop
analysis) จํานวนไม่เกิน 586 เสา อันเป็ นส่วนหนึงของเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 3 (“เสา
โทรคมนาคมของ TUC ทียังไม่ ได้ รับการตรวจสอบ
ทางเทคนิ คเบื "อ งต้ น ”) เพื อพิ จ ารณาว่ า เป็ นเสา
โทรคมนาคมที “อยู่ในบริ เวณทีใกล้ เคียงกันอย่างมาก (In
Close Proximity)” (ตามทีนิยามไว้ ด้านล่าง) หรื อไม่ จาก
ข้ อมูลสรุปที TUC ส่งมอบให้ แก่กองทุนตามสัญญาซื "อขาย
ทรัพย์สินของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ ครัง" ที 3
แล้ วเสร็ จ (ซึงจะไม่เกินกว่า 1 เดือน นับแต่วนั ทีทําการโอน
และส่งมอบเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติ ม
ครั ง" ที 3 เสร็ จสิ "น) กองทุนจะดําเนินการแจ้ งจํ านวนและ
รายละเอียดของเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีเข้ าข่ายว่า
ตั ง" อยู่ “ในบริ เวณที ใกล้ เคี ย งกั น อย่ า งมาก” (“เสา
โทรคมนาคมทีอยู่ในบริเวณทีใกล้ เคียงกันอย่ างมาก”)
ให้ TUC ทราบ (หากมี) ภายในระยะเวลา 1 เดือนดังกล่าว
ทั ง" นี " หากกองทุ น ไม่ ดํ า เนิ น การแจ้ งรายละเอี ย ดเสา
โทรคมนาคมที อยู่ ใ นบริ เ วณที ใกล้ เ คี ย งกั น อย่ า งมาก
ดังกล่าวให้ TUC ทราบภายในระยะเวลา 1 เดือนตามที
ระบุไว้ ข้างต้ น ให้ ถือว่าไม่มีเสาโทรคมนาคมทีอยูใ่ นบริ เวณ
ทีใกล้ เคียงกันอย่างมาก และหากมีการแจ้ งจํ านวนและ
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รายละเอี ย ดดัง กล่าว ให้ ถื อ ว่า เสาโทรคมนาคมที อยู่ใน
บริ เวณทีใกล้ เคียงกันอย่างมากเป็ นไปตามทีกองทุนได้ แจ้ ง
ต่อ TUC ภายใน 1 เดือนดังกล่าวเท่านัน"
·

ภายใน 1 เดือนหลังจากได้ รับรายการของเสาโทรคมนาคม
ทีอยู่ในบริ เวณทีใกล้ เคียงกันอย่างมากจากกองทุน TUC
จะเพิมเติมรายละเอียดในรายการดังกล่าวให้ แก่กองทุน
โดยจะระบุเสาโทรคมนาคมทีอยู่ในบริ เวณทีใกล้ เคียงกัน
อย่างมาก ทีมีการติดตังอุ
" ปกรณ์รับส่งสัญญาณซึงมีการใช้
งานจริ ง แล้ ว และที ยัง ไม่ ไ ด้ มี ก ารติ ด ตัง" อุ ป กรณ์ รั บ ส่ง
สัญ ญาณซึ งมี ก ารใช้ งานจริ ง ณ เวลาที จัด ทํ า รายการ
ดังกล่าว (“ระยะเวลาจัดทําข้ อมูลเกียวกับอุปกรณ์ ”)
·

·

เมือได้ รับข้ อมูลเกี ยวกับอุปกรณ์ จาก TUC หรื อเมือ
พ้ นระยะเวลาจั ด ทํ า ข้ อมู ล เกี ยวกั บ อุ ป กรณ์ แ ล้ ว
กองทุ น จะให้ ที ปรึ กษาด้ านเทคนิ ค ของกองทุ น
ดํ า เนิ น การตรวจสอบทางเทคนิ ค โดยละเอีย ด (full
audit) สํ า หรั บ เสาโทรคมนาคมที อยู่ ใ นบริ เวณที
ใกล้ เคียงกันอย่างมากให้ แล้ วเสร็ จ (ซึงจะไม่เกิ น 9
เดือนนับจากวันสิ "นสุดระยะเวลาจัดทําข้ อมูลเกียวกับ
อุปกรณ์ (“ระยะเวลาการตรวจสอบทางเทคนิ ค
โดยละเอี ย ด”)) โดยในระหว่ า งระยะเวลาการ
ตรวจสอบทางเทคนิคโดยละเอียด กองทุนมีสิทธิแจ้ ง
จํานวนและรายละเอียดของเสาโทรคมนาคมทีอยู่ใน
บริ เวณทีใกล้ เคียงกันอย่างมากทีถูกระบุโดยผู้เชียว
ชาญทางเทคนิคว่าเข้ าข่ายเป็ น “เสาโทรคมนาคมทีมี
การทั บ ซ้ อน” (ตามที นิ ย ามไว้ ด้ านล่ า ง) (“เสา
โทรคมนาคมทีอาจมีการทับซ้ อน” ให้ แก่ TUC เพือ
พิจารณา ทังนี
" " หากกองทุนไม่ดําเนินการแจ้ งจํานวน
และรายละเอียดเสาโทรคมนาคมทีอาจมีการทับซ้ อน
ดั ง กล่ า วให้ TUC ทราบภายในระยะเวลาการ
ตรวจสอบทางเทคนิคโดยละเอียด ให้ ถือว่าไม่มีเสา
โทรคมนาคมทีอาจมีการทับซ้ อน และหากมีการแจ้ ง
จํ า นวนและรายละเอี ย ดดั ง กล่ า ว ให้ ถื อ ว่ า เสา
โทรคมนาคมทีอาจมีการทับซ้ อนเป็ นไปตามทีกองทุน
ได้ แจ้ งต่อ TUC ภายใน ระยะเวลาการตรวจสอบทาง
เทคนิคโดยละเอียดดังกล่าวเท่านัน"

TUC จะมีระยะเวลา 1 เดือนนับจากได้ รับแจ้ งรายการของ
เสาโทรคมนาคมทีอาจมีการทับซ้ อนจากกองทุนแต่ละครัง"
(“ระยะเวลาพิ จารณาการทับซ้ อนโดย TUC”) ในการ
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พิจารณาและโต้ แย้ งว่าเสาโทรคมนาคมทีอาจมีก ารทับ
ซ้ อนใดไม่ถือเป็ น “เสาโทรคมนาคมทีมีการทับซ้ อน” ใน
กรณี ทีคู่สญ
ั ญาไม่อาจตกลงกันได้ ว่าเสาโทรคมนาคมที
อาจมี ก ารทับ ซ้ อ นใดเป็ น “เสาโทรคมนาคมที มี ก ารทับ
ซ้ อน” หรื อไม่ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันทีได้ รับ
การแจ้ งจากกองทุ น สํ า หรั บ เสาดัง กล่ า ว ให้ ถื อ ว่ า เสา
โทรคมนาคมที อาจมี ก ารทับ ซ้ อ นดัง กล่า วนัน" เป็ น “เสา
โทรคมนาคมทีมีการทับซ้ อน”
·

เมือได้ รับการยืนยันจาก TUC ว่าเสาโทรคมนาคมทีอาจมี
การทับซ้ อนใดเป็ น “เสาโทรคมนาคมทีมีการทับซ้ อน” หรื อ
ระยะเวลาพิ จ ารณาการทับ ซ้ อ นโดย TUC สํ า หรั บ เสา
โทรคมนาคมดังกล่าวนันสิ
" "นสุดลง (แล้ วแต่วนั ใดจะเกิดขึ "น
ก่อน) TUC ตกลงจะ:
(ก)

ดําเนินการเปลียนเสาโทรคมนาคมทีมีการทับซ้ อน
ดังกล่าวกับเสาโทรคมนาคมอืนทีมีการใช้ งานและ
ตังอยู
" ่ในประเทศไทย และเป็ นเสาประเภทเดียวกัน
(อาทิเช่น ประเภทติดตัง" บนพื "นดิน, ประเภทติดตัง"
บนดาดฟ้า หรื อ ประเภท IBC) และมีจํานวนพื "นที
รองรับไม่น้อยไปกว่าเดิม (กล่าวคือ มีจํานวนพื "นที
(slots) ไม่น้อยไปกว่าเดิม) กับเสาโทรคมนาคมทีมี
การทับซ้ อนซึงจะต้ องมีการเปลียน หรื อ

(ข)

ใช้ ประโยชน์ ใ นเสาโทรคมนาคมดั ง กล่ า วโดย
ดําเนินการติดตังอุ
" ปกรณ์รับส่งสัญญาณซึงมีการใช้
งานจริ ง

โดย TUC ต้ องดําเนินการดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จและแจ้ งข้ อมูล
เสาโทรคมนาคมทีมีการทับซ้ อนที TUC ได้ ดําเนินการเพือแก้ ไข
แล้ ว (“เสาโทรคมนาคมทีได้ มีการแก้ ไขแล้ ว ”) ให้ กองทุน
ทราบภายในระยะเวลา 9 เดือน (หรื อระยะเวลาอืนใดตามที
กองทุน อาจตกลงให้ ข ยายออกไป) นับ แต่ (1) วัน สิน" สุด ของ
ระยะเวลาพิจารณาการทับซ้ อนโดย TUC หรื อ (2) วันที TUC
ยื น ยัน กับ กองทุน ว่ า เสาโทรคมนาคมที อาจมี ก ารทับ ซ้ อ นที
กองทุนได้ แจ้ งเป็ น “เสาโทรคมนาคมทีมีการทับซ้ อน” แล้ วแต่วนั
ใดจะเกิดขึ "นก่อน (“ระยะเวลาการดําเนินการแก้ ไขการทับ
ซ้ อน”)
·

กองทุน มี สิ ท ธิ ที จะให้ ที ปรึ ก ษาด้ า นเทคนิ ค ของกองทุน
ดําเนินการตรวจสอบการทับซ้ อนกันของเสาโทรคมนาคมที
ได้ มี ก ารแก้ ไขแล้ ว (“การตรวจสอบการทั บ ซ้ อน
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เพิ มเติ ม ”) (โดย TUC ตกลงเป็ น ผู้รั บผิ ด ชอบค่าใช้ จ่าย
สําหรับการตรวจสอบการทับซ้ อนเพิมเติมในส่วนทีเกินกว่า
ค่ า ใช้ จ่ า ยสํ า หรั บ การตรวจสอบการทั บ ซ้ อนของเสา
โทรคมนาคม 5 เสาแรกซึ งจะรั บ ผิ ด ชอบโดยกองทุน )
ภายหลังจากทีทีปรึ กษาด้ านเทคนิคของกองทุนดําเนินการ
ตรวจสอบการทับซ้ อนเพิมเติมแล้ วเสร็ จ กองทุนมีสิทธิแจ้ ง
ให้ TUC ทราบ หากเสาโทรคมนาคมทีได้ มีการแก้ ไ ขแล้ ว
เสาใดยังคงเป็ นเสาโทรคมนาคมทีมีการทับซ้ อน (ซึงจะไม่
เกิ น กว่ า 18 เดื อ น นับ แต่ (1) วัน สิ น" สุด ระยะเวลาการ
ดําเนินการแก้ ไขการทับซ้ อน และ (2) กองทุนได้ รับข้ อมูล
เกี ยวกับ เสาโทรคมนาคมที ได้ มี ก ารแก้ ไขแล้ ว ที TUC มี
หน้ าทีนําส่งครบถ้ วนแล้ ว ทังนี
" " หากกองทุนไม่ดําเนินการ
แจ้ ง TUC ว่า มีเสาโทรคมนาคมทีได้ มีการแก้ ไขแล้ วเสาใด
ยั ง คงเป็ นเสาโทรคมนาคมที มี ก ารทั บ ซ้ อน ภายใน
ระยะเวลา 18 เดือนดังกล่าว ให้ ถือว่าไม่มีเสาโทรคมนาคม
ทีได้ มีการแก้ ไขแล้ วเสาใดยังคงเป็ นเสาโทรคมนาคมทีมี
การทับซ้ อน และหากมีการแจ้ ง จํ านวนและรายละเอียด
ของเสาโทรคมนาคมทีได้ มีการแก้ ไขแล้ วทียังคงเป็ นเสา
โทรคมนาคมทีมีการทับซ้ อนให้ เป็ นไปตามทีกองทุนได้ แจ้ ง
ต่อ TUC ภายในระยะเวลา 18 เดือนดังกล่าวเท่านัน"
·

·

ภายในระยะเวลา 30 วัน นับ แต่วัน ที ได้ รั บ การแจ้ ง จาก
ก อ ง ทุ น ดั ง ก ล่ า ว TUC ต้ อ ง ดํ า เ นิ น ก ารซื อ" คื นเสา
โทรคมนาคมทีมีการทับซ้ อนทีเกียวข้ องในราคาทีกองทุน
ชําระให้ แก่ TUC เพือซื "อเสาโทรคมนาคมทีมีการทับซ้ อน
นัน" พร้ อมทังชํ
" าระดอกเบี "ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่
วั น ถั ด จากวั น ครบกํ า หนดระยะเวลา 30 วั น ดั ง กล่ า ว
จนกระทังและรวมถึงวันที TUC ชําระคืนราคาซื "อขายเสา
โทรคมนาคมทีมีการทับซ้ อนนันให้
" แก่กองทุน โดยเมือ TUC
ดําเนินการซื "อคืนเสาดังกล่าวแล้ ว หน้ าทีในการเช่าและการ
ชําระค่าเช่าพื "นที (slots) ทีเกียวเนืองกับเสาโทรคมนาคมที
มี ก ารทั บ ซ้ อนดั ง กล่ า วของ TUC ภายใต้ สั ญ ญาเช่ า
ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคมทีได้ มี
การแก้ ไขและแทนที จะสิ "นสุดลง
หน้ าทีของ TUC ตามข้ อตกลงเกี ยวกับเสาโทรคมนาคม
ของ TUC ที มี ก ารทับ ซ้ อ นนี " จะไม่ ก ระทบถึ ง หน้ า ที ของ
TUC ในฐานะผู้เช่าหลักภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ และ
บริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคมทีได้ มีการแก้ ไขและ
แทนที ทังนี
" " TUC ในฐานะผู้เช่าหลักจะยังคงชําระค่าเช่าที
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เกี ยวเนื องกับ เสาโทรคมนาคมที มี การทับ ซ้ อ น และเสา
โทรคมนาคมทีนํามาเปลียน (หากต้ องมีการเปลียนแปลง
เสาโทรคมนาคม) ให้ แก่กองทุนต่อไปตามข้ อกําหนดและ
เงือนไขของสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลัก
เสาโทรคมนาคมทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที
คํา นิ ย ามของเสาโทรคมนาคมที มี
การทับซ้ อน ............................

·

·

กฎหมายทีใช้ บังคับ ................

·

เขตอํานาจศาล .......................

·

“เสาโทรคมนาคมที มี ก ารทั บ ซ้ อน” หมายถึ ง เสา
โทรคมนาคมของ TUC ที ยัง ไม่ได้ รั บ การตรวจสอบทาง
เทคนิคเบือ" งต้ น ซึง (ก) ตัง" “อยู่ในบริ เวณทีใกล้ เคียงกัน
อย่างมาก” (In Close Proximity) (ตามทีนิยามไว้ ด้านล่าง)
กับเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 อืน
ซึง TUC ได้ ดําเนินการส่งมอบให้ แก่กองทุนไปแล้ ว หรื อ
กับ เสาโทรคมนาคมอื นซึงถื อ เป็ น ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคม ทีกองทุนได้ ลงทุนและรับจากกลุม่ ทรู
ณ วันทีทําการโอนและส่งมอบเสาโทรคมนาคมของ TUC
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 เสร็ จสิ "น และ (ข) มิได้ อยู่ระหว่าง
การใช้ งานโดยการติดตังอุ
" ปกรณ์ เพือรับส่งสัญญาณใด ๆ
ซึงมีการใช้ งานจริ ง
“อยู่ ใ นบริ เ วณที ใกล้ เคี ย งกั น อย่ า งมาก” (In Close
Proximity) หมายถึง สถานการณ์ ที เสาโทรคมนาคมของ
TUC ทียังไม่ได้ รับการตรวจสอบทางเทคนิคเบื "องต้ นเสาใด
มี ร ะ ย ะ ห่ า ง จ า ก เ สา โ ท ร ค ม น า ค ม อื น ซึ ง เ ป็ น เ สา
โทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 3 อืน ซึง
TUC ได้ ดําเนินการส่งมอบให้ แก่กองทุนไปแล้ ว หรื อ เสา
โทรคมนาคมอื นซึงถื อ เป็ น ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคม ทีกองทุนได้ ลงทุนและรับจากกลุม่ ทรู ณ วันที
ทําการโอนและส่งมอบเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 3 เสร็ จสิ "น ซึงมีรายละเอียดตามทีคูส่ ญ
ั ญา
จะตกลงกันตามมาตรฐานทางเทคนิคของเสาโทรคมนาคม
สัญญาซื "อขายทรัพย์สนิ ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
และครัง" ที 3 ให้ ใช้ บงั คับตามกฎหมายไทย
ให้ ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา
ตัดสินคดีความ หรื อการดําเนินกระบวนการพิจารณา และ
การยุติ ข้ อ พิ พ าทที เกิ ด ขึน" จากหรื อ เกี ยวข้ อ งกับ สัญ ญา
ซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ
ครัง" ที 3
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สัญญาซือ" ขายทรั พย์ สินระหว่างทรู มูฟและกองทุน (“สัญญาซือ" ขายทรั พย์ สิน
ของทรูมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที $ และครัง" ที 3”)

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

ทรัพย์ สินทีซือ" ขาย ..................

·

ทรูมฟู ในฐานะผู้ขาย และ

·

กองทุน ในฐานะผู้ซื "อ

·

ภายใต้ เงือนไขความสําเร็ จครบถ้ วนของเงือนไขบังคับก่อน
ทังหมดที
"
กําหนดไว้ ในสัญญาซื "อขายทรัพย์สนิ ของทรูมฟู ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 ทรู มฟู จะต้ องขายและ
โอนให้ แก่ ก องทุ น และกองทุ น จะต้ องซื อ" และรั บ โอน
กรรมสิทธิ=
·

·

ณ วัน ที กํ า หนดให้ เป็ นวัน ทํ า การโอนและส่ ง มอบ
ทรั พย์ สินทีขายของทรู มูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2
เสร็ จ สิน" (“วั น ที ทํ า การโอนทรั พ ย์ สิ น ที ขายของ
ทรู มูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 เสร็ จสิน" ”) FOC
หลั ก ความยาว 542 กิ โ ลเมตร (หรื อประมาณ
117,147 คอร์ กิ โ ลเมตร) ซึ งปั จจุ บั น ใช้ ในธุ ร กิ จ
ให้ บ ริ ก ารโทรศัพ ท์ เคลือนที และอิ น เทอร์ เน็ ตในเขต
พืน" ทีกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (“ทรั พย์ สินที
ขายของทรูมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2”) และ
ณ วัน ที กํ า หนดให้ เป็ นวัน ทํ า การโอนและส่ ง มอบ
ทรั พย์ สินทีขายของทรู มูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 3
เสร็ จ สิน" (“วั น ที ทํ า การโอนทรั พ ย์ สิ น ที ขายของ
ทรู มู ฟ ที ลงทุ นเพิ มเติม ครั "ง ที 3 เสร็ จ สิ น" ”) (ก)
FOC หลัก ความยาวโดยประมาณ 546 กิ โ ลเมตร
(หรื อเทียบเท่ากับ 117,871 คอร์ กิโลเมตร) ซึงปั จจุบนั
ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีและอินเทอร์ เน็ต
ในเขตพื "นทีกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และ (ข)
FOC ความยาวโดยประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรื อ
ประมาณ 220,428 คอร์ กิ โ ลเมตร) ซึ งปั จ จุ บั น ใช้
ภายใต้ โครงข่ า ย FTTx สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ให้ บริ การ
อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตพื "นที
ต่างจังหวัด (“ทรั พย์ สินทีขายของทรู มูฟ ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 3”)
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(รวมเรี ย กว่ า “ทรั พ ย์ สิ น ที ขายของทรู มู ฟ ที ลงทุ น
เพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3”)
เงือนไขบังคับก่ อน ..................

·

·

เงือนไขบังคับก่อนทีต้ องสําเร็ จครบถ้ วนในวันหรื อก่อนวันที
ทําการโอนทรัพย์สินทีขายของทรู มฟู ทีลงทุนเพิมเติม ครัง"
ที 2 เสร็ จสิ "น และวันทีทําการโอนทรัพย์สนิ ทีขายของทรู มฟู
ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 3 เสร็ จ สิ น" รวมถึ ง (แต่ ไ ม่จํ า กัด
เพี ย ง) (ก) ทรู มูฟ ได้ รั บ อนุมัติ และได้ รั บ มอบอํ า นาจให้
ดําเนินการทังหมดที
"
เกียวข้ องทีต้ องได้ รับสําหรับการเข้ าทํา
และปฏิ บัติ ต ามภาระผูก พัน ของตนตามสัญ ญาซื อ" ขาย
ทรัพย์สินของทรู มฟู ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3
แล้ ว (ข) มีการลงนามและทําให้ สมบูรณ์ซงเอกสารธุ
ึ
รกรรม
สําหรับการลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 (ค) กองทุนได้ รับมติของ
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ในการเข้ า ทํ า สัญ ญาซื อ" ขายทรั พ ย์ สิน
ของทรู มูฟ ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 ตามประกาศ ทน.
1/2554 (ซึงถูกยกเลิกและแทนทีโดยประกาศ ทน. 38/2562
แล้ ว) (ง) ในกรณีทรัพย์สนิ ทีขายของทรูมฟู ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 2 มีการลงนามในสัญญากู้ยืมเงินเพือจัดหาเงินทุน
สํ า หรั บ การได้ ม าซึ งทรั พ ย์ สิ น ที ขายของทรู มูฟ ที ลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 (จ) ในกรณีทรัพย์สินทีขายของทรู มูฟ ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 มีการลงนามในสัญญากู้ยืมเงินเพือ
จัดหาเงินทุนบางส่วนสําหรับการได้ มาซึงทรัพย์สินทีขาย
ของทรู มูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 (หากมี) และการเพิม
ทุนครัง" ที 1 ของกองทุนได้ รับการจดทะเบียนถูกต้ องตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ (ฉ) ไม่มีเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างร้ ายแรงเกิดขึ "นนับจากวันทําสัญญาซื "อขาย
ทรัพย์สนิ ของทรูมฟู ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3
ในกรณีทรัพย์สินทีขายของทรู มฟู ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2
หากมิได้ มีการปฏิบตั ิตามเงือนไขบังคับก่อนให้ สําเร็ จ หรื อ
มิได้ มีการยกเว้ นเงือนไขบังคับก่อนภายใน 14 วันทําการ
หลังจากวันทําสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของทรู มูฟ ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 ทรู มูฟหรื อกองทุนอาจบอก
เลิก สัญ ญาซื อ" ขายทรั พ ย์ สิน ของทรู มูฟ ที ลงทุน เพิ มเติม
ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 (ทัง" นี " การที เงื อนไขบัง คับ ก่ อ นที
เกียวข้ องไม่สําเร็ จครบถ้ วนจะต้ องมิได้ เกิดจากการทําผิด
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ภาระผู ก พั น ของคู่ สัญ ญาฝ่ ายนั น" แต่ เ พี ย งฝ่ ายเดี ย ว)
โดยทรูมฟู หรื อกองทุนต่างไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องต่อคูส่ ญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายตามสัญญาดังกล่าว เว้ นแต่สทิ ธิเรี ยกร้ องทีเกิดขึ "นจาก
การกระทําผิดภาระผูกพันในการปฏิบตั ิตามเงือนไขบังคับ
ก่อนทีเกียวข้ องและการทําให้ ธุรกรรมตามสัญญาซื "อขาย
ทรัพย์สินของทรู มฟู ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3
สมบูรณ์และมีผล
·

ราคาซือ" ขาย ............................

ในกรณีทรัพย์สินทีขายของทรู มฟู ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3
หากมิได้ มีการปฏิบตั ิตามเงือนไขบังคับก่อนให้ สําเร็ จ หรื อ
มิได้ มีการยกเว้ นเงือนไขบังคับก่อนภายใน 14 วันทําการ
หลังจากวันทีกํ าหนดให้ เป็ นวันทําการซื "อขายทรั พย์สินที
ขายของทรู มูฟ ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 3 เสร็ จ สิ น" ตาม
สัญญาซื "อขายทรัพย์สนิ ของทรู มฟู ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
และครัง" ที 3 ทรูมฟู หรื อกองทุนอาจบอกเลิกการโอนขายใน
ส่ ว นที เกี ยวข้ องกั บ ทรั พ ย์ สิ น ที ขายของทรู มู ฟ ที ลงทุ น
เพิมเติม ครัง" ที 3 (ทังนี
" " การทีเงือนไขบังคับก่อนทีเกียวข้ อง
ไม่ สํ า เร็ จ ครบถ้ วนจะต้ อ งมิ ไ ด้ เ กิ ด จากการทํ า ผิ ด ภาระ
ผูกพันของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายนันแต่
" เพียงฝ่ ายเดียว) โดยทรู มฟู
หรื อกองทุนต่างไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องต่อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายใน
ส่วนทีเกียวข้ องกับการโอนขายทรัพย์สนิ ทีขายของทรูมฟู ที
ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 3 ดัง กล่า ว เว้ น แต่สิท ธิ เ รี ย กร้ องที
เกิ ดขึน" จากการกระทําผิดภาระผูกพันในการปฏิบัติตาม
เงื อนไขบังคับก่อนทีเกี ยวข้ องและการทําให้ ธุรกรรมการ
โอนขายทรัพย์สนิ ทีขายของทรูมฟู ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3
ตามสัญญาซือ" ขายทรั พย์ สินของทรู มูฟ ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 สมบูรณ์และมีผล
·

·

5,312,107,901 บาท (“ราคาซื "อ ขายทรั พย์ สิ น
ทรูมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2”) และ
ราคาซื "อขายสําหรับทรัพย์สนิ ทีขายของทรูมฟู ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 3 (“ราคาซือ" ขายทรั พย์ สินทรู มูฟ ที
ลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 3”) เป็ นไปตามจํานวนทีระบุ
ไว้ ในสัญ ญาซื อ" ขายทรั พ ย์ สิ น ของทรู มู ฟ ที ลงทุ น
เพิมเติม ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 โดยกองทุนต้ องชําระ
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ราคาซื "อขายเต็มจํานวนในวันทีทําการโอนทรัพย์สนิ ที
ขายของทรูมฟู ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 เสร็ จสิ "น หรื อ
วัน ที ทํ า การโอนทรั พ ย์ สิน ที ขายของทรู มูฟ ที ลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 3 เสร็ จสิ "น แล้ วแต่กรณี
กรรมสิทธิ'และความเสียง .......

·

·

ภาระหน้ าทีหลักของ ทรูมูฟ ...

·

กรรมสิทธิ=และความเสียงภัยในความสูญเสียหรื อเสียหาย
ในทรัพย์สินทีขายของทรู มฟู ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ
ครัง" ที 3 จะตกเป็ นของกองทุนในวันทีธุรกรรมทีเกียวข้ อง
กับการขายและโอนเสร็ จสิ "น เว้ นแต่จะกําหนดไว้ เป็ นอย่าง
อืนในสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของทรู มูฟ ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 2 และครัง" ที 3
ณ แต่ ล ะวัน ที ธุ ร กรรมที เกี ยวข้ องกั บ การขายและโอน
ทรัพย์สินทีขายของ ทรู มูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 เสร็ จ
สิ "น ทรู มฟู ให้ คํารับรองและรับประกันแก่ผ้ ซู ื "อว่าทรัพย์สนิ ที
ขายของทรู มูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ทีเกียวข้ องซึงจะ
ถูกขายและโอนให้ แก่ผ้ ูซือ" นัน" เป็ นทรั พย์สินโดยชอบด้ วย
กฎหมายของทรู มูฟ และปราศจากภาระติดพันใด ๆ ทัง"
ปวง
นับจากแต่ละวันทีทําการโอนทรัพย์สินทีขายของทรู มฟู ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 เสร็ จสิ "น (“วันทีทําการ
โอนทรัพย์ สินทีเกียวข้ องเสร็จสิน" ”) ทรูมฟู จะดําเนินการ
ต่อไปนี " โดยค่าใช้ จ่ายของทรูมฟู เอง
·

·

ทรู มูฟจะดําเนินการให้ กองทุน ผู้เช่าทรัพย์สินทีขาย
ของทรู มูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 ที
เกี ยวข้ องซึ งหมายถึ ง FOC ผู้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น
โทรคมนาคม และบุค คลที ได้ รั บ การแต่งตัง" มี สิทธิ
เข้ าถึงและใช้ สทิ ธิแห่งทางทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินนัน"
ตามเงื อนไขและข้ อกํ า หนดของสัญ ญาซื อ" ขาย
ทรั พย์ สินของทรู มูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 และ
ครัง" ที 3
ในกรณีของสัญญาอืน ๆ ทีเกียวกับทรัพย์สินทีขาย
ของทรู มฟู ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 ซึง
ไม่ ส ามารถโอน และ/หรื อ แปลงคู่ สัญ ญาให้ แก่
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กองทุนได้ ทรู มูฟจะดําเนินการให้ กองทุนได้ รับสิทธิ
และผลประโยชน์ของทรูมฟู ตามสัญญาอืน ๆ นัน"
·

ทรู มูฟจะดําเนินการต่อไปนี "เป็ นระยะเวลาเก้ าเดือน
หลังจากวันทีทําการโอนทรัพย์สนิ ทีเกียวข้ องเสร็ จสิ "น
(ก) ให้ ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามทีกองทุน
ต้ องการตามสมควรเกี ยวกับทรั พ ย์ สินที ขาย
ของทรู มฟู ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที
3 ทีได้ ส่งมอบและโอนสิทธิ ให้ กองทุนแล้ วใน
วันทีทําการโอนทรั พย์ สินทีเกี ยวข้ องเสร็ จสิ "น
(“ทรัพย์ สินทรูมูฟ ทีโอนแล้ ว”) และ
(ข) พยายามตามสมควรเพือให้ ค วามช่ว ยเหลือ
และให้ บริ ก ารตามที กองทุ น ต้ องการตาม
สมควร (โดยค่ า ใช้ จ่ า ยของทรู มูฟ ) เพื อให้
กองทุนสามารถใช้ งานทรัพย์ สินทรู มูฟ ทีโอน
แล้ วได้ ในสาระสําคัญในลักษณะเดียวกับทีมี
การใช้ ก่ อ นวั น ที ทํ า การโอนทรั พ ย์ สิ น ที
เกียวข้ องเสร็ จสิ "น และ
(ค) เก็ บรั กษาเอกสารเกี ยวกับทรั พย์ สินทรู มูฟ ที
โอนแล้ ว และให้ กองทุนเข้ าตรวจสอบเอกสาร
นันตามสมควร
"

สิทธิในการซือ" เป็ นรายแรก (Right of
first offer) ของกองทุน ............

·

นับจากวันทีทําการโอนทรัพย์สินทีขายของทรู มฟู ทีลงทุน
เพิมเติม ครั ง" ที 2 เสร็ จสิ "น ทรู มูฟให้ สิทธิ กองทุนโดยเพิ ก
ถอนมิ ไ ด้ ที จะได้ รั บ ข้ อ เสนอเป็ น รายแรกในการซื อ" สิท ธิ
ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรื อ การลงทุ น เกี ยวกั บ
ทรัพย์สินทีเป็ นโครงสร้ างพื "นฐานกิจการโทรคมนาคมของ
ทรู มูฟหรื อนิติบุคคลอืนในกลุ่มทรู (ยกเว้ นทรัพย์สินทีขาย
ของทรู มฟู ) ซึงกองทุนสามารถลงทุนได้ ตามกฎหมายและ
กฎระเบี ย บของสํา นัก งาน ก.ล.ต. (“ทรั พ ย์ สิ น ทรู มู ฟ
เพิมเติม”) จนถึงวันดังต่อไปนี "แล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน (ก)
วัน ครบห้ า ปี นับ จากวัน ที ทํา การโอนทรั พย์ สิน ที ขายของ
ทรูมฟู ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 เสร็ จสิ "นหรื อวันทีกองทุนจด
ทะเบียนเพิมทุนครัง" ที 1 ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ แล้ วแต่วนั
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ใดจะครบกํ าหนดทีหลัง และ (ข) วันทีผู้ประกอบกิ จการ
โทรคมนาคมรายอืนถือหน่วยลงทุนทีกองทุนออกมากกว่า
ที ทรู ถื อ อยู่ โดยให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละขัน" ตอน
ดังต่อไปนี "
(1)

หากทรู มู ฟ และ/หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื นในกลุ่ ม ทรู
(“ผู้ ขายทรั พย์ สิ น เพิ มเติ ม ”) ต้ องการขาย
ทรั พ ย์ สิ น ทรู มู ฟ เพิ มเติ ม แก่ บุ ค คลภายนอก
ทรู มฟู ต้ องดําเนินการและจัดการให้ นิติบคุ คลอืนใน
กลุ่ม ทรู นัน" ต้ อ งออกหนัง สื อ ข้ อ เสนอ (“หนั ง สื อ
ข้ อเสนอ”) ส่งให้ กองทุนโดยมีรายละเอียดตามที
กําหนดไว้ ในสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของทรู มูฟ ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 ทังนี
" " รวมถึงแต่
ไม่จํากัดเพียง เงื อนไขและข้ อกํ าหนดของการเช่า
ทรัพย์สนิ ทรูมฟู เพิมเติม (หากมี)

(2)

หากกองทุนต้ องการซื "อทรัพย์สินทรู มฟู เพิมเติมนัน"
กองทุน ต้ อ งแจ้ ง ผู้ข ายทรั พ ย์ สิน เพิ มเติม เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรว่าต้ องการซื "อทรัพย์สนิ ทรูมฟู เพิมเติม
ดัง กล่า ว (“ทรั พ ย์ สิ น ทรู มู ฟ ที จะโอน”) ตาม
ข้ อกําหนดทีระบุในหนังสือข้ อเสนอ (“หนังสือตอบ
รั บ ”) ภายใน 10 วัน ทํ า การนับ จากวัน ที กองทุน
ได้ รั บ หนัง สือ ข้ อ เสนอหรื อ ระยะเวลานานกว่านัน"
ตามที ผู้ข ายทรั พ ย์ สิน เพิ มเติม อาจตกลง จากนัน"
ภายในสามเดือนนับจากวันทีของหนังสือตอบรับ
กองทุนต้ องพยายามอย่างเต็มทีเพือให้ ได้ รับอนุมตั ิ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนทีจํ าเป็ นในการซือ" ทรั พย์ สิน
ทรู มูฟ ที จะโอน และทรู มูฟ ต้ องดํ าเนิ นการ และ/
หรื อ จั ด การให้ นิ ติ บุ ค คลอื นในกลุ่ ม ทรู รายที
เกียวข้ องพยายามอย่างเต็มทีให้ ได้ รับความยินยอม
หรื อ การอนุ มั ติ ทั ง" หมดที จํ า เป็ นตามกฎหมาย
กฎระเบียบ และสัญญาสําหรั บการขายทรั พย์สิน
ทรู มูฟ ทีจะโอน เมือได้ รับความยินยอมและการ
อนุมัติ ที เกี ยวข้ อ งทัง" หมดแล้ ว กองทุน และผู้ข าย
ทรั พย์ สินเพิมเติมจะเข้ าทําสัญญาและทําการซือ"
ขายและโอนทรั พย์ สินทรู มูฟ ทีจะโอนให้ เสร็ จ สิน"
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ภายในสามเดื อ นหลั ง จากกองทุ น และผู้ ขาย
ทรัพย์สนิ เพิมเติมได้ รับความยินยอมและการอนุมตั ิ
ดังกล่าวทังหมดแล้
"
ว
(3)

สิทธิในการซือ" เป็ นรายแรก (Right of
first offer) ของทรูมูฟ ..............

·

หาก (ก) กองทุ น ไม่ ส่ ง หนัง สื อ ตอบรั บ ให้ ผู้ข าย
ทรัพย์สินเพิมเติมภายในเวลาทีกําหนด (ข) กองทุน
หรื อผู้ขายทรัพย์สินเพิมเติมไม่ได้ รับความยินยอม
และการอนุมตั ิทีจําเป็ นทัง" หมดทีเกียวข้ องภายใน
ระยะเวลาสามเดือนนับจากวันทีของหนังสือตอบ
รับ หรื อ (ค) คู่สญ
ั ญาไม่สามารถดําเนินการให้ การ
ซือ" ขายและโอนทรั พย์ สินทรู มูฟ ทีจะโอนเสร็ จสิ "น
ภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันทีได้ รับความ
ยินยอมและการอนุมตั ิทีจําเป็ นทังหมดที
"
เกียวข้ อง
ผู้ขายทรัพย์สนิ เพิมเติมมีสทิ ธิขายทรัพย์สนิ ทรูมฟู ที
จะโอนให้ บคุ คลภายนอกในข้ อกําหนดและเงือนไข
เดียวกันหรื อดีกว่า (สําหรับผู้ขายทรัพย์สนิ เพิมเติม)
ทีกํ าหนดในหนังสือข้ อเสนอภายในระยะเวลาหก
เดือนหลังจากนัน" หากผู้ขายทรัพย์สินเพิมเติมยัง
ไม่ ส ามารถขายทรั พ ย์ สิ น ทรู มู ฟ ที จะโอนให้
บุ ค คลภายนอกได้ ภายในระยะเวลาหกเดื อ น
ดังกล่าว และต่อมาผู้ขายทรัพย์สินเพิมเติมต้ องการ
ขายทรั พย์ สินทรู มูฟ ทีจะโอนอีกครั ง" ให้ กองทุนมี
สิทธิในการซื "อเป็ นรายแรกอีกครัง" โดยให้ ดําเนินการ
ตามขันตอนในลั
"
กษณะเดียวกันจนครบถ้ วน

หากกองทุนได้ ซือ" ทรั พย์ สินทรู มูฟ ทีจะโอนและภายหลัง
ต้ องการขายทรั พ ย์ สิ น ทรู มู ฟ ที จะโอนดั ง กล่ า วแก่
บุคคลภายนอก กองทุนจะต้ องทําหนังสือข้ อเสนอส่ง ให้
ทรู มูฟ โดยต้ องระบุ (ก) ราคาทีกองทุนเสนอขาย และ (ข)
เงือนไขและข้ อกําหนดทีสําคัญของการขายทรัพย์สนิ ทรู มฟู
ทีจะโอนดังกล่าวทีกองทุนเสนอ เมือทรู มูฟ ได้ รับหนังสือ
ดังกล่าวแล้ ว ทรูมฟู จะมีสทิ ธิในการซื "อทรัพย์สนิ ทรูมฟู ทีจะ
โอนเป็ นรายแรกโดยมีเงือนไขและข้ อกําหนดตามทีได้ ระบุ
ไว้ ในสัญญาซื "อขายทรั พย์ สินของทรู มูฟ ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 2 และครัง" ที ;

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 190

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

·

การจํากัดความรับผิดของ
ทรูมูฟ......................................

นับจากวันทีทําการโอนทรัพย์สนิ ทีเกียวข้ องเสร็ จสิ "น
·

·

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

ทรู มูฟ อาจโอนสิ ท ธิ ใ นการซื อ" ทรั พ ย์ สิ น ทรู มูฟ ที จะโอน
ดังกล่าวให้ แก่นิติบคุ คลอืนในกลุม่ ทรู ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ อง
ได้ รับความยินยอมจากกองทุน

ทรู มูฟ ต้ อ งรั บ ผิ ด ต่ อ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องใดเกี ยวกับ ทรั พ ย์ สิน
ทรู มูฟ ทีโอนแล้ ว หากกองทุนได้ มีการบอกกล่าวเรี ยกร้ อง
สิ ท ธิ ภ ายในสองปี นั บ จากวัน ที ทํ า การโอนทรั พ ย์ สิ น ที
เกี ยวข้ อ งเสร็ จ สิ น" เว้ น แต่ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องที เกิ ด จากเรื อง
สํ า คัญ บางเรื องที กํ า หนดไว้ ใ นสัญ ญาซื อ" ขายทรั พ ย์ สิน
ของทรู มูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 ซึงไม่มี
กํ าหนดระยะเวลาสิ "นสุดในการบอกกล่าวเรี ยกร้ องสิ ท ธิ
(นอกจากที กฎหมายกํ า หนด) เรื องดัง กล่า วรวมถึ ง คํ า
รับรองของทรู มฟู ในเรื องอํานาจหน้ าทีและความสามารถ
กรรมสิทธิ=ของทรู มฟู ในทรัพย์สินทีขายของทรู มฟู ทีลงทุน
เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 และการไม่ ป ฏิ บัติ ต าม
ข้ อตกลงกระทําการทีสําคัญ
ความรั บ ผิ ด ของทรู มูฟ เกี ยวกับ การทํ า ผิ ด สัญ ญาใด ๆ
ภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขายทรัพย์สินของทรู มฟู ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 ทังหมดรวมแล้
"
วจะไม่เกินราคาซื "อขาย
ทรัพย์สินทรู มฟู ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ในส่วนทีเกียวกับ
ทรั พย์ สินทีขายของทรู มูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 และ
ราคาซื "อขายทรัพย์สินทรู มูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 ใน
ส่วนทีเกียวกับทรัพย์สินทีขายของทรู มูฟ ทีลงทุนเพิมเติม
ครั ง" ที 3 ทัง" นี " ทรู มูฟต้ องรั บผิดต่อความเสียหาย สูญเสีย
สิทธิเรี ยกร้ อง ภาษี (ยกเว้ นภาษี มลู ค่าเพิม) อากรแสตมป์
ภาระผูกพัน และต้ นทุนค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ทีเกิดขึ "นหรื อ
เป็ น ผลจากการเข้ า ทํ า การใช้ สิท ธิ การบัง คับ สิท ธิ ต าม
สัญญาซื "อขายทรัพย์สนิ ของทรูมฟู ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
และครัง" ที 3

ทรูมฟู ตกลงทีจะ
·

จัดให้ มีการประกันภัยทีเกียวกับทรัพย์สินทีขายของทรู มูฟ
ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 ภายใต้ ก รมธรรม์
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ประกั น ภั ย ของกลุ่ ม ทรู ต ามข้ อกํ า หนดที กํ า หนดไว้ ใน
สัญญาซื "อขายทรัพย์สนิ ของทรูมฟู ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
และครัง" ที 3 จนกว่ากองทุนจะทําประกันภัยทีเกียวข้ อง
·

·

การชดเชยความเสียหาย ........

·

·

จัดหากรมธรรม์ ประกันภัยทีเกี ยวข้ องสําหรั บทรั พย์ สินที
ขายของทรู มูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 ใน
นามของกองทุน โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบี "ยประกันภัย
สําหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว และ
ไม่ เ ปลี ยนแปลงข้ อกํ า หนดในกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ที
เกียวข้ องของกลุ่มทรู เกียวกับทรัพย์สินทีขายของทรู มฟู ที
ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 โดยไม่ได้ รั บ ความ
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุนก่อน โดยกองทุน
จะไม่ให้ ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอนั ควรไม่ได้
ทรู มฟู ตกลงยอมรับผิดชดใช้ ต่อกองทุน บริ ษัทจัดการ และ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ
เรี ย กร้ อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรั บ ผิ ด ที เกิ ด ขึน" จริ ง
ทังหมด
"
และต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงค่า
ทนายความและเงิ น ทดรองอื นตามสมควรที เกิ ด ขึ น"
เนื องจากการทํ าผิ ด ข้ อ ตกลง สัญ ญา หรื อ คํ า รั บ ประกัน
หรื อการผิดคํารับรองใดของทรู มูฟ ภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขาย
ทรัพย์สินของทรู มฟู ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3
เว้ นแต่เป็ นความผิดหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงหรื อ
จงใจกระทําผิดโดยกองทุน บริ ษัทจัดการ หรื อตัวแทนของ
กองทุนหรื อบริ ษัทจัดการ ทังนี
" " โดยไม่จํากัดสิทธิอืนใดของ
กองทุนทีมีตามสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของทรู มฟู ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 หรื อตามกฎหมายทีใช้ บงั คับ
ใด ๆ
กองทุนตกลงยอมรั บผิดชดใช้ ต่อทรู มูฟ และตัวแทนของ
ทรู มฟู ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรี ยกร้ อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดทีเกิดขึ "นจริ งทังหมด
"
และต้ นทุนและ
ค่า ใช้ จ่ า ยที เกี ยวข้ อ ง ซึงรวมถึ ง ค่า ทนายความและเงิ น
ทดรองอื นตามสมควรที เกิ ด ขึ น" เนื องจากการทํ า ผิ ด
ข้ อตกลง สัญญา หรื อคํารับประกัน หรื อการผิดคํารับรอง
ใดของกองทุนภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขายทรัพย์สินของทรู มฟู ที
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ลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 เว้ นแต่เป็ นความผิด
หรื อ ประมาทเลิน เล่อ อย่า งร้ ายแรงหรื อ จงใจกระทํ า ผิ ด
โดยทรูมฟู หรื อตัวแทนของทรูมฟู ทังนี
" " โดยไม่จํากัดสิทธิอืน
ใดของทรู มฟู ทีมีตามสัญญาซื "อขายทรัพย์สิน ของทรู มฟู ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 หรื อตามกฎหมายทีใช้
บังคับใด ๆ
การโอนสิทธิ ...........................

·

กฎหมายทีใช้ บังคับ ................

·

เขตอํานาจศาล .......................

·

(4)

ทรู มฟู และกองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรื อโอน
โดยประการอืนใดซึงผลประโยชน์ทงหมดหรื
ั"
อบางส่วนของ
สัญญาซื "อขายทรัพย์สนิ ของทรูมฟู ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
และครั ง" ที 3 โดยมิ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมล่ ว งหน้ าจาก
คู่ สัญ ญาอี ก ฝ่ ายเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร ทัง" นี " เว้ นแต่ มี
ข้ อกํ า หนดในสัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิ น ทรู มูฟ ที ลงทุ น
เพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 ให้ กระทําได้
สัญญาซื "อขายทรัพย์สนิ ของทรูมฟู ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
และครัง" ที 3 ให้ ใช้ บงั คับตามกฎหมายไทย
ให้ ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา
ตัดสินคดีความ หรื อการดําเนินกระบวนการพิจารณา และ
การยุติข้อพิพาททีเกิดขึ "นจากหรื อเกียวข้ องกับสัญญาซื "อ
ขายทรัพย์สินของทรู มฟู ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง"
ที 3

สัญ ญาเช่ า ทรั พ ย์ สิน ระยะยาวระหว่า ง TICC และกองทุน (“สั ญ ญาเช่ า FOC
ระยะยาว ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที $ และครัง" ที 3”)

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

ทรัพย์ สินทีเช่ า ........................

·

TICC ในฐานะผู้ให้ เช่า และ

·

กองทุน ในฐานะผู้เช่า

·

ภายใต้ เงือนไขความสําเร็ จครบถ้ วนของเงือนไขบังคับก่อน
ทังหมดที
"
กําหนดไว้ ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 TICC จะให้ กองทุนเช่า และ
กองทุนจะรับการเช่าระยะยาวจาก TICC ดังนี "
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·

·

ณ วันทีกําหนดให้ เป็ นวันส่งมอบทรัพย์สินทีเช่าจาก
TICC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 เสร็ จ สิน" (“วั น โอน
ทรั พย์ สินทีเช่ าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที
2 เสร็ จ สิ น" ”) FOC ความยาว 670 กิ โลเมตร (หรื อ
80,014 คอร์ กิโลเมตร) ซึงปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยี
ระบบ FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต และ
บรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ ม ณฑล (“ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า จาก TICC ที ลงทุ น
เพิมเติม ครัง" ที 2”) และ
ณ วันทีกําหนดให้ เป็ นวันส่งมอบทรัพย์สินทีเช่าจาก
TICC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 3 เสร็ จ สิน" (“วั น โอน
ทรั พย์ สินทีเช่ าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที
3 เสร็ จสิ "น ”) FOC ความยาวประมาณ 12,872
กิโลเมตร (หรื อประมาณ 619,986 คอร์ กิโลเมตร) ซึง
ปั จ จุ บัน ใช้ รองรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ในธุ ร กิ จ
ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (“ทรั พ ย์ สิ น ที
เช่ าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3”)
(รวมเรี ยกว่า “ทรั พย์ สินทีเช่ าจาก TICC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3”)

เงือนไขบังคับก่ อน ..................

·

เงือนไขบังคับก่อนทีต้ องสําเร็ จครบถ้ วนในวันหรื อก่อนวัน
โอนทรั พ ย์ สิน ที เช่ า จาก TICC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2
เสร็ จ สิ น" และวัน โอนทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า จาก TICC ที ลงทุน
เพิ มเติ ม ครั ง" ที 3 เสร็ จ สิ น" รวมถึ ง แต่ ไ ม่จํ า กัด เพี ย ง (ก)
TICC ได้ รั บ อนุมัติ แ ละได้ รั บ มอบอํ า นาจให้ ดํ า เนิ น การ
ทังหมดที
"
เกียวข้ องทีต้ องได้ รับสําหรับการเข้ าทําและปฏิบตั ิ
ตามภาระผูกพันของตนตามสัญญาเช่า FOC ระยะยาว ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 แล้ ว (ข) มีการลงนาม
และทํ า ให้ ส มบูร ณ์ ซึงเอกสารธุ ร กรรมสํา หรั บ การลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 (ค) กองทุนได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
ในการเข้ าทําสัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม
ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 ตามประกาศ ทน. 1/2554 (ซึงถูก
ยกเลิ ก และแทนที โดยประกาศ ทน. 38/2562 แล้ ว ) (ง)
สําหรับทรัพย์สินทีเช่าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
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มีการลงนามในสัญญากู้ยืมเงินเพือจัดหาเงินทุนสําหรับ
การได้ มาซึงทรัพย์สินทีเช่าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง"
ที 2 (จ) ในกรณีทรัพย์สินทีเช่าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 3 มีการลงนามในสัญญากู้ยืมเงินเพือจัดหาเงินทุน
บางส่วนสําหรั บการได้ มาซึงทรั พย์สินทีเช่าจาก TICC ที
ลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 3 (หากมี) และการเพิมทุนครั ง" ที 1
ของกองทุ น ได้ รั บ การจดทะเบี ย นถู ก ต้ องตามพ.ร.บ.
หลักทรัพย์ และ (ฉ) ไม่มีเหตุการณ์ ทีส่งผลกระทบในทาง
ลบอย่ า งร้ ายแรงเกิ ด ขึ น" นับ จากวัน ทํ า สัญ ญาเช่ า FOC
ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3
·

·

ในกรณีทรัพย์สินทีเช่าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
หากมิได้ มีการปฏิบตั ิตามเงือนไขบังคับก่อนให้ สําเร็ จ หรื อ
มิได้ มีการยกเว้ นเงือนไขบังคับก่อนภายใน 14 วันทําการ
หลังจากวันทําสัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม
ครั ง" ที 2 TICC หรื อกองทุนอาจบอกเลิกสัญญาเช่า FOC
ระยะยาวที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 (ทัง" นี " การที เงื อนไข
บังคับก่อนทีเกียวข้ องไม่สาํ เร็ จครบถ้ วนจะต้ องมิได้ เกิดจาก
การทําผิดภาระผูกพันของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายนัน" แต่เพียงฝ่ าย
เดี ย ว) โดย TICC หรื อ กองทุน ต่า งไม่มี สิท ธิ เ รี ย กร้ องต่ อ
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายตามสัญญาดังกล่าว เว้ นแต่สิทธิเรี ยกร้ อง
ทีเกิดขึ "นจากการกระทําผิดภาระผูกพันในการปฏิบตั ิตาม
เงื อนไขบังคับก่อนทีเกี ยวข้ องและการทําให้ ธุรกรรมตาม
สัญ ญาเช่ า FOC ระยะยาวที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2
สมบูรณ์และมีผล
ในกรณีทรัพย์สินทีเช่าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3
หากมิได้ มีการปฏิบตั ิตามเงือนไขบังคับก่อนให้ สําเร็ จ หรื อ
มิได้ มีการยกเว้ นเงือนไขบังคับก่อนภายใน 14 วันทําการ
หลัง จากวัน ที กํ า หนดให้ เ ป็ น วัน โอนทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า จาก
TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 3 เสร็ จสิ "น ตามสัญญาเช่า
FOC ระยะยาว ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 TICC
หรื อ กองทุน อาจบอกเลิ ก การเช่ า ในส่ว นที เกี ยวข้ อ งกับ
ทรั พย์ สินทีเช่าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 3 (ทังนี
" "
การที เงื อนไขบัง คับ ก่ อ นที เกี ยวข้ อ งไม่ สํ า เร็ จ ครบถ้ วน
จะต้ อ งมิได้ เกิ ด จากการทํ าผิ ดภาระผูกพันของคู่สญ
ั ญา
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ฝ่ ายนันแต่
" เพียงฝ่ ายเดียว) โดย TICC หรื อกองทุนต่างไม่มี
สิทธิเรี ยกร้ องต่อคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายในส่วนทีเกียวข้ องกับการ
เช่ า ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า จาก TICC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 3
ดังกล่าว เว้ นแต่สิทธิ เรี ยกร้ องทีเกิดขึ "นจากการกระทําผิด
ภาระผู ก พั น ในการปฏิ บั ติ ต ามเงื อนไขบั ง คั บ ก่ อ นที
เกียวข้ องและการทําให้ ธุรกรรมการเช่าทรัพย์สินทีเช่าจาก
TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 ตามสัญญาเช่า FOC ระยะ
ยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 สมบูรณ์และมีผล
มูลค่ าการเช่ า ..........................

·

·

ระยะเวลาของการเช่ า.............

·

การใช้ ทรัพย์ สินทีเช่ า ..............

·

3,410,271,951 บาท (“มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า ที ลงทุ น
เพิมเติม ครัง" ที 2”) และ
มูล ค่ า การเช่ า สํ า หรั บ ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า จาก FOC ที ลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 3 (“มูลค่ าทรัพย์ สินทีเช่ าทีลงทุนเพิมเติม
ครั ง" ที 3”) เป็ นไปตามจํานวนทีระบุไว้ ในสัญญาเช่า FOC
ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 โดยกองทุน
ต้ อ งชํ า ระมูล ค่า การเช่ า ทรั พ ย์ สิ น เต็ ม จํ า นวนในวัน โอน
ทรัพย์สนิ ทีเช่าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 เสร็ จสิ "น
หรื อ วันโอนทรัพย์สินทีเช่าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง"
ที 3 เสร็ จสิ "น แล้ วแต่กรณี
ระยะเวลาการเช่ า ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า จาก TICC ที ลงทุ น
เพิมเติม ครั ง" ที 2 และ ทรั พย์ สินทีเช่าจาก TICC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 3 มีกําหนดระยะเวลา 30 ปี นับจากวันโอน
ทรัพย์สนิ ทีเช่าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 เสร็ จสิ "น
หรื อ วันโอนทรัพย์สินทีเช่าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง"
ที 3 เสร็ จสิ "น แล้ วแต่กรณี
TICC รั บ ท ร า บ แ ล ะ ยิ น ย อ ม ว่ า ก อ ง ทุ น จ ะ จั ด ห า
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินทีเช่าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 โดยการนําออกให้ เช่าช่วง กองทุนไม่มี
หน้ า ที ใด ๆ ในการดํ า เนิ น การ บํ า รุ ง รั ก ษา และบริ ห าร
จัดการทรัพย์สินทีเช่าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
และครั ง" ที 3 ทัง" นี " ผู้เ ช่ า ช่ ว งทรั พ ย์ สิน ที เช่ า จาก TICC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 จากกองทุนจะเป็ นผู้ที
มีหน้ าทีดําเนินการ บํารุงรักษา และบริ หารจัดการทรัพย์สนิ
ที เช่ า จาก TICC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3
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ดังกล่าว โดยในเบื "องต้ นกองทุนจะให้ เช่าช่วงบางส่วนของ
ทรัพย์สนิ ทีเช่าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง"
ที 3 แก่ TICC และ TICC ในฐานะผู้ เช่ า ช่ ว งจะเป็ นผู้มี
หน้ าทีความรับผิดชอบในการดําเนินการ บํารุ งรักษา และ
บริ หารจัดการทรัพย์สินทีเช่าช่วงนัน" ให้ เป็ นไปตามระดับ
มาตรฐานการบริ การทีระบุไว้ ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาว
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 และสัญญาเช่าช่วง
ดําเนินการและบริ หารจัดการ FOC ระหว่างกองทุนและ
TICC (ตามทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) (“สัญญาแก้ ไขและ
แทนทีสัญญาเช่ าช่ วง ดําเนิ นการและบริ หารจัดการ
FOC”) กองทุน ไม่ จํ า ต้ อ งรั บ ผิ ด ชดใช้ ต่ อ TICC สํ า หรั บ
ความเสียหายใด ๆ ทีเกิ ดแก่ทรั พย์ สินทีเช่าจาก TICC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 ซึงเป็ นผลมาจากการ
เช่าช่วง หรื อจากข้ อบกพร่ องในการดําเนินการ บํารุ งรักษา
และบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า จาก TICC ที ลงทุ น
เพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 โดย TICC ในฐานะผู้เช่าช่วง
และ/หรื อ ผู้เ ช่ า ช่ ว งอื นซึ งเป็ น นิ ติ บุค คลในกลุ่ม ทรู และ
TICC ตกลงที จะไม่ เ รี ย กร้ องให้ กองทุ น รั บ ผิ ด ในความ
เสียหายใด ๆ อันเนืองมาจากกรณีดงั กล่าว
·

ภาระหน้ าทีหลักของ TICC .....

·

นอกเหนือจากกรณีข้างต้ น กองทุนตกลงว่าจะใช้ ทรัพ ย์สนิ
ทีเช่าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 ตาม
ข้ อกําหนดและเงือนไขทีระบุในสัญญาเช่า FOC ระยะยาว
ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 เงื อนไขดัง กล่า ว
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การแจ้ งให้ TICC ทราบในทันทีที
ทําได้ หลังจากรู้ ว่าเกิดเหตุเ พลิงไหม้ นํ "าท่วม กรณีฉุกเฉิน
หรื ออุบตั ิเหตุใด ๆ ทีกระทบต่อทรัพย์สินทีเช่าจาก TICC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3
นับจากแต่ละวันทีทําการโอนและส่งมอบการเช่าทรัพย์สนิ
ทีเช่าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 ที
เกียวข้ อง เสร็ จสิ "น (“วันโอนทรั พย์ สินทีเช่ าทีเกียวข้ อง
เสร็ จ สิ น" ”) TICC จะดํ า เนิ น การให้ กองทุ น ผู้ เช่ า ช่ ว ง
ทรัพย์สนิ ทีเช่าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง"
ที 3 ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม และบุคคลทีได้ รับการ
แต่งตังโดยบุ
"
คคลดังกล่าวข้ างต้ น มีสิทธิ เข้ าถึงทรัพย์สินที
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เช่าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 ตาม
เงื อนไขและข้ อกํ าหนดของสัญ ญาเช่า FOC ระยะยาวที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3
·

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

·

นับจากวันโอนทรัพย์สินทีเช่าทีเกียวข้ องเสร็ จสิ "น หากเกิด
กรณีทีทรั พย์สินทีเช่าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
และครัง" ที 3 มีข้อบกพร่ องใด ๆ หรื อมีเหตุอืนใดทีทําให้ ผ้ ู
เช่ า ช่ ว งไม่ส ามารถใช้ ท รั พ ย์ สิน ที เช่ าจาก TICC ที ลงทุน
เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 ดัง กล่า วได้ กองทุน และ
TICC รั บ ทราบว่ า TICC ในฐานะผู้ เช่ า ช่ ว งดัง" เดิ ม ตาม
สัญ ญาแก้ ไขและแทนที สัญ ญาเช่ าช่ วง ดํ า เนิ น การและ
บริ ห ารจัดการ FOC มี ห น้ า ที ในการดําเนิน การ และการ
บํารุงรักษาทรัพย์สนิ ทีเช่าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
2 และครั ง" ที 3 ซึ งรวมถึ ง หน้ า ที ในการดํ า เนิ น การแก้ ไข
ปรั บ เปลียน หรื อ ย้ า ยทรั พ ย์ สิน ที เช่ า จาก TICC ที ลงทุน
เพิมเติม ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 เพือให้ ทรั พย์ สินทีเช่าจาก
TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 สามารถใช้ การ
ได้ เป็ นปกติด้วยค่าใช้ จ่ายของ TICC เอง ภายใต้ ข้อกําหนด
และเงื อนไขของสัญ ญาแก้ ไขและแทนที สัญ ญาเช่าช่วง
ดําเนินการและบริ หารจัดการ FOC
กองทุนไม่มีหน้ าทีความรับผิดชอบใด ๆ เกียวกับสิทธิแห่ง
ทางสําหรับทรัพย์สินทีเช่าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง"
ที 2 และครัง" ที 3 ทังนี
" " TICC และกองทุน รับทราบว่า TICC
และ/หรื อ นิติบคุ คลอืนในกลุม่ ทรู ในฐานะผู้เช่าช่วงดังเดิ
" ม
ตามสัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและ
บริ หารจัดการ FOC มีหน้ าทีความรับผิดชอบเกียวกับสิทธิ
แห่งทางสําหรับทรัพย์สินทีเช่าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม
ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 ตลอดระยะเวลาของการเช่ า ตาม
สัญ ญาแก้ ไขและแทนที สัญ ญาเช่ าช่ วง ดํ า เนิ น การและ
บริ หารจั ด การ FOC และเมื อสิ น" สุ ด สั ญ ญาเช่ า ช่ ว ง
ดําเนินการและบริ หารจัดการ FOC หรื อกรณีที TICC หรื อ
นิติบคุ คลอืนในกลุม่ ทรูมิได้ เป็ นผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ ทีเช่าจาก
TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 จากกองทุนอีก
ต่ อ ไป TICC จะดํ า เนิ น การให้ มี สิ ท ธิ แ ห่ ง ทางสํ า หรั บ
ทรัพย์สนิ ทีเช่าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง"
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ที 3 ตราบใดที TICC หรื อนิติบุคคลอืนในกลุ่มทรู สามารถ
ดํ า เนิ น การได้ ตามกฎหมายและผู้ เช่ า ช่ ว งรายอื นของ
กองทุนไม่ได้ รับสิทธิแห่งทางทีเกียวข้ องกั บทรัพย์สินทีเช่า
จาก TICC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 ตาม
ข้ อ กํ า หนดและเงื อนไขภายใต้ สัญ ญาแก้ ไขและแทนที
สัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการ FOC
สิทธิในการซือ" ทรัพย์ สนิ ของกองทุน
................................................

·

·

TICC ตกลงให้ สิทธิ โดยเพิกถอนมิได้ แก่กองทุนในการซือ"
ทรัพย์สนิ ทีเช่าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ในราคา
200 ล้ านบาท และทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า จาก TICC ที ลงทุ น
เพิ มเติ ม ครั ง" ที 3 ในราคา 1,300 ล้ า นบาท (“ราคาใช้
สิทธิ”) ซึงกองทุนจะต้ องแจ้ ง AWC ว่าจะใช้ สิทธิ ดงั กล่าว
หรื อไม่ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันครบกําหนดสัญญา
เช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3
และจะสามารถใช้ สิ ท ธิ ใ นการซื อ" ได้ ใ นวัน ครบกํ า หนด
สัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 และ
ครัง" ที 3 (“สิทธิในการซือ" ”)
เมือกองทุนใช้ สิทธิ ในการซือ" ทรั พย์ สินทีเช่าจาก TICC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 และชําระราคาใช้ สทิ ธิ
แล้ ว หากมีทรัพย์สนิ ทีเช่าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
2 และครัง" ที 3 ส่วนใดทีไม่สามารถโอนและส่งมอบให้ แก่
กองทุน ได้ ใ นวัน ที กํ าหนดให้ เ ป็ น วัน ที ทํ าการโอนและส่ง
มอบทรั พ ย์ สิน ที เช่ า จาก TICC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2
และครัง" ที 3 (“วันโอนทรั พย์ สินทีเช่ าจาก TICC เสร็ จ
สิ น" ”) TICC จะชํ าระเงิ นให้ กองทุนเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
ของทรัพย์สนิ ทีเช่าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ
ครัง" ที 3 ในส่วนทีไม่สามารถโอนและส่งมอบให้ แก่กองทุน
ได้ โดยคู่สญ
ั ญาตกลงจะใช้ ราคาเฉลียทีได้ จากผู้ประเมิน
ค่าทรั พย์ สินทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ตามประกาศทีเกียวข้ องจํานวน 2 ราย ซึงคู่สญ
ั ญาแต่ละ
ฝ่ ายแต่งตังให้
" เข้ าทําการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหรื อด้ วย
วิธีอืนใดทีคู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกัน ทัง" นี " ในกรณี ทีใช้ วิธีการ
ประเมินราคาโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน 2 ราย หากราคา
เฉลียของราคาประเมินทีได้ จากผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแต่
ละรายแตกต่างกันเกินร้ อยละ 50 ของราคาเฉลียทีตํากว่า
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คู่สญ
ั ญาทัง" สองฝ่ ายจะร่ วมกันเพื อตกลงมูลค่า ยุติ ธ รรม
ของทรัพย์สนิ ทีเช่าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ
ครั ง" ที 3 ในส่วนทีไม่สามารถโอนและส่งมอบได้ ดังกล่า ว
เมือ TICC ชําระเงินดังกล่าวให้ แก่กองทุนจนครบถ้ วนแล้ ว
TICC จะหมดภาระผูก พัน ต่ อ กองทุน ในการโอนและส่ง
มอบทรั พ ย์ สิน ที เช่ า จาก TICC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2
และครัง" ที 3 ส่วนดังกล่าว
ภาระหน้ าทีหลักของ TICC ภายหลัง
การโอนขายทรัพย์ สนิ ทีเช่ า.....

·

นับจากวันโอนทรัพย์สินทีเช่าจาก TICC เสร็ จสิ "น TICC จะ
ดําเนินการต่อไปนี "ด้ วยค่าใช้ จ่ายของ TICC เอง
·

·

สิทธิในการซือ" เป็ นรายแรก (Right of
first offer) ของ TICC...............

·

TICC จะดําเนินการให้ กองทุน ผู้เช่าช่วงทรั พย์ สินที
เช่าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 ที
TICC ได้ สง่ มอบและโอนสิทธิให้ กองทุนแล้ วในวันโอน
ทรัพย์สินทีเช่าจาก TICC เสร็ จสิ "น (“ทรั พย์ สิน TICC
ที โอนแล้ ว ”) ผู้จัด การทรั พย์ สินโทรคมนาคม และ
บุคคลทีได้ รับการแต่งตังโดยบุ
"
คคลดังกล่าวข้ างต้ น มี
สิทธิเข้ าถึงและใช้ สทิ ธิแห่งทางทีเกียวข้ องกับทรัพย์สนิ
นันตามเงื
"
อนไขและข้ อกําหนดทีสําคัญของสัญญาเช่า
FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3
ทังนี
" " ในกรณีทีนิติบคุ คลอืนในกลุม่ ทรูหรื อบุคคลอืนใด
ทีกองทุนเห็นชอบเป็ นผู้มีหน้ า ทีรั บผิดชอบเกี ยวกับ
สิทธิ แห่งทางสําหรั บทรั พย์ สิน TICC ทีโอนแล้ วและ
เป็ นผู้เช่าใช้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวอยูแ่ ล้ ว TICC ไม่จําต้ อง
มีภาระหน้ าทีดังกล่าว
ในกรณีของสัญญาอืน ๆ ทีเกียวกับทรัพย์สิน TICC ที
โอนแล้ วซึงไม่สามารถโอน และ/หรื อ แปลงคู่สญ
ั ญา
ให้ แก่กองทุนได้ TICC จะดําเนินการให้ กองทุนได้ รับ
สิทธิและผลประโยชน์ของ TICC ตามสัญญาอืน ๆ นัน"

หากกองทุน ใช้ สิท ธิ ในการซื อ" และภายหลังต้ อ งการขาย
ทรั พ ย์ สิ น TICC ที โอนแล้ ว ดัง กล่ า วแก่ บุ ค คลภายนอก
กองทุนจะต้ องทําหนังสือข้ อเสนอส่งให้ TICC โดยต้ องระบุ
(ก) ราคาที กองทุ น เสนอขาย และ (ข) เงื อนไขและ
ข้ อกําหนดของการขายทรัพย์สิน TICC ทีโอนแล้ วดังกล่าว
ทีกองทุนเสนอ โดยเมือ TICC ได้ รับหนังสือดังกล่าวแล้ ว
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TICC จะมี สิ ท ธิ ใ นการซื อ" ทรั พ ย์ สิน TICC ที โอนแล้ ว เป็ น
รายแรกโดยมี เ งื อนไขและข้ อกํ าหนดตามที ได้ ร ะบุไว้ ใน
สัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ
ครัง" ที 3
·

การเพิมทรัพย์ สินทีเช่ า ..........

·

·

TICC อาจโอนสิทธิ ในการซื "อทรัพย์สินทีโอนแล้ วดังกล่าว
ให้ แ ก่ นิ ติ บุค คลอื นในกลุ่ม ทรู ได้ โดยไม่จํ าเป็ นต้ อ งได้ รับ
ความยินยอมจากกองทุน
TICC (ไม่ ว่ า ดํ า เนิ น การด้ ว ยตนเองหรื อ โดยบุค คลอื น)
สามารถเปลียนแปลงทรั พ ย์ สิน ที เช่า จาก TICC ที ลงทุน
เพิมเติม ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 โดยการเปลียน FOC เส้ น
ใหม่ทีมีจํานวนคอร์ กิโลเมตรของ FOC เท่าเดิมหรื อมากขึ "น
กว่าเดิมได้ ด้ วยค่าใช้ จ่ายของตนเอง โดยภายหลังจากทีได้
มี ก ารเปลี ยนแปลงทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า TICC จะแจ้ งการ
เปลียนแปลงทรัพย์สินทีเช่าดังกล่าวให้ กองทุนทราบเป็ น
รายปี
ในกรณีที TICC (ไม่วา่ ดําเนินการด้ วยตนเองหรื อโดยบุคคล
อืน) มีการสร้ างหรื อจัดหา FOC เพิมเติม (ไม่ว่าโดยการ
เพิ ม FOC เส้ น ใหม่ใ นเส้ น ทางเดิ ม หรื อ โดยการเปลียน
FOC เส้ นใหม่ในเส้ นทางเดิมทีทําให้ มีจํานวนคอร์ กิโลเมตร
ของ FOC มากขึ "นกว่าเดิม) เพือนําออกให้ แก่ผ้ อู ื นเช่า หรื อ
เพือรองรับการใช้ งานทีเพิมมากขึ "น และมิใช่การบํารุงรักษา
FOC ที เช่ า ตามข้ อ กํ าหนดและเงื อนไขของสัญ ญาแก้ ไข
และแทนทีสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการ
FOC TICC ตกลงให้ สิ ท ธิ แ ก่ ก องทุน ในการซื อ" เช่ า หรื อ
ลงทุน โดยประการอื นใดใน FOC ที เพิ มเติ ม ดัง กล่า วใน
มูลค่ายุติธรรม โดยคูส่ ญ
ั ญาตกลงจะใช้ ราคาเฉลียทีได้ จาก
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต. ตามประกาศทีเกียวข้ องจํานวน 2 ราย ซึงคู่สญ
ั ญา
แต่ละฝ่ ายแต่งตังให้
" เข้ าทําการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหรื อ
ด้ ว ยวิ ธี อื นใดที คู่ สัญ ญาได้ ต กลงกั น ทัง" นี " ในกรณี ที ใช้
วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน 2 ราย หาก
ราคาเฉลียของราคาประเมินทีได้ จากผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ
แต่ละรายแตกต่างกันเกินร้ อยละ 50 ของราคาเฉลียตํากว่า
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คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
"
ายจะร่วมกันตกลงมูลค่ายุติธรรมสําหรับ
FOC ทีเพิมเติมดังกล่าว
·

การจํากัดความรับผิดของ TICC

·

·

ในกรณีที TICC (ไม่วา่ ดําเนินการด้ วยตนเองหรื อโดยบุคคล
อืน) เปลียนแปลงทรัพย์สนิ ทีเช่าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 โดยการเปลียน FOC เส้ นใหม่ ไม่ว่า
จะมีจํานวนคอร์ กิโลเมตรของ FOC เท่าเดิมหรื อมากขึน"
กว่าเดิมซึงไม่ใช่กรณี เพือนําออกให้ แก่ผ้ ูอืนเช่า หรื อเพือ
รองรั บ การใช้ งานทีเพิมมากขึน" คู่สัญ ญาตกลงให้ ถือว่า
FOC ที มี ก ารเปลี ยนแปลงดัง กล่า วเป็ น การบํ า รุ ง รั ก ษา
FOC ที เช่ า ตามข้ อ กํ าหนดและเงื อนไขของสัญ ญาแก้ ไข
และแทนทีสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการ
FOC และเป็ น ส่ว นหนึงของทรั พ ย์ สิน ที เช่ า จาก TICC ที
ลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 หรื อ ทรั พย์ สินทีเช่าจาก TICC ที
ลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 3 แล้ วแต่กรณี ซึงกองทุนสามารถ
นําไปหาประโยชน์ได้ ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญา
เช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3
โดย TICC ตกลงไม่คิดค่าเช่าเพิมเติมในกรณีดงั กล่าวแต่
อย่างใด
ในระหว่ า งระยะเวลาการเช่ า ความรั บ ผิ ด ของ TICC
เกี ยวกับ การทํ า ผิ ด สัญ ญาเช่ า FOC ระยะยาวที ลงทุน
เพิมเติม ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 ทัง" หมดรวมแล้ วจะไม่เกิน
มูลค่าการเช่าทรัพย์สินจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
ในส่ว นที เกี ยวข้ อ งกับ ทรั พ ย์ สิน ที เช่ า จาก TICC ที ลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 และมูลค่าการเช่าทรัพย์สินจาก TICC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 ในส่วนทีเกียวข้ องกับทรัพย์สนิ ทีเช่า
จาก TICC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 3 แล้ ว แต่ ก รณี ทัง" นี "
TICC ต้ องรับผิดต่อความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ เรี ยกร้ อง
ภาษี (เว้ นแต่ภาษี มูลค่าเพิม) อากรแสตมป์ ภาระผูกพัน
และต้ นทุนค่าใช้ จ่ายทีเกิ ดขึ "นหรื อเป็ นผลจากการเข้ าทํา
การใช้ สิ ท ธิ การบัง คับ สิท ธิ ที เกี ยวข้ อ ง ตามสัญ ญาเช่ า
FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3
หากกองทุ น ใช้ สิ ท ธิ ใ นการซื อ" และ TICC ได้ โอนขาย
ทรัพย์สนิ ทีเช่าจาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง"
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ที 3 ให้ แก่กองทุนแล้ ว นับจากวันโอนทรั พย์สินทีเช่าจาก
TICC เสร็ จสิ "น
·

·

·

TICC จะรับผิดต่อสิทธิ เรี ยกร้ องใดเกียวกับทรัพย์สิน
TICC ที โอนแล้ ว หากกองทุ น ได้ มี ก ารบอกกล่ า ว
เรี ยกร้ องสิทธิ ภายในสองปี นบั จากวันโอนทรัพย์สินที
เช่าจาก TICC เสร็ จสิ "น เว้ นแต่สทิ ธิเรี ยกร้ องทีเกิดจาก
เรื องสําคัญบางเรื องทีกําหนดไว้ ในสัญญาเช่า FOC
ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 ซึงไม่มี
กํ าหนดระยะเวลาสิ "นสุดในการบอกกล่าวเรี ยกร้ อง
สิทธิ เรื องดังกล่าวรวมถึง (นอกจากตามทีกฎหมาย
กําหนด) การผิดคํารับรองของ TICC ในเรื องอํานาจ
หน้ าที กรรมสิทธิ= ของ TICC ในทรัพย์สินTICC ทีโอน
แล้ ว และการไม่ ป ฏิ บัติ ต ามข้ อ ตกลงกระทํ า การที
สําคัญ
ความรับผิดของ TICC เกียวกับ (ก) ทรัพย์สนิ TICC ที
โอนแล้ ว ส่ว นใดส่วนหนึงต้ องไม่เกิ นมูล ค่ายุติธรรม
ของทรัพย์สินทีโอนแล้ วส่วนดังกล่าว โดยคู่สญ
ั ญาตก
ลงจะใช้ ราคาเฉลียทีได้ จากผู้ประเมินค่าทรัพย์สินที
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นัก งาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศทีเกียวข้ องซึงคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายแต่งตัง" ให้
เข้ าทําการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหรื อด้ วยวิธีอืนใดที
คู่สัญ ญาได้ ต กลงกัน (ข) การทํ า ผิ ด สัญ ญาอื นใด
ทังหมดภายหลั
"
งจากวันโอนทรัพย์สินทีเช่าจาก TICC
เสร็ จสิ "น ความรับผิดรวมของ TICC จะต้ องไม่เกินร้ อย
ละ 50 ของผลรวมของมูลค่ า การเช่า ทรั พ ย์ สินจาก
TICC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 และมูล ค่ า การเช่ า
ทรัพย์สนิ จาก TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 แล้ วแต่
กรณี และราคาใช้ สทิ ธิของทรัพย์สนิ ดังกล่าว
คูส่ ญ
ั ญาตกลงว่า ทังสองฝ่
"
ายจะไม่มีความรับผิดใด ๆ
หากความเสียหายต่อทรัพย์สิน TICC ทีโอนแล้ วเกิด
จากเหตุสดุ วิสยั

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 203

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

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

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

·

นับแต่วนั ทีของสัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 TICC ตกลงทีจะ
·

·

·

การชดเชยความเสียหาย ........

·

·

จั ด ให้ มี ก ารประกั น ภั ย ประเภทความรั บ ผิ ด ต่ อ
บุ ค คลภายนอกเกี ยวกั บ ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า ภายใต้
กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ของกลุ่ม ทรู ต ามข้ อ กํ า หนดที
กํ า หนดไว้ ในสัญ ญาเช่ า FOC ระยะยาวที ลงทุ น
เพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3
จัดหากรมธรรม์ประกันภัยทีเกียวข้ องสําหรับทรัพย์สิน
ทีเช่าในนามของกองทุน โดยกองทุนจะรับผิดชอบใน
เบี "ยประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
ไม่เปลียนแปลงข้ อกําหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที
เกียวข้ องของกลุม่ ทรูเกียวกับทรัพย์สนิ ทีเช่า โดยไม่ได้
รั บ ความยิ นยอมเป็ น ลายลักษณ์ อักษรจากกองทุน
ก่อน โดยกองทุนจะไม่ให้ ความยินยอมโดยไม่มีเหตุ
อันควรไม่ได้

TICC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ ต่อกองทุน บริ ษัทจัดการ และ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ
เรี ย กร้ อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรั บ ผิ ด ที เกิ ด ขึน" จริ ง
ทังหมด
"
และต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงค่า
ทนายความและเงิ น ทดรองอื นตามสมควรที เกิ ด ขึ น"
เนื องจากการทํ าผิ ด ข้ อ ตกลง สัญ ญา หรื อ คํ า รั บ ประกัน
หรื อการผิดคํารับรองใดของ TICC ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า FOC
ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 เว้ นแต่เป็ นความผิดหรื อ
ประมาทเลิน เล่อ อย่า งร้ ายแรงหรื อ จงใจกระทํ า ผิ ด โดย
กองทุน บริ ษัทจัดการ หรื อตัวแทนของกองทุนหรื อบริ ษัท
จัดการ ทัง" นี " โดยไม่จํากัดสิทธิ อืนใดของกองทุนทีมีตาม
สัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ
ครัง" ที 3 หรื อตามกฎหมายทีใช้ บงั คับใด ๆ
กองทุนตกลงยอมรั บผิดชดใช้ ต่อ TICC และตัวแทนของ
TICC ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรี ยกร้ อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดทีเกิดขึ "นจริ งทังหมด
"
และต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงค่าทนายความและเงินทด
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รองอืนตามสมควรทีเกิดขึ "น เนืองจากการทําผิดข้ อตกลง
สัญ ญา หรื อ คํ า รั บ ประกัน หรื อ การผิ ด คํ า รั บ รองใดของ
กองทุนภายใต้ สญ
ั ญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม
ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 เว้ น แต่ เ ป็ น ความผิ ด หรื อ ประมาท
เลินเล่ออย่างร้ ายแรงหรื อจงใจกระทําผิดโดย TICC หรื อ
ตัวแทนของ TICC ทังนี
" " โดยไม่จํากัดสิทธิ อืนใดของ TICC
ทีมีตามสัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
หรื อตามกฎหมายทีใช้ บงั คับใด ๆ
การโอนสิทธิ ...........................

·

กฎหมายทีใช้ บังคับ ................

·

เขตอํานาจศาล .......................

·

TICC และ กองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรื อโอน
โดยประการอืนใดซึงผลประโยชน์ทงหมดหรื
ั"
อบางส่วนของ
สัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 โดย
มิได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ทังนี
" " เว้ นแต่มีข้อกําหนดในสัญญาเช่า FOC
ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ให้ กระทําได้
สัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ
ครัง" ที ; ให้ ใช้ บงั คับตามกฎหมายไทย
ให้ ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา
ตัดสินคดีความ หรื อการดําเนินกระบวนการพิจารณา และ
การยุติข้อพิพาททีเกิดขึ "นจากหรื อเกียวข้ องกับสัญญาเช่า
FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที ;

2.5.4 สาระสําคัญของร่ างสัญญาทีทําให้ ได้ มาซึงทรัพย์ สนิ โครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที &
กองทุนจะเข้ าทําสัญญาทีทําให้ ได้ มาซึงทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 ดังที
ระบุไว้ ในหัวข้ อ ..$.3 นี " และเอกสารอืนใดทีจําเป็ นเพือให้ การลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 3 ดังกล่าวสําเร็ จลุล่วง ทังนี
" " สาระสําคัญของร่ างสัญญาทีทําให้ ได้ มาซึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 มีรายละเอียดดังต่อไปนี " ทังนี
" " สัญญาทีทําให้ ได้ มาซึงทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 ฉบับลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุ ปสาระสําคัญนี " แต่จะไม่แตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญ
(ก)

สัญญาทีทําให้ ได้ มาซึงทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที &
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สัญญาซือ" ขายทรั พย์สินระหว่าง TUC และกองทุน (“สัญญาซือ" ขายทรั พย์ สิน
ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4”)

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

·

TUC ในฐานะผู้ขาย และ

·

กองทุน ในฐานะผู้ซื "อ

ทรัพย์ สินทีซือ" ขาย ..................

·

เงือนไขบังคับก่ อน ..................

·

·

ภายใต้ เงือนไขความสําเร็ จครบถ้ วนของเงือนไขบังคับก่อน
ทังหมดที
"
กําหนดไว้ ในสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที
ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4 TUC จะต้ อ งขายและโอนให้ แ ก่
กองทุน และกองทุน จะต้ อ งซื อ" และรั บ โอนกรรมสิท ธิ= ณ
วันทีกํ าหนดให้ เป็ นวันทําการโอนและส่งมอบทรั พย์ สินที
ขายของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 เสร็ จสิ "น (“วันทีทํา
การโอนทรั พ ย์ สิ น ที ขายของ TUC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม
ครัง" ที 4 เสร็จสิน" ”) (ก) เสาโทรคมนาคม จํานวนประมาณ
788 เสา และโครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมประเภท
Passive อืนทีเกียวข้ อง และ (ข) FOC ความยาวประมาณ
1,795 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 107,694 คอร์ กิโลเมตร) ซึง
ปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีในเขตพื "นที
ต่ า งจั ง หวั ด (“ทรั พย์ สิ น ที ขายของ TUC ที ลงทุ น
เพิมเติม ครัง" ที 4”)
เงือนไขบังคับก่อนทีต้ องสําเร็ จครบถ้ วนในวันหรื อก่อนวันที
ทําการโอนทรัพย์สนิ ทีขายของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
4 เสร็ จสิ "น รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) (ก) TUC ได้ รับอนุมตั ิ
และได้ รับมอบอํานาจให้ ดําเนินการทัง" หมดทีเกี ยวข้ องที
ต้ องได้ รับสําหรั บการเข้ าทําและปฏิ บัติตามภาระผูก พัน
ของตนตามสัญ ญาซื อ" ขายทรั พ ย์ สิ น ของ TUC ที ลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4 แล้ ว (ข) มีการลงนามและทําให้ สมบูรณ์
ซึงเอกสารธุรกรรมสําหรับการลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 (ค)
กองทุนได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเข้ าทําสัญญา
ซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ตาม
ประกาศ ทน. ;'/.$%. (ง) การเพิมทุนครัง" ที 2 ของกองทุน
ได้ รับการจดทะเบียนถูกต้ องตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ
(จ) ไม่มีเหตุการณ์ ทีส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรง
เกิดขึ "นนับจากวันทําสัญญาซื "อขายทรั พย์สินของ TUC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
หากมิได้ มีการปฏิบตั ิตามเงือนไขบังคับก่อนให้ สําเร็ จ หรื อ
มิได้ มีการยกเว้ นเงือนไขบังคับก่อนภายใน 14 วันทําการ
หลังจากวันทําสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ทีลงทุน
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เพิมเติม ครัง" ที 4 TUC หรื อกองทุนอาจบอกเลิกสัญญาซื "อ
ขายทรัพย์สนิ ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 (ทังนี
" " การ
ทีเงื อนไขบังคับก่อนทีเกียวข้ องไม่สําเร็ จครบถ้ วนจะต้ อง
มิได้ เกิดจากการทําผิดภาระผูกพันของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนันแต่
"
เพี ย งฝ่ ายเดี ย ว) โดย TUC หรื อ กองทุ น ต่ า งไม่ มี สิ ท ธิ
เรี ยกร้ องต่อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายตามสัญญาดังกล่าว เว้ นแต่
สิทธิเรี ยกร้ องทีเกิดขึ "นจากการกระทําผิดภาระผูกพันในการ
ปฏิ บัติ ต ามเงื อนไขบัง คับ ก่ อนที เกี ยวข้ องและการทําให้
ธุ ร กรรมตามสัญ ญาซื อ" ขายทรั พ ย์ สิน ของ TUC ที ลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4 สมบูรณ์และมีผล
ราคาซือ" ขาย ............................

·

กรรมสิทธิ'และความเสียง .......

·

·

ภาระหน้ าทีหลักของ TUC ......

·

ราคาซื อ" ขายสํ า หรั บ ทรั พ ย์ สิ น ที ขายของ TUC ที ลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4 (“ราคาซือ" ขายทรั พย์ สิน TUC ทีลงทุน
เพิมเติม ครั ง" ที 4”) เป็ นไปตามจํานวนทีระบุไว้ ในสัญญา
ซือ" ขายทรั พย์ สินของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 4 โดย
กองทุนต้ องชํ าระราคาซือ" ขายเต็มจํ านวนในวันทีทําการ
โอนทรั พ ย์ สิ น ที ขายของ TUC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4
เสร็ จสิ "น
กรรมสิทธิ=และความเสียงภัยในความสูญเสียหรื อเสียหาย
ในทรัพย์สนิ ทีขายของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 จะตก
เป็ นของกองทุนในวันทีทําการโอนทรัพย์สนิ ทีขายของ TUC
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 เสร็ จสิ "น เว้ นแต่จะกําหนดไว้ เป็ น
อย่ า งอื นในสัญ ญาซื อ" ขายทรั พ ย์ สิ น ของ TUC ที ลงทุ น
เพิมเติม ครัง" ที 4
ณ วั น ที ทํ า การโอนทรั พ ย์ สิ น ที ขายของ TUC ที ลงทุ น
เพิมเติม ครัง" ที 4 เสร็ จสิ "น TUC ให้ คํารับรองและรับประกัน
แก่ผ้ ซู ื "อว่าทรัพย์สินทีขายของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
4 ที เกี ยวข้ องซึ งจะถู ก ขายและโอนให้ แก่ ผ้ ู ซื อ" นัน" เป็ น
ทรัพย์สินโดยชอบด้ วยกฎหมายของ TUC และปราศจาก
ภาระติดพันใด ๆ ทังปวง
"
หลังจากวันทีทําการโอนทรัพย์สินทีขายของ TUC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4 เสร็ จสิ "น (“วันทีทําการโอนทรั พย์ สินที
เกี ยวข้ องเสร็ จ สิ น" ”) TUC จะดํ า เนิ น การต่อ ไปนี " โดย
ค่าใช้ จ่ายของ TUC เอง
·

TUC จะดํ าเนิ นการให้ กองทุน ผู้เ ช่ า ทรั พ ย์ สินทีขาย
ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ทีเกียวข้ องทีเป็ น
FOC ผู้จัด การทรั พ ย์ สิน โทรคมนาคม และบุค คลที
ได้ รับการแต่งตัง" มีสิทธิ เข้ าถึงและใช้ สิทธิ แห่งทางที
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เกียวข้ องกับทรัพย์สินนันตามเงื
"
อนไขและข้ อกําหนด
ของสั ญ ญาซื อ" ขายทรั พ ย์ สิ น ของ TUC ที ลงทุ น
เพิมเติม ครัง" ที 4
·

·

·

ในกรณี ที ไม่ส ามารถโอน และ/หรื อ แปลงคู่สญ
ั ญา
เกียวกับสิทธิการเช่าในทีดิน และ/หรื อ ทรัพย์สนิ ให้ กบั
กองทุ น ได้ TUC จะดํ า เนิ น การให้ กองทุ น ผู้ เช่ า
ทรัพย์สิน TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ทีเกียวข้ องที
เป็ นเสาโทรคมนาคม ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
และบุค คลที ได้ รั บ การแต่ ง ตัง" มี สิ ท ธิ เ ข้ า ไปและใช้
สถานทีตังที
" เกียวข้ องกับทรัพย์สนิ นัน"
ในกรณี ของสัญญาอืน ๆ ที เกี ยวกับ ทรั พ ย์ สินทีขาย
ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ซึงไม่สามารถโอน
และ/หรื อ แปลงคู่สัญ ญาให้ แ ก่ ก องทุน ได้ TUC จะ
ดําเนินการให้ กองทุนได้ รับสิทธิและผลประโยชน์ของ
TUC ตามสัญญาอืน ๆ นัน"
TUC จะดํ า เนิน การต่อ ไปนีเ" ป็ น ระยะเวลาเก้ าเดือน
หลังจากวันทีทําการโอนทรัพย์สนิ ทีเกียวข้ องเสร็ จสิ "น
o ให้ ข้ อมู ล และช่ ว ยเหลื อ กองทุ น ตามที กองทุน
ต้ องการตามสมควรเกียวกับทรัพย์สินทีขายของ
TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 4 ทีได้ ส่งมอบและ
โอนสิ ท ธิ ใ ห้ กองทุ น แล้ วในวั น ที ทํ า การโอน
ทรัพย์สินทีเกียวข้ องเสร็ จสิ "น (“ทรั พย์ สิน TUC
ทีโอนแล้ ว”) และ
o พยายามตามสมควรเพือให้ ความช่วยเหลือและ
ให้ บริ การตามทีกองทุนต้ องการตามสมควร (โดย
ค่าใช้ จ่ายของ TUC) เพือให้ กองทุนสามารถใช้
งานทรัพย์สิน TUC ทีโอนแล้ วได้ ในสาระสําคัญ
ในลัก ษณะเดีย วกับ ทีมี การใช้ ก่ อ นวัน ที ทําการ
โอนทรัพย์สนิ ทีเกียวข้ องเสร็ จสิ "น และ
o เก็บรักษาเอกสารเกียวกับทรัพย์สิน TUC ทีโอน
แล้ ว และให้ กองทุนเข้ าตรวจสอบเอกสารนันตาม
"
สมควร

ภาระหน้ าที เพิ มเติ ม ของ TUC ที
เกียวข้ องกับเสาโทรคมนาคมทีโอน
................................................

·

นับจากวันทีทําการโอนทรัพย์สินทีเกียวข้ องเสร็ จสิ "น หาก
(ก) สถานที ตั ง" ไม่ ว่ า ทั ง" หมดหรื อ บางส่ ว นที เกี ยวกั บ
ทรั พ ย์ สิน TUC ที โอนแล้ ว ถูก ยึด ไป ถูก ควบคุม หรื อ ถูก
ดําเนินการโดยประการอืนใดทําให้ ไม่เหมาะสมต่อการใช้
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งานโดยผู้เช่าอันเนืองมาจากการเข้ าถึงหรื อการใช้ สถานที
ไม่ว่า ทัง" หมดหรื อ บางส่ว นนัน" ไม่ช อบด้ ว ยกฎหมายโดย
กองทุนหรื อผู้ซงเช่
ึ าใช้ ทรัพย์สนิ TUC ทีโอนแล้ วซึงไม่ใช่นิติ
บุ ค คลในกลุ่ ม ทรู ไ ม่ ไ ด้ มี ส่ ว นในการนั น" โดยที สัญ ญา
เกียวกับสิทธิการเช่าในทีดิน และ/หรื อ ทรัพย์สินทีเกียวกับ
ทรั พ ย์ สิ น TUC ที โอนแล้ ว ได้ มี ก ารโอนสิ ท ธิ ใ ห้ แก่ หรื อ
แปลงคู่สญ
ั ญาเป็ นกองทุนแล้ ว หรื อ (ข) ก่อนการโอนสิทธิ
การเช่าให้ แก่ หรื อ แปลงคู่สญ
ั ญาให้ กองทุน มีการคัดค้ าน
ความสมบูรณ์ ความชอบด้ วยกฎหมาย หรื อสิทธิในการใช้
สถานทีตามสิทธิการเช่าของทรัพย์สิน TUC ทีโอนแล้ ว ซึง
คื อ เสาโทรคมนาคมใด ๆ โดยกองทุ น หรื อ ผู้ ซึ งเช่ า ใช้
ทรัพย์สิน TUC ทีโอนแล้ วซึงไม่ใช่นิติบคุ คลในกลุ่มทรูไม่ได้
มีส่วนในการนัน" หรื อ (ค) TUC ไม่สามารถดําเนินการให้
กองทุน ผู้เช่า ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม และบุคคลที
ได้ รับการแต่งตังเข้
" าถึงหรื อใช้ สถานทีได้ (“สถานที TUC ที
ได้ รั บ ผลกระทบ”) ทํ า ให้ ผ้ ูเ ช่ า หรื อ กองทุน ไม่สามารถ
เข้ าถึง ดําเนินงาน และ/หรื อใช้ ทรัพย์สนิ TUC ทีโอนแล้ วซึง
คือเสาโทรคมนาคมได้
TUC จะต้ องดําเนินการดังต่อไปนี " ด้ วยค่าใช้ จ่ายของ TUC
เอง
(ก)

จัดหาหรื อได้ มาซึงสถานทีใหม่ตามทีคูส่ ญ
ั ญาตกลง
กันว่าเทียบเท่ากับสถานที TUC ทีได้ รับผลกระทบ
(โดยคู่สญ
ั ญาจะต้ องดําเนินการโดยสมเหตุสมผล)
โดยพิจารณาถึง
(i) สถานทีตัง"
(ii) ขอบเขตการให้ บริ การโครงข่ายของผู้เช่าทีจะ
ได้ จากสถานทีใหม่นนั "
(iii) ความจุและขนาดพื "นทีสําหรับติดตังทรั
" พย์สิน
TUC ที โอนแล้ ว ซึงคื อ เสาโทรคมนาคม และ
อุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคมอื น ๆ ของผู้ เช่ า ณ
สถานทีใหม่นนั " และ

(ข)

ย้ า ย ท รั พ ย์ สิ น TUC ที โ อ น แ ล้ ว (ที เ ป็ น เ ส า
โทรคมนาคม) ที ตั ง" อยู่ ใ นสถานที TUC ที ได้ รั บ
ผลกระทบ หรื อจัดหาอุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ทีมี
คุณภาพ ลักษณะจํ าเพาะ และความจุอย่างน้ อย
เท่ากับทรัพย์สิน TUC ทีโอนแล้ วนัน" ทีจะติดตังใน
"
สถานทีใหม่ และดําเนินการให้ แน่ใจว่ามีสมรรถนะ
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ความจุ และขนาดพืน" ทีเพี ยงพอสําหรั บทรั พย์ สิน
TUC ทีโอนแล้ วนัน" หรื ออุปกรณ์และทรัพย์สนิ ใหม่ที
จะย้ ายมาและติ ด ตั ง" ในสถานที ใหม่ นั น" ให้
เหมื อ นกั บ ที เคยตั ง" อยู่ ใ นสถานที TUC ที ได้ รั บ
ผลกระทบก่อนที สถานที นัน" จะกลายเป็ น สถานที
TUC ทีได้ รับผลกระทบ
·

ในกรณีที TUC ไม่สามารถย้ ายทรัพย์สิน TUC ทีโอนแล้ ว
(ทีเป็ นเสาโทรคมนาคม) หรื อเปลียนทดแทนโดยทรัพย์ สิน
ใหม่ และไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขตามทีกองทุนต้ องการ
ตามสมควรภายในระยะเวลาทีกําหนดในสัญญาซื อ" ขาย
ทรัพย์สินของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 TUC จะต้ อง
ดําเนินการดังนี "
(ก)

ซือ" และ/หรื อ จัดให้ มีการซื อ" ทรั พย์ สิน TUC ทีโอน
แล้ วทีเกี ยวข้ องนัน" ซึงตัง" อยู่หรื อติดตัง" ในสถานที
TUC ทีได้ รับผลกระทบ (“ทรั พย์ สิน TUC ทีได้ รับ
ผลกระทบ”) ในราคาทีเท่ากับราคาซึงกองทุนชําระ
ใ ห้ แ ก่ TUC สํ า ห รั บ ท รั พ ย์ สิ น TUC ที ไ ด้ รั บ
ผลกระทบนัน" (“ราคาซือ" ขายทรั พย์ สิน TUC ที
ได้ รับผลกระทบ”) พร้ อมทังชํ
" าระดอกเบี "ยในอัตรา
ร้ อยละ 7.5 ต่อปี นบั จากวันโอนทรัพย์สนิ ทีเกียวข้ อง
เสร็ จสิ น" จนถึ ง วั น ที TUC ชํ าระราคาสํ า หรั บ
ทรั พ ย์ สิ น TUC ที ได้ รั บ ผลกระทบดั ง กล่ า วแก่
กองทุน

(ข)

ชําระต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทังหมดเกี
"
ยวกับการขาย
และโอนทรั พ ย์ สิ น TUC ที ได้ รั บ ผลกระทบให้ แ ก่
กองทุน รวมถึงเงิ นรายได้ ค่าเช่าทรั พย์ สิน TUC ที
ได้ รั บ ผลกระทบซึ งผู้ เช่ า ทรั พ ย์ สิ น ที TUC ได้ รั บ
ผลกระทบนันไม่
" ชําระให้ แก่กองทุน เนืองจากผู้เช่า
ดั ง กล่ า วไม่ ส ามารถใช้ ทรั พ ย์ สิ น TUC ที ได้ รั บ
ผลกระทบนันได้
" จนถึงวันที TUC ชําระราคาซื "อขาย
ทรัพย์สนิ TUC ทีได้ รับผลกระทบให้ แก่กองทุน และ

(ค)

ชําระเงินซึงเป็ นต้ นทุน ค่าใช้ จ่าย ค่าเสียหาย ความ
สูญเสีย สิทธิ เรี ยกร้ อง และภาระผูกพันทัง" หมดที
เกิดหรื อจะเกิดกับกองทุนอันเกิดจากหรื อเป็ นผลมา
จากการใช้ ทรั พย์ สิน TUC ทีได้ รับผลกระทบ การ
เช่ า และย้ ายสถานที ของทรั พ ย์ สิ น TUC ที ได้ รั บ
ผลกระทบ และสิทธิเรี ยกร้ องของผู้เช่าทีเรี ยกเอากับ
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กองทุนเนืองจากผู้เช่าไม่สามารถใช้ ทรัพย์สิน TUC
ทีได้ รับผลกระทบนันได้
"
·

·

สิทธิในการซือ" เป็ นรายแรก (Right of
first offer) ของกองทุน ............

·

ภายใต้ บงั คับของการที TUC ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของ
ตนเกี ยวกับ การซื อ" คื น ทรั พ ย์ สิน TUC ที ได้ รั บ ผลกระทบ
ตามทีอธิบายมาข้ างต้ น กองทุนจะชําระเงินค่าเช่าทังหมด
"
ทีเกียวกับทรัพย์สิน TUC ทีได้ รับผลกระทบทีกองทุนได้ รับ
จากผู้เช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวตามสัญญาเช่าหลักให้ แก่ TUC
พร้ อมด้ วยดอกเบี "ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที
กองทุนรับเงินค่าเช่าจากผู้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวแต่ละครัง"
ตามสัญญาเช่าหลักจนกระทังและรวมถึงวันทีกองทุนชําระ
คื น เงิ น ค่ า เช่ า นัน" ให้ แก่ TUC ทัง" นี " จะต้ องไม่ เ กิ น ราคา
สําหรับทรัพย์สนิ TUC ทีได้ รับผลกระทบทีเกียวข้ อง
ภาระผูกพันของ TUC เกียวกับการย้ ายสถานทีและซื "อคืน
ทรัพย์สิน TUC ทีได้ รับผลกระทบทีตังอยู
" ่ในสถานที (หรื อ
ตังอยู
" บ่ างส่วนในสถานที) ซึงได้ มีการโอนให้ แก่ หรื อ แปลง
คู่สญ
ั ญาเป็ นกองทุนแล้ ว ซึงทรัพย์สิน TUC ทีโอนแล้ วแต่
ถูกยึดไป ถูกควบคุม หรื อถูกดําเนินการโดยประการอืนใด
ทําให้ ไม่เหมาะสมต่อการใช้ งานโดยผู้เช่าอันเนืองมาจาก
การเข้ าถึงหรื อการใช้ สถานทีนันไม่
" ชอบด้ วยกฎหมายโดย
ไม่ได้ เกิดจากการกระทําของกองทุนให้ กําหนดไว้ เพียงห้ าปี
หลังจากวันทีมีการโอนสิทธิ หรื อแปลงคู่สญ
ั ญาทีเกียวกับ
สถานทีทีเกียวข้ องดังกล่าวเป็ นกองทุน
นับจากวันทีทําการโอนทรัพย์สินทีขายของ TUC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4 เสร็ จสิ "น TUC ให้ สทิ ธิกองทุนโดยเพิกถอน
มิ ไ ด้ ที จะได้ รั บ ข้ อเสนอเป็ นรายแรกในการซื อ" สิ ท ธิ
ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรื อ การลงทุ น เกี ยวกั บ
ทรัพย์สินทีเป็ นโครงสร้ างพื "นฐานกิจการโทรคมนาคมของ
TUC หรื อนิติบุคคลอืนในกลุ่มทรู (ยกเว้ นทรัพย์สินทีขาย
ของ TUC) ซึงกองทุนสามารถลงทุนได้ ตามกฎหมายและ
กฎระเบี ย บของสํ า นั ก งานก.ล.ต. (“ทรั พ ย์ สิ น TUC
เพิมเติม”) จนถึงวันดังต่อไปนี "แล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน (ก)
วัน ครบห้ า ปี นับ จากวัน ที ทํา การโอนทรั พย์ สิน ที ขายของ
TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 เสร็ จสิ "นหรื อวันทีกองทุนจด
ทะเบียนเพิมทุนครัง" ที 2 ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ แล้ วแต่วนั
ใดจะครบกํ าหนดทีหลัง และ (ข) วันทีผู้ประกอบกิ จการ
โทรคมนาคมรายอืนถือหน่วยลงทุนทีกองทุนออกมากกว่า
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ที ทรู ถื อ อยู่ โดยให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละขัน" ตอน
ดังต่อไปนี "
(ก)

หาก TUC และ/หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื นในกลุ่ ม ทรู
(“ผู้ ขายทรั พย์ สิ น เพิ มเติ ม ”) ต้ องการขาย
ทรั พ ย์ สิน TUC เพิ มเติ ม แก่ บุค คลภายนอก TUC
ต้ องดําเนินการและจัดการให้ นิติบคุ คลอืนในกลุม่ ท
รูนนต้
ั " องออกหนังสือข้ อเสนอ (“หนังสือข้ อเสนอ”)
ส่งให้ กองทุนโดยมีรายละเอียดตามที กําหนดไว้ ใน
สัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 4 ทังนี
" " รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง เงือนไขและ
ข้ อกํ า หนดของการเช่ า ทรั พ ย์ สิ น TUC เพิ มเติ ม
(หากมี)

(ข)

หากกองทุนต้ องการซื "อทรัพย์สิน TUC เพิมเติมนัน"
กองทุน ต้ อ งแจ้ ง ผู้ข ายทรั พ ย์ สิน เพิ มเติม เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรว่าต้ องการซื "อทรัพย์สิน TUC เพิมเติม
ดั ง กล่ า ว (“ทรั พย์ สิ น TUC ที จะโอน”) ตาม
ข้ อกําหนดทีระบุในหนังสือข้ อเสนอ (“หนังสือตอบ
รั บ ”) ภายใน 10 วัน ทํ า การนับ จากวัน ที กองทุน
ได้ รั บ หนัง สือ ข้ อ เสนอหรื อ ระยะเวลานานกว่านัน"
ตามที ผู้ข ายทรั พ ย์ สิน เพิ มเติม อาจตกลง จากนัน"
ภายในสามเดือนนับจากวันทีของหนังสือตอบรับ
กองทุนต้ องพยายามอย่างเต็มทีเพือให้ ได้ รับอนุมตั ิ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนทีจํ าเป็ นในการซือ" ทรั พย์ สิน
TUC ทีจะโอน และ TUC ต้ องดําเนินการ และ/หรื อ
จัด การให้ นิ ติ บุค คลอื นในกลุ่ม ทรู ร ายที เกี ยวข้ อง
พยายามอย่างเต็มทีให้ ได้ รับความยินยอมหรื อการ
อนุมัติทงั " หมดทีจํ าเป็ นตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และสัญญาสําหรับการขายทรัพย์สนิ TUC ทีจะโอน
เมือได้ รับความยินยอมและการอนุมัติที เกียวข้ อง
ทังหมดแล้
"
ว กองทุนและผู้ขายทรัพย์สินเพิมเติมจะ
เข้ าทําสัญญาและทําการซื "อขายและโอนทรัพย์สิน
TUC ทีจะโอนให้ เสร็ จสิ "นภายในสามเดือนหลังจาก
กองทุน และผู้ข ายทรั พ ย์ สิ น เพิ มเติ ม ได้ รั บ ความ
ยินยอมและการอนุมตั ิดงั กล่าวทังหมดแล้
"
ว

(ค)

หาก (ก) กองทุ น ไม่ ส่ ง หนัง สื อ ตอบรั บ ให้ ผู้ข าย
ทรัพย์สินเพิมเติมภายในเวลาทีกําหนด (ข) กองทุน
หรื อผู้ขายทรัพย์สินเพิมเติมไม่ได้ รับความยินยอม
และการอนุมตั ิทีจําเป็ นทัง" หมดทีเกียวข้ องภายใน
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ระยะเวลาสามเดือนนับจากวันทีของหนังสือตอบ
รับ หรื อ (ค) คู่สญ
ั ญาไม่สามารถดําเนินการให้ การ
ซื อ" ขายและโอนทรั พ ย์ สิน TUC ที จะโอนเสร็ จ สิน"
ภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันทีได้ รับความ
ยินยอมและการอนุมตั ิทีจําเป็ นทังหมดที
"
เกียวข้ อง
ผู้ขายทรัพย์สินเพิมเติมมีสิทธิขายทรัพย์สิน TUC ที
จะโอนให้ บคุ คลภายนอกในข้ อกําหนดและเงือนไข
เดียวกันหรื อดีกว่า (สําหรับผู้ขายทรัพย์สนิ เพิมเติม)
ทีกํ าหนดในหนังสือข้ อเสนอภายในระยะเวลาหก
เดือนหลังจากนัน" หากผู้ขายทรัพย์สนิ เพิมเติมยังไม่
ส า ม า ร ถ ข า ย ท รั พ ย์ สิ น TUC ที จ ะ โ อ น ใ ห้
บุ ค คลภายนอกได้ ภายในระยะเวลาหกเดื อ น
ดังกล่าว และต่อมาผู้ขายทรัพย์สินเพิมเติมต้ องการ
ขายทรั พ ย์ สิน TUC ที จะโอนอี ก ครั ง" ให้ ก องทุนมี
สิทธิในการซื "อเป็ นรายแรกอีกครัง" โดยให้ ดําเนินการ
ตามขันตอนในลั
"
กษณะเดียวกันจนครบถ้ วน
สิทธิในการซือ" เป็ นรายแรก (Right of
first offer) ของ TUC................

·

·

การจํากัดความรับผิดของ
TUC.........................................

หากกองทุน ได้ ซื อ" ทรั พ ย์ สิน TUC ที จะโอนและภายหลัง
ต้ องการขายทรั พย์ สิ น TUC ที จะโอนดั ง กล่ า วแก่
บุคคลภายนอก กองทุนจะต้ องทําหนังสือข้ อเสนอส่งให้
TUC โดยต้ องระบุ (ก) ราคาทีกองทุนเสนอขาย และ (ข)
เงือนไขและข้ อกําหนดทีสําคัญของการขายทรัพย์สิน TUC
ทีจะโอนดังกล่าวทีกองทุนเสนอ เมือ TUC ได้ รับหนังสือ
ดังกล่าวแล้ ว TUC จะมีสิทธิในการซื "อทรัพย์สิน TUC ทีจะ
โอนเป็ นรายแรกโดยมีเงือนไขและข้ อกําหนดตามทีได้ ระบุ
ไว้ ใ นสัญ ญาซือ" ขายทรั พย์ สิน ของ TUC ที ลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 4
TUC อาจโอนสิ ท ธิ ใ นการซื อ" ทรั พ ย์ สิ น TUC ที จะโอน
ดังกล่าวให้ แก่นิติบคุ คลอืนในกลุม่ ทรู ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ อง
ได้ รับความยินยอมจากกองทุน

นับจากวันทีทําการโอนทรัพย์สนิ ทีเกียวข้ องเสร็ จสิ "น
·

TUC ต้ อ งรั บ ผิ ด ต่อ สิท ธิ เ รี ย กร้ องใดที เกี ยวกับ ทรั พ ย์ สิ น
TUC ทีโอนแล้ ว หากกองทุนได้ มีการบอกกล่าวเรี ยกร้ อง
สิ ท ธิ ภ ายในสองปี นั บ จากวัน ที ทํ า การโอนทรั พ ย์ สิ น ที
เกี ยวข้ อ งเสร็ จ สิ น" เว้ น แต่ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องที เกิ ด จากเรื อง
สําคัญบางเรื องทีกําหนดไว้ ในสัญญาซื "อขายทรัพย์สนิ ของ
TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 4 ซึงไม่มีกําหนดระยะเวลา
สิ "นสุดในการบอกกล่าวเรี ยกร้ องสิทธิ (นอกจากทีกฎหมาย
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กําหนด) เรื องดังกล่าวรวมถึงคํารับรองของ TUC ในเรื อง
อํานาจหน้ าทีและความสามารถ กรรมสิทธิ= ของ TUC ใน
ทรัพย์สนิ ทีขายของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 และการ
ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงกระทําการทีสําคัญ
·

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

TUC ตกลงทีจะ
·

·

·

การชดเชยความเสียหาย ........

ความรั บ ผิ ด ของ TUC เกี ยวกับ การทํ า ผิ ด สัญ ญาใด ๆ
ภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม
ครั ง" ที 4 ทัง" หมดรวมแล้ วจะไม่เกินราคาซื "อขายทรัพย์สิน
TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ในส่วนทีเกียวกับทรัพย์สินที
ขายของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ทังนี
" " TUC ต้ องรับ
ผิดต่อความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ เรี ยกร้ อง ภาษี (ยกเว้ น
ภาษี มูลค่า เพิ ม) อากรแสตมป์ ภาระผูก พัน และต้ น ทุน
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ทีเกิดขึ "นหรื อเป็ นผลจากการเข้ าทํา
การใช้ สทิ ธิ การบังคับสิทธิตามสัญญาซื "อขายทรัพย์สนิ ของ
TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4

·

จัดให้ มีการประกันภัยทีเกียวกับทรัพย์สินทีขายของ TUC
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยของ
กลุ่ ม ทรู ต ามข้ อกํ า หนดที กํ า หนดไว้ ในสัญ ญาซื อ" ขาย
ทรัพย์สนิ ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 จนกว่ากองทุน
จะทําประกันภัยทีเกียวข้ อง
จัดหากรมธรรม์ ประกันภัยทีเกี ยวข้ องสําหรั บทรั พย์ สินที
ขายของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ในนามของกองทุน
โดยกองทุ น จะรั บ ผิ ด ชอบในเบี ย" ประกั น ภั ย สํ า หรั บ
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว และ
ไม่ เ ปลี ยนแปลงข้ อกํ า หนดในกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ที
เกียวข้ องของกลุ่มทรู เกี ยวกับทรัพย์สินทีขายของ TUC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 โดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็ นลาย
ลักษณ์ อักษรจากกองทุนก่อน โดยกองทุนจะไม่ให้ ความ
ยินยอมโดยไม่มีเหตุอนั ควรไม่ได้
TUC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ ต่อกองทุน บริ ษัทจัดการ และ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ
เรี ย กร้ อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรั บ ผิ ด ที เกิ ด ขึน" จริ ง
ทังหมด
"
และต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงค่า
ทนายความและเงิ น ทดรองอื นตามสมควรที เกิ ด ขึ น"
เนื องจากการทํ าผิ ด ข้ อ ตกลง สัญ ญา หรื อ คํ า รั บ ประกัน
หรื อการผิดคํารั บรองใดของ TUC ภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขาย
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ทรั พย์ สินของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 4 เว้ นแต่เป็ น
ความผิ ด หรื อ ประมาทเลิ น เล่อ อย่ า งร้ ายแรงหรื อ จงใจ
กระทํ า ผิ ด โดยกองทุน บริ ษั ท จั ด การ หรื อ ตัว แทนของ
กองทุนหรื อบริ ษัทจัดการ ทังนี
" " โดยไม่จํากัดสิทธิอืนใดของ
กองทุนทีมีตามสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4 หรื อตามกฎหมายทีใช้ บงั คับใด ๆ
·

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

·

กฎหมายทีใช้ บังคับ.................

·

เขตอํานาจศาล .......................

·

(2)

กองทุน ตกลงยอมรั บ ผิ ดชดใช้ ต่อ TUC และตัว แทนของ
TUC ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ เรี ยกร้ อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดทีเกิดขึ "นจริ งทังหมด
"
และต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงค่าทนายความและเงินทด
รองอืนตามสมควรทีเกิดขึ "น เนืองจากการทําผิดข้ อตกลง
สัญ ญา หรื อ คํ า รั บ ประกัน หรื อ การผิ ด คํ า รั บ รองใดของ
กองทุนภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4 เว้ นแต่เป็ นความผิดหรื อประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ ายแรงหรื อจงใจกระทําผิ ดโดย TUC หรื อตัวแทน
ของ TUC ทังนี
" " โดยไม่จํากัดสิทธิ อืนใดของ TUC ทีมีตาม
สัญญาซื "อขายทรัพย์สนิ ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
หรื อตามกฎหมายทีใช้ บงั คับใด ๆ
TUC และ กองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรื อโอน
โดยประการอืนใดซึงผลประโยชน์ทงหมดหรื
ั"
อบางส่วนของ
สัญญาซื "อขายทรัพย์สนิ ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
โดยมิได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายเป็ น
ลายลักษณ์ อักษร ทัง" นี " เว้ นแต่มีข้อกํ าหนดในสัญญาซื อ"
ขายทรัพย์สนิ ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ให้ กระทํา
ได้
สัญญาซื "อขายทรัพย์สนิ ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
ให้ ใช้ บงั คับตามกฎหมายไทย
ให้ ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา
ตัดสินคดีความ หรื อการดําเนินกระบวนการพิจารณา และ
การยุติข้อพิพาททีเกิดขึ "นจากหรื อเกียวข้ องกับสัญญาซื "อ
ขายทรัพย์สนิ ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4

สัญญาซื "อขายทรัพย์สินระหว่าง เรี ยลมูฟ และกองทุน (“สัญญาซือ" ขายทรัพย์ สิน
ของ เรียลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4”)

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

·

เรี ยลมูฟ ในฐานะผู้ขาย และ
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·

กองทุน ในฐานะผู้ซื "อ และ
TUC ในฐานะผู้ทีจะเข้ ารั บหน้ าทีของ เรี ยลมูฟ ในฐานะ
ผู้ขายภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขายทรัพย์สนิ ของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4 เมือเกิดเหตุการณ์ตามทีกําหนดไว้

ทังนี
" " TUC ตกลงจะเข้ ารับสิทธิและหน้ าทีต่าง ๆ ที เรี ยลมูฟ มี
อยู่ต่อกองทุนภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรี ยลมูฟ ที
"
เรี ยลมูฟ
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 เมือการโอนกิจการทังหมดของ
ให้ แก่ TUC ได้ เกิดขึ "นแล้ วโดยเสร็ จสมบูรณ์ โดย TUC ตกลงจะ
ปฏิ บัติ ห น้ า ที ของผู้ข าย ซึงยัง คงมี อ ยู่ภายใต้ สัญ ญาซื อ" ขาย
ทรัพย์สนิ ของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ณ วันทีการโอน
กิจการทังหมดของ
"
เรี ยลมูฟ ให้ แก่ TUC เสร็ จสมบูรณ์ แทนที
เรี ยลมูฟ ทุกประการ
ทรัพย์ สินทีซือ" ขาย ..................

·

เงือนไขบังคับก่ อน ..................

·

ภายใต้ เงือนไขความสําเร็ จครบถ้ วนของเงือนไขบังคับก่อน
ทั ง" หมดที กํ า หนดไว้ ในสั ญ ญาซื อ" ขายทรั พ ย์ สิ น ของ
เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 เรี ยลมูฟ จะต้ องขายและ
โอนให้ แก่ ก องทุ น และกองทุ น จะต้ องซื อ" และรั บ โอน
กรรมสิทธิ= ณ วันทีกําหนดให้ เป็ นวันทําการโอนและส่งมอบ
ทรัพย์สนิ ทีขายของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 เสร็ จ
สิ "น (“วันทีทําการโอนทรั พย์ สินทีขายของ เรี ยลมูฟ ที
ลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 4 เสร็ จสิน" ”) (ก) FOC ความยาว
โดยประมาณ 315 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 40,823 คอร์
กิโลเมตร) ซึงในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตใน
เขตพืน" ทีกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และ (ข) FOC
ความยาวโดยประมาณ 617 กิ โ ลเมตร (หรื อ ประมาณ
37,505 คอร์ กิโลเมตร) ซึงในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยี
ระบบ FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต และบรอด
แบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตพื "นทีต่างจังหวัด (“ทรั พย์ สินที
ขายของ เรียลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4”)
เงือนไขบังคับก่อนทีต้ องสําเร็ จครบถ้ วนในวันหรื อก่อนวันที
ทําการโอนทรัพย์สินทีขายของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 4 เสร็ จสิ "น รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) (ก) เรี ยลมูฟ
ได้ รับอนุมตั ิ และได้ รับมอบอํานาจให้ ดําเนินการทังหมดที
"
เกี ยวข้ อ งที ต้ อ งได้ รั บ สํา หรั บ การเข้ า ทํ า และปฏิ บัติ ต าม
ภาระผู ก พัน ของตนตามสัญ ญาซื อ" ขายทรั พ ย์ สิ น ของ
เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 4 แล้ ว (ข) มีการลงนาม
และทํ า ให้ ส มบูร ณ์ ซึงเอกสารธุ ร กรรมสํา หรั บ การลงทุน
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เพิมเติม ครัง" ที 4 (ค) กองทุนได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
ในการเข้ าทําสัญญาซื "อขายทรัพย์สนิ ของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4 ตามประกาศ ทน. ;'/.$%. (ง) การเพิม
ทุนครัง" ที 2 ของกองทุนได้ รับการจดทะเบียนถูกต้ องตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ (จ) ไม่มีเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างร้ ายแรงเกิดขึ "นนับจากวันทําสัญญาซื "อขาย
ทรัพย์สนิ ของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
·

ราคาซือ" ขาย ............................

·

กรรมสิทธิ'และความเสียง .......

·

·

หากมิได้ มีการปฏิบตั ิตามเงือนไขบังคับก่อนให้ สําเร็ จ หรื อ
มิได้ มีการยกเว้ นเงือนไขบังคับก่อนภายใน 14 วันทําการ
หลัง จากวัน ทํ า สัญ ญาซื อ" ขายทรั พ ย์ สิน ของ เรี ย ลมูฟ ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 เรี ยลมูฟ หรื อกองทุนอาจบอกเลิก
สัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง"
ที 4 (ทัง" นี " การที เงื อนไขบังคับ ก่ อนที เกี ยวข้ องไม่สําเร็ จ
ครบถ้ ว นจะต้ อ งมิได้ เ กิ ดจากการทํ าผิ ดภาระผูก พันของ
คู่สัญ ญาฝ่ ายนัน" แต่เพี ยงฝ่ ายเดี ยว) โดย เรี ย ลมูฟ หรื อ
กองทุน ต่ า งไม่ มี สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องต่อ คู่สัญ ญาอี ก ฝ่ ายตาม
สัญ ญาดัง กล่า ว เว้ น แต่สิท ธิ เ รี ย กร้ องที เกิ ด ขึน" จากการ
กระทํ า ผิ ด ภาระผูก พัน ในการปฏิ บัติ ต ามเงื อนไขบัง คับ
ก่อนทีเกียวข้ องและการทําให้ ธุรกรรมตามสัญญาซื "อขาย
ทรัพย์สินของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 สมบูรณ์
และมีผล
ราคาซื "อขายสําหรับทรัพย์สินทีขายของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4 (“ราคาซือ" ขายทรั พย์ สิน เรี ยลมูฟ ที
ลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 4”) เป็ นไปตามจํานวนทีระบุไว้ ใน
สัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง"
ที 4 โดยกองทุนต้ องชําระราคาซื "อขายเต็ มจํานวนในวันที
ทําการโอนทรัพย์สินทีขายของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 4 เสร็ จสิ "น
กรรมสิทธิ=และความเสียงภัยในความสูญเสียหรื อเสียหาย
ในทรัพย์สินทีขายของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
จะตกเป็ นของกองทุนในวันทีธุรกรรมทีเกี ยวข้ องกับการ
ขายและโอนเสร็ จสิ "น เว้ นแต่จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนใน
สัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง"
ที 4
ณ วันทีทําการโอนทรั พย์ สินทีขายของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุน
เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4 เสร็ จ สิ น" เรี ย ลมู ฟ ให้ คํ า รั บ รองและ
รับประกันแก่ผ้ ซู ื "อว่าทรัพย์สินทีขายของเรี ยลมูฟ ทีลงทุน
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เพิมเติม ครัง" ที 4 ทีเกียวข้ องซึงจะถูกขายและโอนให้ แก่ผ้ ู
ซือ" นัน" เป็ นทรั พย์ สินโดยชอบด้ วยกฎหมายของ เรี ยลมูฟ
และปราศจากภาระติดพันใด ๆ ทังปวง
"
ภาระหน้ าทีหลักของ เรียลมูฟ

·

นับ จากวัน ที ทํ า การโอนทรั พ ย์ สิน ที ขายของ เรี ย ลมูฟ ที
ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4 เสร็ จ สิ น" (“วั น ที ทํ า การโอน
ทรั พย์ สินทีเกียวข้ องเสร็ จสิน" ”) เรี ยลมูฟ จะดําเนินการ
ต่อไปนี " โดยค่าใช้ จ่ายของ เรี ยลมูฟ เอง
·

·

·

เรี ย ลมูฟ จะดําเนิ นการให้ กองทุน ผู้เ ช่ า ทรั พ ย์ สินที
ขายของ เรี ย ลมู ฟ ที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4 ซึ ง
หมายถึง FOC ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม และ
บุคคลทีได้ รับการแต่งตังมี
" สทิ ธิเข้ าถึงและใช้ สทิ ธิแห่ง
ทางที เกี ยวข้ อ งกับ ทรั พ ย์ สิ น นัน" ตามเงื อนไขและ
ข้ อกําหนดของสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรี ยลมูฟ
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
ในกรณีของสัญญาอืน ๆ ทีเกียวกับทรัพย์สินทีขาย
ของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ซึงไม่สามารถ
โอน และ/หรื อ แปลงคู่ สัญ ญาให้ แก่ ก องทุ น ได้
เรี ย ลมูฟ จะดํ า เนิ น การให้ ก องทุน ได้ รั บ สิ ท ธิ แ ละ
ผลประโยชน์ของ เรี ยลมูฟ ตามสัญญาอืน ๆ นัน"
เรี ย ลมูฟ จะดํ า เนิ น การต่อ ไปนี เ" ป็ น ระยะเวลาเก้ า
เดือนหลังจากวันทีทําการโอนทรั พย์สินทีเกียวข้ อง
เสร็ จสิ "น
(ก) ให้ ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามทีกองทุน
ต้ องการตามสมควรเกี ยวกับทรั พย์ สินที ขาย
ของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ทีได้ สง่
มอบและโอนสิทธิให้ กองทุนแล้ วในวันทีทําการ
โอนทรัพย์สินทีเกียวข้ องเสร็ จสิ "น (“ทรั พย์ สิน
เรียลมูฟ ทีโอนแล้ ว”) และ
(ข) พยายามตามสมควรเพื อให้ ค วามช่ว ยเหลือ
และให้ บริ ก ารตามที กองทุ น ต้ องการตาม
สมควร (โดยค่าใช้ จ่ายของ เรี ยลมูฟ ) เพือให้
กองทุน สามารถใช้ งานทรั พ ย์ สิน เรี ย ลมูฟ ที
โอนแล้ วได้ ในสาระสําคัญในลักษณะเดียวกับ
ที มี ก ารใช้ ก่ อ นวัน ที ทํ า การโอนทรั พ ย์ สิ น ที
เกียวข้ องเสร็ จสิ "น และ
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(ค) เก็บรักษาเอกสารเกียวกับทรัพย์สนิ เรี ยลมูฟ ที
โอนแล้ ว และให้ กองทุนเข้ าตรวจสอบเอกสาร
นันตามสมควร
"
สิทธิในการซือ" เป็ นรายแรก (Right of
first offer) ของกองทุน ............

·

นับ จากวัน ที ทํ า การโอนทรั พ ย์ สิน ที ขายของ เรี ย ลมูฟ ที
ลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 4 เสร็ จสิ "น เรี ยลมูฟ ให้ สิทธิ กองทุน
โดยเพิกถอนมิได้ ทีจะได้ รับข้ อเสนอเป็ นรายแรกในการซื "อ
สิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรื อ การลงทุนเกียวกับ
ทรัพย์สินทีเป็ นโครงสร้ างพื "นฐานกิจการโทรคมนาคมของ
เรี ยลมูฟ หรื อนิติบุคคลอืนในกลุ่มทรู (ยกเว้ นทรั พย์สินที
ขายของ เรี ย ลมู ฟ ) ซึ งกองทุ น สามารถลงทุ น ได้ ตาม
กฎหมายและกฎระเบี ย บของสํ า นั ก งาน ก.ล.ต .
(“ทรั พ ย์ สิ น เรี ย ลมู ฟ เพิ มเติ ม ”) จนถึ ง วัน ดังต่อไปนี "
แล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน (ก) วันครบห้ าปี นบั จากวันทีทําการ
โอนทรัพย์สินทีขายของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
เสร็ จสิ "นหรื อวันทีกองทุนจดทะเบียนเพิมทุน ครัง" ที 2 ตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ แล้ วแต่วนั ใดจะครบกําหนดทีหลัง และ
(ข) วันทีผู้ประกอบกิ จการโทรคมนาคมรายอืนถื อหน่วย
ลงทุนทีกองทุนออกมากกว่าทีทรู ถืออยู่ โดยให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และขันตอนดั
"
งต่อไปนี "
(1)

หาก เรี ย ลมูฟ และ/หรื อ นิ ติ บุค คลอื นในกลุ่ม ทรู
(“ผู้ ขายทรั พย์ สิ น เพิ มเติ ม ”) ต้ องการขาย
ทรั พ ย์ สิ น เรี ย ลมู ฟ เพิ มเติ ม แก่ บุ ค คลภายนอก
เรี ยลมูฟ ต้ องดําเนินการและจัดการให้ นิติบคุ คลอืน
ในกลุ่มทรู นนต้
ั " องออกหนังสือข้ อเสนอ (“หนั งสือ
ข้ อเสนอ”) ส่งให้ กองทุนโดยมีรายละเอียดตามที
กําหนดไว้ ในสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรี ยลมูฟ
ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 4 ทัง" นี " รวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพียง เงือนไขและข้ อกําหนดของการเช่าทรัพย์สิน
เรี ยลมูฟ เพิมเติม (หากมี)

(2)

หากกองทุนต้ องการซื "อทรัพย์สิน เรี ยลมูฟ เพิมเติม
นัน" กองทุนต้ องแจ้ งผู้ขายทรัพย์สนิ เพิมเติมเป็ นลาย
ลัก ษณ์ อัก ษรว่ า ต้ องการซื อ" ทรั พ ย์ สิ น เรี ย ลมู ฟ
เพิ มเติ ม ดัง กล่า ว (“ทรั พ ย์ สิ น เรี ย ลมู ฟ ที จะ
โอน”) ตามข้ อ กํ า หนดที ระบุใ นหนัง สือ ข้ อ เสนอ
(“หนังสือตอบรั บ”) ภายใน 10 วันทําการนับจาก
วั น ที กองทุ น ได้ รั บ หนั ง สื อ ข้ อเสนอหรื อระยะ
เวลานานกว่านันตามที
"
ผู้ขายทรัพย์สินเพิมเติมอาจ
ตกลง จากนัน" ภายในสามเดือนนับจากวันทีของ
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หนังสือตอบรั บ กองทุนต้ องพยายามอย่างเต็ ม ที
เพือให้ ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุนทีจําเป็ นใน
การซือ" ทรั พย์สิน เรี ยลมูฟ ทีจะโอน และ เรี ยลมูฟ
ต้ องดําเนินการ และ/หรื อ จัดการให้ นิติบคุ คลอืนใน
กลุม่ ทรู รายทีเกียวข้ องพยายามอย่างเต็มทีให้ ได้ รับ
ความยินยอมหรื อการอนุมตั ิทงหมดที
ั"
จําเป็ นตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และสัญญาสําหรับการขาย
ทรัพย์สนิ เรี ยลมูฟ ทีจะโอน เมือได้ รับความยินยอม
และการอนุมตั ิทีเกียวข้ องทังหมดแล้
"
ว กองทุนและ
ผู้ขายทรัพย์สนิ เพิมเติมจะเข้ าทําสัญญาและทําการ
ซื "อขายและโอนทรัพย์สิน เรี ยลมูฟ ทีจะโอนให้ เสร็ จ
สิ น" ภายในสามเดื อ นหลัง จากกองทุน และผู้ข าย
ทรัพย์สนิ เพิมเติมได้ รับความยินยอมและการอนุมตั ิ
ดังกล่าวทังหมดแล้
"
ว
(3)

สิทธิในการซือ" เป็ นรายแรก (Right of
first offer) ของเรียลมูฟ...........

·

หาก (ก) กองทุ น ไม่ ส่ ง หนัง สื อ ตอบรั บ ให้ ผู้ข าย
ทรัพย์สินเพิมเติมภายในเวลาทีกําหนด (ข) กองทุน
หรื อผู้ขายทรัพย์สินเพิมเติมไม่ได้ รับความยินยอม
และการอนุมตั ิทีจําเป็ นทังหมดที
"
เกียวข้ องภายใน
ระยะเวลาสามเดือนนับจากวันทีของหนังสือตอบ
รับ หรื อ (ค) คู่สญ
ั ญาไม่สามารถดําเนินการให้ การ
ซื "อขายและโอนทรัพย์สนิ เรี ยลมูฟ ทีจะโอนเสร็ จสิ "น
ภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันทีได้ รับความ
ยินยอมและการอนุมตั ิทีจําเป็ นทังหมดที
"
เกียวข้ อง
ผู้ ขายทรั พ ย์ สิ น เพิ มเติ ม มี สิ ท ธิ ข ายทรั พ ย์ สิ น
เรี ยลมูฟ ทีจะโอนให้ บุคคลภายนอกในข้ อกําหนด
และเงื อนไขเดี ย วกั น หรื อ ดี ก ว่ า (สํ า หรั บ ผู้ ขาย
ทรั พ ย์ สิน เพิ มเติ ม ) ที กํ า หนดในหนัง สือ ข้ อ เสนอ
ภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจากนัน" หากผู้ขาย
ทรั พ ย์ สิ น เพิ มเติ ม ยัง ไม่ ส ามารถขายทรั พ ย์ สิ น
เรี ย ลมู ฟ ที จะโอนให้ บุ ค คลภายนอกได้ ภายใน
ระยะเวลาหกเดื อ นดั ง กล่ า ว และต่ อ มาผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิมเติมต้ องการขายทรัพย์สิน เรี ยลมูฟ ที
จะโอนอีกครัง" ให้ กองทุนมีสิทธิ ในการซื "อเป็ นราย
แรกอี ก ครั ง" โดยให้ ดํ า เนิ น การตามขั น" ตอนใน
ลักษณะเดียวกันจนครบถ้ วน

หากกองทุนได้ ซื "อทรัพย์สิน เรี ยลมูฟ ทีจะโอนและภายหลัง
ต้ องการขายทรั พ ย์ สิ น เรี ย ลมู ฟ ที จะโอนดัง กล่ า วแก่
บุคคลภายนอก กองทุนจะต้ องทําหนังสือข้ อเสนอส่งให้
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เรี ยลมูฟ โดยต้ องระบุ (ก) ราคาทีกองทุนเสนอขาย และ
(ข) เงือนไขและข้ อกําหนดทีสําคัญของการขายทรัพย์สิน
เรี ยลมูฟ ทีจะโอนดังกล่าวทีกองทุนเสนอ เมือ เรี ยลมูฟ
ได้ รั บ หนัง สือ ดัง กล่า วแล้ ว เรี ย ลมูฟ จะมี สิท ธิ ใ นการซือ"
ทรัพย์สิน เรี ยลมูฟ ทีจะโอนเป็ นรายแรกโดยมีเงือนไขและ
ข้ อกําหนดตามทีได้ ระบุไว้ ในสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ
เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
·

การจํากัดความรับผิดของเรียลมูฟ
................................................

นับจากวันทีทําการโอนทรัพย์สนิ ทีเกียวข้ องเสร็ จสิ "น
·

·

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

เรี ยลมูฟ อาจโอนสิทธิในการซื "อทรัพย์สนิ เรี ยลมูฟ ทีจะโอน
ดังกล่าวให้ แก่นิติบคุ คลอืนในกลุม่ ทรู ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ อง
ได้ รับความยินยอมจากกองทุน
เรี ยลมูฟ ต้ องรับผิดต่อสิทธิ เรี ยกร้ องใดเกียวกับทรั พย์ สิน
เรี ยลมูฟ ทีโอนแล้ ว หากกองทุนได้ มีการบอกกล่าวเรี ยกร้ อง
สิ ท ธิ ภ ายในสองปี นับ จากวัน ที ทํ า การโอนทรั พ ย์ สิ น ที
เกี ยวข้ อ งเสร็ จ สิ น" เว้ น แต่ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องที เกิ ด จากเรื อง
สําคัญบางเรื องทีกําหนดไว้ ในสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ
เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ซึงไม่มีกําหนดระยะเวลา
สิ "นสุดในการบอกกล่าวเรี ยกร้ องสิทธิ (นอกจากทีกฎหมาย
กําหนด) เรื องดังกล่าวรวมถึงคํารับรองของ เรี ยลมูฟ ใน
เรื องอํ า นาจหน้ าที และความสามารถ กรรมสิ ท ธิ= ข อง
เรี ยลมูฟ ในทรัพย์สินทีขายของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 4 และการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงกระทําการทีสําคัญ
ความรับผิดของ เรี ยลมูฟ เกียวกับการทําผิดสัญญาใด ๆ
ภายใต้ สัญ ญาซื อ" ขายทรั พ ย์ สิ น ของ เรี ย ลมู ฟ ที ลงทุ น
เพิมเติม ครั ง" ที 4 ทัง" หมดรวมแล้ วจะไม่เกินราคาซือ" ขาย
ทรั พ ย์ สิ น เรี ย ลมูฟ ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4 ในส่ว นที
เกียวกับทรัพย์สินทีขายของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง"
ที 4 ทัง" นี " เรี ยลมูฟ ต้ องรั บผิดต่อความเสียหาย สูญเสีย
สิทธิเรี ยกร้ อง ภาษี (ยกเว้ นภาษี มลู ค่าเพิม) อากรแสตมป์
ภาระผูกพัน และต้ นทุนค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ทีเกิดขึ "นหรื อ
เป็ น ผลจากการเข้ า ทํ า การใช้ สิท ธิ การบัง คับ สิท ธิ ต าม
สัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง"
ที 4

เรี ยลมูฟ ตกลงทีจะ
·

จั ด ให้ มี ก ารประกั น ภั ย ที เกี ยวกั บ ทรั พ ย์ สิ น ที ขายของ
เรี ย ลมู ฟ ที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4 ภายใต้ กรมธรรม์
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ประกั น ภั ย ของกลุ่ ม ทรู ต ามข้ อกํ า หนดที กํ า หนดไว้ ใน
สัญญาซื "อขายทรัพย์สนิ ของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง"
ที 4 จนกว่ากองทุนจะทําประกันภัยทีเกียวข้ อง
·

·

การชดเชยความเสียหาย ........

·

·

จัดหากรมธรรม์ ประกันภัยทีเกี ยวข้ องสําหรั บทรั พย์ สินที
ขายของ เรี ย ลมูฟ ที ลงทุน เพิมเติม ครั ง" ที 4 ในนามของ
กองทุน โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบี "ยประกันภัยสําหรับ
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว และ
ไม่ เ ปลี ยนแปลงข้ อกํ า หนดในกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ที
เกียวข้ องของกลุม่ ทรู เกียวกับทรัพย์สินทีขายของ เรี ยลมูฟ
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 โดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็ นลาย
ลักษณ์ อักษรจากกองทุน ก่อน โดยกองทุนจะไม่ให้ ความ
ยินยอมโดยไม่มีเหตุอนั ควรไม่ได้
เรี ยลมูฟ ตกลงยอมรั บผิดชดใช้ ต่อกองทุน บริ ษัทจัดการ
และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย
สิทธิเรี ยกร้ อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดทีเกิดขึ "นจริ ง
ทังหมด
"
และต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงค่า
ทนายความและเงิ น ทดรองอื นตามสมควรที เกิ ด ขึ น"
เนื องจากการทํ าผิ ดข้ อ ตกลง สัญ ญา หรื อ คํ า รั บ ประกัน
หรื อการผิดคํารั บรองใดของ เรี ยลมูฟ ภายใต้ สญ
ั ญาซือ"
ขายทรัพย์สนิ ของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 เว้ นแต่
เป็ นความผิดหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงหรื อจงใจ
กระทํ า ผิ ด โดยกองทุ น บริ ษั ท จั ด การ หรื อ ตัว แทนของ
กองทุนหรื อบริ ษัทจัดการ ทังนี
" " โดยไม่จํากัดสิทธิอืนใดของ
กองทุน ที มีต ามสัญ ญาซื อ" ขายทรั พ ย์ สิน ของ เรี ย ลมูฟ ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 หรื อตามกฎหมายทีใช้ บงั คับใด ๆ
กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ ตอ่ เรี ยลมูฟ และตัวแทนของ
เรี ย ลมูฟ ในความเสีย หาย สูญ เสีย สิท ธิ เ รี ย กร้ อง ภาษี
อากรแสตมป์ ความรับผิดทีเกิดขึ "นจริ งทังหมด
"
และต้ นทุน
และค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงค่าทนายความและเงิน
ทดรองอื นตามสมควรที เกิ ด ขึ น" เนื องจากการทํ า ผิ ด
ข้ อตกลง สัญญา หรื อคํารับประกัน หรื อการผิดคํารับรอง
ใดของกองทุนภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขายทรัพย์สนิ ของ เรี ยลมูฟ
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 เว้ นแต่เป็ นความผิดหรื อประมาท
เลินเล่ออย่างร้ ายแรงหรื อจงใจกระทําผิดโดย เรี ยลมูฟ หรื อ
ตัว แทนของ เรี ย ลมูฟ ทัง" นี " โดยไม่จํ า กัด สิท ธิ อื นใดของ
เรี ยลมูฟ ทีมีตามสัญญาซื "อขายทรัพย์สิน ของ เรี ยลมูฟ ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 หรื อตามกฎหมายทีใช้ บงั คับใด ๆ
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การโอนสิทธิ ...........................

·

กฎหมายทีใช้ บังคับ.................

·

เขตอํานาจศาล .......................

·

(3)

เรี ยลมูฟ และกองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรื อ
โอนโดยประการอืนใดซึงผลประโยชน์ทงหมดหรื
ั"
อบางส่วน
ของสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 4 โดยมิได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าจากคูส่ ญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายเป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษร ทัง" นี " เว้ น แต่มี ข้ อ กํ า หนดใน
สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
ให้ กระทําได้
สัญญาซื "อขายทรัพย์สนิ ของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง"
ที 4 ให้ ใช้ บงั คับตามกฎหมายไทย
ให้ ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา
ตัดสินคดีความ หรื อการดําเนินกระบวนการพิจารณา และ
การยุติข้อพิพาททีเกิดขึ "นจากหรื อเกียวข้ องกับสัญญาซื "อ
ขายทรัพย์สนิ ของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4

สัญญาซื "อขายทรัพย์สินระหว่าง TICC และกองทุน (“สัญญาซือ" ขายทรั พย์ สิน
ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4”)

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

·

TICC ในฐานะผู้ขาย และ

·

กองทุน ในฐานะผู้ซื "อ

ทรัพย์ สินทีซือ" ขาย ..................

·

เงือนไขบังคับก่ อน ..................

·

ภายใต้ เงือนไขความสําเร็ จครบถ้ วนของเงือนไขบังคับก่อน
ทังหมดที
"
กําหนดไว้ ในสัญญาซื "อขายทรัพย์สนิ ของ TICC ที
ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4 TICC จะต้ อ งขายและโอนให้ แ ก่
กองทุน และกองทุน จะต้ อ งซื อ" และรั บ โอนกรรมสิท ธิ= ณ
วันทีกํ าหนดให้ เป็ นวันทําการโอนและส่งมอบทรั พย์สินที
ขายของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 เสร็ จสิ "น (“วันทีทํา
การโอนทรั พย์ สิ นทีขายของ TICC ที ลงทุ นเพิมเติม
ครั " ง ที 4 เสร็ จ สิ น" ”) FOC ความยาวประมาณ 2,797
กิ โ ลเมตร (หรื อ ประมาณ 109,704 คอร์ กิ โ ลเมตร) ซึ ง
ปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การ
อิ น เทอร์ เ น็ ต และบรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในเขตพื น" ที
ต่ า งจั ง หวั ด (“ทรั พย์ สิ น ที ขายของ TICC ที ลงทุ น
เพิมเติม ครัง" ที 4”)
เงือนไขบังคับก่อนทีต้ องสําเร็ จครบถ้ วนในวันหรื อก่อนวันที
ทําการโอนทรัพย์สินทีขายของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง"
ที 4 เสร็ จสิ "น รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง (ก) TICC ได้ รับอนุมตั ิ
และได้ รับมอบอํานาจให้ ดําเนินการทัง" หมดทีเกี ยวข้ องที
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ต้ องได้ รับสําหรับการเข้ าทําและปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของ
ตนตามสัญญาซื "อขายทรัพย์สนิ ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 4 แล้ ว (ข) มีการลงนามและทําให้ สมบูรณ์ซงเอกสาร
ึ
ธุรกรรมสําหรับการลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 (ค) กองทุนได้ รับ
มติ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ในการเข้ าทํ า สัญ ญาซื อ" ขาย
ทรัพย์สินของ TICC ทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที 4 ตามประกาศ
ทน. ;'/.$%. (ง) การเพิมทุนครัง" ที 2 ของกองทุนได้ รับการ
จดทะเบียนถูกต้ องตามพ.ร.บ. หลักทรั พย์ และ (จ) ไม่มี
เหตุการณ์ทีส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงเกิดขึ "นนับ
จากวัน ทํ า สัญ ญาซื อ" ขายทรั พ ย์ สิ น ของ TICC ที ลงทุ น
เพิมเติมครัง" ที 4
·

ราคาซือ" ขาย ............................

·

กรรมสิทธิ'และความเสียง .......

·

หากมิได้ มีการปฏิบตั ิตามเงือนไขบังคับก่อนให้ สําเร็ จ หรื อ
มิได้ มีการยกเว้ นเงือนไขบังคับ ก่อนภายใน 14 วันทําการ
หลังจากวันทําสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ TICC ทีลงทุน
เพิมเติมครัง" ที 4 TICC หรื อกองทุนอาจบอกเลิกสัญญาซื "อ
ขายทรัพย์สนิ ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที 4 (ทังนี
" " การ
ทีเงื อนไขบังคับก่อนทีเกียวข้ องไม่สําเร็ จครบถ้ วนจะต้ อง
มิได้ เกิดจากการทําผิดภาระผูกพันของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนันแต่
"
เพี ย งฝ่ ายเดี ย ว) โดย TICC หรื อ กองทุ น ต่ า งไม่ มี สิ ท ธิ
เรี ยกร้ องต่อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายตามสัญญาดังกล่าว เว้ นแต่
สิทธิเรี ยกร้ องทีเกิดขึ "นจากการกระทําผิดภาระผูกพันในการ
ปฏิ บัติ ต ามเงื อนไขบัง คับ ก่ อ นที เกี ยวข้ อ งและการทําให้
ธุ ร กรรมตามสัญ ญาซือ" ขายทรั พ ย์ สิน ของ TICC ที ลงทุน
เพิมเติมครัง" ที 4สมบูรณ์และมีผล
ราคาซื อ" ขายสํ า หรั บ ทรั พ ย์ สิ น ที ขายของ TICC ที ลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4 (“ราคาซือ" ขายทรัพย์ สิน TICC ทีลงทุน
เพิมเติม ครั ง" ที 4”) เป็ นไปตามจํานวนทีระบุไว้ ในสัญญา
ซือ" ขายทรั พย์ สินของ TICC ทีลงทุนเพิมเติมครั ง" ที 4 โดย
กองทุนต้ องชํ าระราคาซือ" ขายเต็มจํ านวนในวันทีทําการ
โอนทรั พ ย์ สิน ที ขายของ TICC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4
เสร็ จสิ "น
กรรมสิทธิ=และความเสียงภัยในความสูญเสียหรื อเสียหาย
ในทรัพย์สินทีขายของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 จะ
ตกเป็ นของกองทุนในวันทีธุรกรรมทีเกียวข้ องกับการขาย
และโอนเสร็ จ สิ น" เว้ นแต่ จ ะกํ า หนดไว้ เ ป็ นอย่ า งอื นใน
สัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
4
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·

ภาระหน้ าทีหลักของ TICC .....

·

ณ วั น ที ทํ า การโอนทรั พ ย์ สิ น ที ขายของ TICC ที ลงทุ น
เพิมเติม ครัง" ที 4 เสร็ จสิ "น TICC ให้ คํารับรองและรับประกัน
แก่ผ้ ซู ื "อว่าทรัพย์สินทีขายของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
4 ที เกี ยวข้ องซึ งจะถู ก ขายและโอนให้ แก่ ผ้ ู ซื อ" นัน" เป็ น
ทรัพย์สินโดยชอบด้ วยกฎหมายของ TICC และปราศจาก
ภาระติดพันใด ๆ ทังปวง
"
นับจากวันทีทําการโอนทรัพย์สินทีขายของ TICC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4 เสร็ จสิ "น (“วันทีทําการโอนทรั พย์ สินที
เกี ยวข้ อ งเสร็ จ สิ น" ”) TICC จะดํ า เนิ นการต่อ ไปนี " โดย
ค่าใช้ จ่ายของ TICC เอง
·

·

·

TICC จะดําเนินการให้ กองทุน ผู้เช่าทรั พย์สินทีขาย
ของ TICC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4 ซึ งคื อ FOC
ผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคม และบุคคลทีได้ รับการ
แต่งตังมี
" สิทธิเข้ าถึงและใช้ สิทธิแห่งทางทีเกียวข้ องกับ
ทรั พย์ สินนัน" ตามเงื อนไขและข้ อกํ าหนดของสัญญา
ซื "อขายทรัพย์สนิ ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
ในกรณี ของสัญญาอืน ๆ ทีเกี ยวกับทรั พย์ สินทีขาย
ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ซึงไม่สามารถโอน
และ/หรื อ แปลงคู่สัญญาให้ แก่กองทุนได้ TICC จะ
ดําเนินการให้ กองทุนได้ รับสิทธิและผลประโยชน์ ของ
TICC ตามสัญญาอืน ๆ นัน"
TICC จะดําเนินการต่อไปนีเ" ป็ นระยะเวลาเก้ าเดือน
หลังจากวันทีทําการโอนทรัพย์สนิ ทีเกียวข้ องเสร็ จสิ "น
(ก) ให้ ข้ อมู ล และช่ ว ยเหลื อ กองทุ น ตามที กองทุน
ต้ องการตามสมควรเกียวกับทรัพย์สินทีขายของ
TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 4 ทีได้ ส่งมอบและ
โอนสิ ท ธิ ใ ห้ กองทุ น แล้ วในวั น ที ทํ า การโอน
ทรัพย์สินทีเกียวข้ องเสร็ จสิ "น (“ทรั พย์ สิน TICC
ทีโอนแล้ ว”) และ
(ข) พยายามตามสมควรเพือให้ ความช่วยเหลือและ
ให้ บริ การตามทีกองทุนต้ องการตามสมควร (โดย
ค่าใช้ จ่ายของ TICC) เพือให้ กองทุนสามารถใช้
งานทรัพย์สิน TICC ทีโอนแล้ วได้ ในสาระสําคัญ
ในลัก ษณะเดี ย วกับ ที มี ก ารใช้ ก่ อ นวัน ที ทํ าการ
โอนทรัพย์สนิ ทีเกียวข้ องเสร็ จสิ "น และ
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(ค) เก็บรักษาเอกสารเกียวกับทรัพย์สิน TICC ทีโอน
แล้ ว และให้ กองทุนเข้ าตรวจสอบเอกสารนันตาม
"
สมควร
สิทธิในการซือ" เป็ นรายแรก (Right of
first offer) ของกองทุน ............

·

นับจากวันทีทําการโอนทรัพย์สินทีขายของ TICC ทีลงทุน
เพิมเติม ครั ง" ที 4 เสร็ จสิ "น TICC ให้ สิทธิ กองทุนโดยเพิ ก
ถอนมิ ไ ด้ ที จะได้ รั บ ข้ อ เสนอเป็ น รายแรกในการซื อ" สิท ธิ
ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรื อ การลงทุนเกียวกับทรัพย์สนิ
ทีเป็ นโครงสร้ างพื "นฐานกิจการโทรคมนาคมของ TICC หรื อ
นิติบคุ คลอืนในกลุม่ ทรู (ยกเว้ นทรัพย์สินทีขายของ TICC )
ซึงกองทุนสามารถลงทุนได้ ตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ของสํานักงาน ก.ล.ต. (“ทรัพย์ สิน TICC เพิมเติม”) จนถึง
วันดังต่อไปนี "แล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน (ก) วันครบห้ าปี นับ
จากวัน ที ทํ า การโอนทรั พ ย์ สิ น ที ขายของ TICC ที ลงทุน
เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4 เสร็ จ สิ น" หรื อ วัน ที กองทุน จดทะเบี ย น
เพิมทุนครัง" ที 2 ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ แล้ วแต่วนั ใดจะครบ
กําหนดทีหลัง และ (ข) วันทีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
รายอืนถื อหน่วยลงทุนทีกองทุนออกมากกว่าที ทรู ถื อ อยู่
โดยให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และขันตอนดั
"
งต่อไปนี "
(1)

หาก TICC และ/หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื นในกลุ่ ม ทรู
(“ผู้ ขายทรั พย์ สิ น เพิ มเติ ม ”) ต้ องการขาย
ทรัพย์สิน TICC เพิมเติมแก่บคุ คลภายนอก TICC
ต้ องดํ า เนิ น การและจั ด การให้ นิ ติ บุ ค คลอื นใน
กลุ่ม ทรู นัน" ต้ อ งออกหนัง สือ ข้ อ เสนอ (“หนั ง สื อ
ข้ อเสนอ”) ส่งให้ กองทุนโดยมีรายละเอียดตามที
กําหนดไว้ ในสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ TICC ที
ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4 ทัง" นี " รวมถึ ง แต่ไม่จํากัด
เพียง เงือนไขและข้ อกําหนดของการเช่าทรัพย์ สิน
TICC เพิมเติม (หากมี)

(2)

หากกองทุนต้ องการซื "อทรัพย์สิน TICC เพิมเติมนัน"
กองทุนต้ องแจ้ งผู้ขายทรั พย์ สินเพิมเติมเป็ นลาย
ลั ก ษณ์ อั ก ษรว่ า ต้ องการซื อ" ทรั พ ย์ สิ น TICC
เพิมเติมดังกล่าว (“ทรั พย์ สิน TICC ทีจะโอน”)
ตามข้ อกําหนดทีระบุในหนังสือข้ อเสนอ (“หนังสือ
ตอบรั บ ”) ภายใน 10 วั น ทํ า การนับ จากวัน ที
กองทุนได้ รับหนังสือข้ อเสนอหรื อระยะเวลานาน
กว่า นัน" ตามที ผู้ข ายทรั พ ย์ สิน เพิ มเติม อาจตกลง
จากนัน" ภายในสามเดือนนับจากวันทีของหนังสือ
ตอบรั บ กองทุน ต้ อ งพยายามอย่า งเต็ มทีเพือให้
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ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุนทีจําเป็ นในการซื "อ
ท รั พ ย์ สิ น TICC ที จ ะ โ อ น แ ล ะ TICC ต้ อ ง
ดํ า เนิ น การ และ/หรื อ จัด การให้ นิ ติ บุคคลอืนใน
กลุม่ ทรูรายทีเกียวข้ องพยายามอย่างเต็มทีให้ ได้ รับ
ความยินยอมหรื อการอนุมตั ิทงหมดที
ั"
จําเป็ นตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และสัญญาสําหรับการขาย
ทรั พย์ สิน TICC ทีจะโอน เมือได้ รับความยินยอม
และการอนุมตั ิทีเกียวข้ องทังหมดแล้
"
ว กองทุนและ
ผู้ข ายทรั พ ย์ สิน เพิ มเติม จะเข้ าทํ าสัญญาและทํา
การซื อ" ขายและโอนทรั พ ย์ สิน TICC ที จะโอนให้
เสร็ จ สิ น" ภายในสามเดื อ นหลัง จากกองทุน และ
ผู้ขายทรัพย์สนิ เพิมเติมได้ รับความยินยอมและการ
อนุมตั ิดงั กล่าวทังหมดแล้
"
ว
(3)

สิทธิในการซือ" เป็ นรายแรก (Right of
first offer) ของ TICC...............

·

หาก (ก) กองทุ น ไม่ ส่ ง หนัง สื อ ตอบรั บ ให้ ผ้ ูข าย
ทรัพย์สนิ เพิมเติมภายในเวลาทีกําหนด (ข) กองทุน
หรื อผู้ขายทรัพย์สินเพิมเติมไม่ได้ รับความยินยอม
และการอนุมตั ิทีจําเป็ นทังหมดที
"
เกียวข้ องภายใน
ระยะเวลาสามเดือนนับจากวันทีของหนังสือ ตอบ
รับ หรื อ (ค) คู่สญ
ั ญาไม่สามารถดําเนินการให้ การ
ซือ" ขายและโอนทรั พย์สิน TICC ทีจะโอนเสร็ จสิ "น
ภายในระยะเวลาสามเดื อ นนับ จากวัน ที ได้ รั บ
ความยิ น ยอมและการอนุมัติ ที จํ า เป็ น ทัง" หมดที
เกี ยวข้ อง ผู้ ขายทรั พ ย์ สิ น เพิ มเติ ม มี สิ ท ธิ ข าย
ทรั พ ย์ สิ น TICC ที จะโอนให้ บุ ค คลภายนอกใน
ข้ อกําหนดและเงือนไขเดียวกันหรื อดีกว่า (สําหรับ
ผู้ ขายทรั พ ย์ สิ น เพิ มเติ ม ) ที กํ า หนดในหนัง สื อ
ข้ อ เสนอภายในระยะเวลาหกเดื อ นหลัง จากนัน"
หากผู้ข ายทรั พ ย์ สิ น เพิ มเติ ม ยัง ไม่ ส ามารถขาย
ทรั พ ย์ สิ น TICC ที จะโอนให้ บุ ค คลภายนอกได้
ภายในระยะเวลาหกเดื อ นดัง กล่า ว และต่ อ มา
ผู้ ขายทรั พ ย์ สิ น เพิ มเติ ม ต้ องการขายทรั พ ย์ สิ น
TICC ทีจะโอนอีกครั ง" ให้ กองทุนมีสิทธิ ในการซื "อ
เป็ นรายแรกอีกครัง" โดยให้ ดําเนินการตามขันตอน
"
ในลักษณะเดียวกันจนครบถ้ วน

หากกองทุนได้ ซือ" ทรั พย์ สิน TICC ทีจะโอนและภายหลัง
ต้ องการขายทรั พ ย์ สิ น TICC ที จะโอนดั ง กล่ า วแก่
บุคคลภายนอก กองทุนจะต้ องทําหนังสือข้ อเสนอส่ง ให้
TICC โดยต้ องระบุ (ก) ราคาทีกองทุนเสนอขาย และ (ข)
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เงือนไขและข้ อกําหนดทีสําคัญของการขายทรัพย์สนิ TICC
ทีจะโอนดังกล่าวทีกองทุนเสนอ เมือ TICC ได้ รับหนังสือ
ดังกล่าวแล้ ว TICC จะมีสทิ ธิในการซื "อทรัพย์สนิ TICC ทีจะ
โอนเป็ นรายแรกโดยมีเงือนไขและข้ อกําหนดตามทีได้ ระบุ
ไว้ ในสัญญาซือ" ขายทรั พย์ สินของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 4
·

การจํากัดความรับผิดของ TICC

นับจากวันทีทําการโอนทรัพย์สนิ ทีเกียวข้ องเสร็ จสิ "น
·

·

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

TICC อาจโอนสิ ท ธิ ใ นการซื อ" ทรั พ ย์ สิ น TICC ที จะโอน
ดังกล่าวให้ แก่นิติบคุ คลอืนในกลุม่ ทรู ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ อง
ได้ รับความยินยอมจากกองทุน
TICC ต้ องรั บ ผิ ด ต่ อ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องใดเกี ยวกับ ทรั พ ย์ สิ น
TICC ทีโอนแล้ ว หากกองทุนได้ มีการบอกกล่าวเรี ยกร้ อง
สิ ท ธิ ภ ายในสองปี นั บ จากวัน ที ทํ า การโอนทรั พ ย์ สิ น ที
เกี ยวข้ อ งเสร็ จ สิ น" เว้ น แต่ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องที เกิ ด จากเรื อง
สําคัญบางเรื องทีกําหนดไว้ ในสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ
TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 4 ซึงไม่มีกําหนดระยะเวลา
สิ "นสุดในการบอกกล่าวเรี ยกร้ องสิทธิ (นอกจากทีกฎหมาย
กําหนด) เรื องดังกล่าวรวมถึงคํารับรองของ TICC ในเรื อง
อํานาจหน้ าทีและความสามารถ กรรมสิทธิ= ของ TICC ใน
ทรั พย์ สินทีขายของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 4 และ
การไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงกระทําการทีสําคัญ
ความรั บ ผิ ด ของ TICC เกี ยวกับ การทํ า ผิ ด สัญ ญาใด ๆ
ภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขายทรัพย์สินของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม
ครั ง" ที 4 ทัง" หมดรวมแล้ วจะไม่เกินราคาซื "อขายทรัพย์สิน
TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ในส่วนทีเกียวกับทรัพย์สิน
ทีขายของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ทังนี
" " TICC ต้ อง
รับผิดต่อความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรี ยกร้ อง ภาษี (ยกเว้ น
ภาษี มูลค่า เพิ ม) อากรแสตมป์ ภาระผูก พัน และต้ น ทุน
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ทีเกิดขึ "นหรื อเป็ นผลจากการเข้ าทํา
การใช้ สทิ ธิ การบังคับสิทธิตามสัญญาซื "อขายทรัพย์สนิ ของ
TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4

TICC ตกลงทีจะ
·

จัดให้ มีการประกันภัยทีเกียวกับทรัพย์สินทีขายของ TICC
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยของ
กลุ่ ม ทรู ต ามข้ อกํ า หนดที กํ า หนดไว้ ในสัญ ญาซื อ" ขาย
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ทรั พ ย์ สิ น ของ TICC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4 จนกว่ า
กองทุนจะทําประกันภัยทีเกียวข้ อง
·

·

การชดเชยความเสียหาย ........

·

·

จัดหากรมธรรม์ ประกันภัยทีเกี ยวข้ องสําหรั บทรั พย์ สิน ที
ขายของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ในนามของกองทุน
โดยกองทุ น จะรั บ ผิ ด ชอบในเบี ย" ประกั น ภั ย สํ า หรั บ
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว และ
ไม่ เ ปลี ยนแปลงข้ อกํ า หนดในกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ที
เกียวข้ องของกลุ่มทรู เกียวกับทรัพย์สินทีขายของ TICC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 โดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็ นลาย
ลักษณ์ อักษรจากกองทุนก่อน โดยกองทุนจะไม่ให้ ความ
ยินยอมโดยไม่มีเหตุอนั ควรไม่ได้
TICC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ ต่อกองทุน บริ ษัทจัดการ และ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ
เรี ย กร้ อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรั บ ผิ ด ที เกิ ด ขึน" จริ ง
ทังหมด
"
และต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงค่า
ทนายความและเงิ น ทดรองอื นตามสมควรที เกิ ด ขึ น"
เนื องจากการทํ าผิ ด ข้ อ ตกลง สัญ ญา หรื อ คํ า รั บ ประกัน
หรื อการผิดคํารับรองใดของ TICC ภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขาย
ทรั พย์ สินของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 4 เว้ นแต่เป็ น
ความผิ ด หรื อ ประมาทเลิ น เล่ อ อย่ า งร้ ายแรงหรื อ จงใจ
กระทํ า ผิ ด โดยกองทุ น บริ ษั ท จั ด การ หรื อ ตัว แทนของ
กองทุนหรื อบริ ษัทจัดการ ทังนี
" " โดยไม่จํากัดสิทธิอืนใดของ
กองทุนทีมีตามสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ TICC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4 หรื อตามกฎหมายทีใช้ บงั คับใด ๆ
กองทุนตกลงยอมรั บผิดชดใช้ ต่อ TICC และตัวแทนของ
TICC ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ เรี ยกร้ อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดทีเกิดขึ "นจริ งทังหมด
"
และต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงค่าทนายความและเงินทด
รองอืนตามสมควรทีเกิดขึ "น เนืองจากการทําผิดข้ อตกลง
สัญ ญา หรื อ คํ า รั บ ประกัน หรื อ การผิ ด คํ า รั บ รองใดของ
กองทุนภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขายทรัพย์สินของ TICC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4 เว้ นแต่เป็ นความผิดหรื อประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ ายแรงหรื อจงใจกระทําผิดโดย TICC หรื อตัวแทน
ของ TICC ทังนี
" " โดยไม่จํากัดสิทธิอืนใดของ TICC ทีมีตาม
สัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
4 หรื อตามกฎหมายทีใช้ บงั คับใด ๆ
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การโอนสิทธิ ...........................

·

กฎหมายทีใช้ บังคับ ................

·

เขตอํานาจศาล .......................

·

TICC และ กองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรื อโอน
โดยประการอืนใดซึงผลประโยชน์ทงหมดหรื
ั"
อบางส่วนของ
สัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
4 โดยมิได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าจากคู่สญ
ั ญาอีก ฝ่ าย
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ทังนี
" " เว้ นแต่มีข้อกําหนดในสัญญา
ซือ" ขายทรั พย์ สินของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 4 ให้
กระทําได้
สัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
4 ให้ ใช้ บงั คับตามกฎหมายไทย
ให้ ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา
ตัดสินคดีความ หรื อการดําเนินกระบวนการพิจารณา และ
การยุติข้อพิพาททีเกิดขึ "นจากหรื อเกียวข้ องกับสัญญาซื "อ
ขายทรัพย์สนิ ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4

รายละเอียดการกู้ยมื และการก่ อภาระผูกพันของกองทุน
สรุ ปภาระหนีท" สํี าคัญ
ปั จจุบนั กองทุน ได้ เข้ าทําสัญญาสินเชือหลักทังหมด
"
; ฉบับกับสถาบันการเงิน ซึงรวมเป็ นมูลค่า
เงินกู้ทงหมด
ั"
.&,++',***,*** บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี "
ภาระหนีท" สํี าคัญในปี พ.ศ. $**0
กองทุนได้ เข้ าทําสัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที $ มีนาคม .$$' กับ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และสถาบันการเงินอืน ๆ ตามทีปรากฎในสัญญาในฐานะกลุม่ ผู้ให้
สินเชือ สําหรับสินเชือเงินกู้เป็ นจํานวนเงิน #;,#**,***,*** บาท เพือนําไปชําระราคาในการซื "อทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # และค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง โดยเป็ นเงินกู้แบบไม่มี
หลักประกัน มีการเบิกใช้ เต็มจํานวนเพียงครัง" เดียว และจะครบกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ทงจํ
ั " านวนใน
$ ปี นบั จากวันทีได้ เบิกเงินกู้ โดยเมือวันที % มีนาคม พ.ศ. .$$' เงินกู้มีอตั ราดอกเบี "ย . ประเภทคือ (#) อัตรา
แบบแปรผัน THBFIX บวกด้ วยอัตราร้ อยละ ; (ร้ อยละ '% ของยอดเงินกู้ทงหมด)
ั"
และ (.) อัตราดอกเบี "ยคงที
ร้ อยละ $.$ (ร้ อยละ #3 ของยอดเงินกู้ทงหมด)
ั"
โดยมีกําหนดชําระดอกเบี "ยเป็ นราย % เดือน ทังนี
" " เพือป้องกัน
ความเสียงจากผลกระทบจากดอกเบี "ยแปรผัน ซึงเป็ นอัตราดอกเบี "ยส่วนใหญ่ของเงินกู้ครัง" นี " กองทุนได้ เข้ าทํา
สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี "ย (interest rate swap) จากอัตราดอกเบี "ยแบบลอยตัวให้ เป็ นอัตราดอกเบี "ย
แบบคงทีทังหมด
"
ทําให้ อตั ราเงินกู้ดอกเบี "ยเฉลียถ่วงนํ "าหนักสุทธิ ซึงรวมผลกระทบจากสัญญาแลกเปลียน
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อัตราดอกเบี "ยมีอตั ราเท่ากับร้ อยละ $.3% โดยสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวมีข้อกําหนดและเงือนไขในลักษณะ
เดียวกับทีวิญAูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length transaction) และ
เงื อนไขต่าง ๆ ของสัญญากู้ยืมเงินจะถูกกําหนดโดยกลุ่มธนาคาร ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้ อกํ าหนด
ดังต่อไปนี "
· ข้ อปฏิบัติทัวไป: กองทุนต้ องปฏิบัติตามกฎหมาย และต้ องให้ ข้อมูลอันเกี ยวข้ องกับสถานะ
ทางการเงิน ธุรกิจและการดําเนินกิจการของกองทุนแก่กลุม่ ผู้ให้ สนิ เชือ
· ข้ อปฏิบตั ิทางการเงิน: กองทุนต้ องดํารงอัตราส่วนทางการเงิน ระหว่างหนี "สินทีมีภาระดอกเบี "ย
ต่อกําไรก่อนหักดอกเบี "ย ภาษี และค่าเสือมราคา (debt to EBITDA) ไม่เกินกว่า 3 เท่า ซึงต้ อง
มีการคํานวณและดํารงสัดส่วนดังกล่าวทุก ๆ ไตรมาส
· ข้ อ ปฏิ บัติ เ กี ยวกับ ประกัน ภัย : กองทุน ต้ อ งทํ า ประกัน ภัย ที เพี ย งพอและเหมะสมกับ บริ ษัท
ประกัน ภัย ที มี ชื อเสียงเป็ นที ยอมรั บ บนทรั พ ย์ สิน และการประกอบธุ รกิ จของกองทุน ตาม
มาตรฐานอันเป็ นทียอมรับในตลาดเป็ นการทัวไป
· เหตุการณ์ ในการชําระเงินกู้ก่อนกําหนด: เหตุการณ์ ทีทําให้ กองทุนมีหน้ าทีต้ องชําระเงินกู้คง
ค้ างก่อนกําหนด รวมถึง (#) การเปลียนแปลงของกฎหมายอันมีผลทําให้ การให้ สนิ เชือของผู้ให้
สินเชือไม่ถกู ต้ องตามกฎหมาย และ/หรื อ (.) การทีทรัพย์สนิ ทังหมดหรื
"
อส่วนทีเป็ นสาระสําคัญ
ของทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุนได้ รับความเสียหายหรื อถูกทําลาย
ณ วันทีของเอกสารฉบับนี " กองทุนยังคงมีภาระสินเชือเงินกู้เต็มจํานวนเท่ากับ #;,#**,***,***
บาท ภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงิน
ภาระหนีท" สํี าคัญในปี พ.ศ. $*67
กองทุนได้ เข้ าทําสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที . ลงวันที .3 พฤศจิกายน พ.ศ. .$%* กับ ธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และสถาบันการเงิน
อืน ๆ ตามทีปรากฏในสัญญาในฐานะกลุม่ ผู้ให้ สินเชือ สําหรับสินเชือเงินกู้เป็ นจํานวนเงิน #.,'+',***,***
บาท เพือนําไปชําระราคาในการซื "อทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . และ
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง เงินกู้นี "ภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงิน ฉบับที . เป็ นเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน มีการเบิกใช้ เต็ม
จํานวนเพียงครัง" เดียว และจะครบกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงิ นกู้ทงจํ
ั " านวนใน $ ปี นบั จากวันทีได้ เบิกเงินกู้
โดยเงินกู้นี "มีอตั ราดอกเบี "ยในช่วงแรกเท่ากับ THBFIX บวกร้ อยละ ; ต่อปี หรื อ อัตราดอกเบี "ยคงทีทีร้ อยละ
$.*& ต่อปี ตามทีผู้ให้ สินเชือแต่ละรายได้ เลือกกําหนด และภายหลังจากทีกองทุนได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์สิน
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โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิมเติม ครัง" ที ; สําเร็ จแล้ วนัน" อัตราดอกเบี "ยดังกล่าวจะลดลงเหลือเท่ากับ
THBFIX บวกร้ อยละ ..&$ ต่อปี หรื ออัตราดอกเบี "ยคงทีทีร้ อยละ 3.'. ต่อปี ทังนี
" " เพือเพือป้องกันความเสียง
จากผลกระทบจากดอกเบี "ยแปรผันซึงเป็ นส่วนใหญ่ของเงินกู้ครัง" นี " กองทุนได้ เข้ าทําสัญญาแลกเปลียนอัตรา
ดอกเบี "ย (interest rate swap) จากอัตราดอกเบี "ยแบบลอยตัวบางส่วนให้ เป็ นอัตราดอกเบี "ยแบบคงที โดย
สัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที . มีข้อกําหนดและเงือนไขในลักษณะเดียวกับทีวิ ญAูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญา
ทัวไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length transaction) และเงือนไขต่าง ๆ ของสัญญาเงินกู้จะถูกกําหนด
โดยกลุม่ ธนาคาร ซึงสัญญาเงินกู้ฉบับที . นี "มีความคล้ ายคลึงกับข้ อกําหนดและเงือนไขของสัญญากู้ยืมเงิน
ฉบับที # อันจะถือว่าทําให้ เกิดเหตุผิดนัดภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงินฉบับที . ด้ วย
นอกจากนัน" กองทุน มี ข้ อ ปฏิ บัติ ท างการเงิ น เรื องการชํ า ระคืน เงิ น ต้ น (Repayment Covenant)
ตามทีได้ ตกลงกับกลุม่ ผู้ให้ สนิ เชือตามสัญญาเงินกู้ยืมเงิน ฉบับที . ซึงจะมีผลบังคับเกียวข้ องกับสัญญากู้ยืม
เงินฉบับที # โดยกองทุนจะต้ องดํารงอัตราส่วนทางการเงินระหว่าง (ก) หนี "สินทีมีภาระดอกเบี "ย และ (ข) ผล
คูณของกําไรก่อนหักดอกเบี "ย ภาษี และค่าเสือมราคา กับอายุเฉลียของสัญญาเช่าถ่วงนํ "าหนักด้ วยรายได้ หลัง
หักค่าใช้ จ่ายทีเกียวกับทรัพย์สนิ โดยอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว จะต้ องไม่เกินกว่า *..$ เท่า ทังนี
" " หากไม่
เป็ นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว กองทุนมีหน้ าทีต้ องทยอยชําระคืนเงินต้ นให้ กบั กลุม่ ผู้ให้ สินเชือ ซึงต้ องมีการ
ทดสอบการดํารงสัดส่วนดังกล่าวในทุก ๆ % เดือน
ณ วันทีของเอกสารฉบับนี " กองทุนยังคงมีภาระสินเชือเงินกู้เต็มจํานวนที #.,'+',***,*** บาท
ภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงิน ฉบับที .
ภาระหนีท" สํี าคัญในปี พ.ศ. $*6#
ในปี .$%# กองทุน ได้ เข้ าทํ าสัญ ญากู้ยืม เงิ น ฉบับ ที ; ลงวัน ที #$ พฤษภาคม พ.ศ. .$%# กับ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
สําหรับสินเชือเงินกู้เป็ นจํานวนเงิน .,***,***,*** บาท เพือนําไปชําระราคาในการซื "อทรัพย์สนิ โครงสร้ งพื "น
ฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที ; และค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง โดยเงินกู้นี "เป็ นเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน
มีการเบิกใช้ เต็มจํานวนเพียงครัง" เดียว และจะครบกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ทงจํ
ั " านวนใน $ ปี นบั จาก
วันทีได้ เบิกเงินกู้ ทังนี
" " เงินกู้มีอตั ราดอกเบี "ยในช่วงแรกเท่ากับ THBFIX บวกร้ อยละ ..&$ ต่อปี โดยสัญญา
กู้ยืมเงิน ฉบับที ; มีข้อกําหนดและเงือนไขในลักษณะเดียวกับทีวิญAูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไปใน
สถานการณ์เดียวกัน (arm’s length transaction) และเงือนไขต่าง ๆ ของสัญญาเงินกู้จะถูกกําหนดโดยกลุม่
ธนาคารผู้ให้ สินเชือ ซึงสัญญาเงินกู้ฉบับที ; นี "มีความคล้ ายคลึงกับข้ อกํา หนดและเงือนไขของสัญญากู้ยืม
เงินฉบับที # และ . อันจะถือว่าทําให้ เกิดเหตุผิดนัดภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงิน ฉบับที ; ด้ วย
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นอกจากนี " กองทุนมีข้อปฏิบตั ิทางการเงินเรื องการชําระคืนเงินต้ น (Repayment Covenant) ตามที
ได้ ตกลงกับกลุ่มผู้ให้ สินเชือตามสัญญาเงินกู้ยืมเงิน ฉบับที . และฉบับที ; ซึงจะมีผลบังคับเกียวข้ อ งกับ
สัญญากู้ยืมเงินฉบับที # ด้ วย โดยกองทุนจะต้ องดํารงอัตราส่วนทางการเงินระหว่าง (ก) หนีสิ "นทีมีภาระ
ดอกเบี "ย และ (ข) ผลคูณของกําไรก่อนหักดอกเบี "ย ภาษี และค่าเสือมราคา กับอายุเฉลียของสัญญาเช่าถ่วง
นํ "าหนักด้ วยรายได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายทีเกียวกับทรัพย์สนิ โดยอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว จะต้ องไม่เกินกว่า
*..$ เท่า ทังนี
" " หากไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว กองทุนมีหน้ าทีต้ องทยอยชาระคืนเงินต้ นให้ กบั กลุม่ ผู้ให้
สินเชือ เพือดํารงอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวให้ ไม่เกินกว่า *..$ เท่า ซึงต้ องมีการทดสอบการดํารงอัตรา
ดังกล่าวในทุก ๆ % เดือน
ณ วันทีของเอกสารฉบับนี " กองทุนยังคงมีภาระสินเชือเงินกู้เต็มจํานวนที .,***,*** บาท ภายใต้
สัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที ;
3.

นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์

3.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และจุดเด่ นในการดําเนินงานของกองทุน
3.1.1 ภาพรวมของกองทุน
(ก)

การลงทุนในปั จจุบัน

กองทุนเป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานซึงมีการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูลงทุนเป็ นการทัวไปซึงเป็ น
ช่องทางให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ได้ มีโอกาสลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุน โดยทรู ซึง
เป็ นบริ ษัทมหาชนทีจดทะเบียนจัดตังในประเทศไทย
"
เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุน และถือหน่วยลงทุนทัง"
ทางตรงและทางอ้ อมจํานวนประมาณร้ อยละ 30.00 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด
"
ณ วันที 28 พฤษภาคม พ.ศ.
2562 (กล่าวคือ ทรู ถือหน่วยลงทุนทางตรงในจํานวนประมาณร้ อยละ .$.&+ และทรู ถือหน่วยลงทุนทางอ้ อมโดยผ่าน
เรี ยลมูฟ ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของทรู (โดย ณ วันที ;# ธันวาคม พ.ศ. .$%# ทรู ถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมใน
เรี ยลมูฟ ในสัดส่วนร้ อยละ ++.&3) ในจํานวนประมาณร้ อยละ 3..#) ทังนี
" " ในอนาคต กองทุนอาจจะลงทุน หรื อได้ มา
เพิมเติมซึงทรัพย์สินทีเป็ นโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม และ/หรื อ ได้ มาซึงสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ ทีเกิด
จากทรัพย์สินดังกล่าว โดยอาจจะได้ มาจากกลุม่ ทรู และ/หรื อจากบุคคลอืน นอกจากนี " บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์จะ
บริ หารกิจการของกองทุน โดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้ างรายได้ อย่างต่อเนืองเพือทีจะสามารถให้ อตั ราผลตอบแทนที
เหมาะสมต่อสภาวะการแข่งขันในตลาดทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในระยะยาว
ณ วันทีของเอกสารฉบับนี " กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานแยกตามประเภทของ
ทรัพย์สนิ ดังนี "
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เสาโทรคมนาคม
กองทุนเป็ นเจ้ าของหรื อมีสิทธิ ในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ ทีเกิดจากกลุ่ม
ทรัพย์สิน (portfolio) ประเภทเสาโทรคมนาคมจํานวน 15,271 เสา ประกอบด้ วย
เสาที กองทุ น เป็ นเจ้ าของกรรมสิ ท ธิ= จํ า นวน 8,939 เสา (ได้ แก่ ทรั พ ย์ สิ น เสา
โทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และเสา
โทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3) และเสาทีกองทุนมีสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ จํานวน 6,332 เสา (ได้ แก่ เสาโทรคมนาคมของ BFKT
เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที 1
และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2) รวมทัง" กรรมสิท ธิ= ใน
ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนหนึงภายหลังจากวันครบกําหนดสัญญา
HSPA และเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนหนึง ภายหลังจากวันครบกําหนด
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที
ลงทุนเพิมเติมครัง" ที 1 และสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 2

(2)

ใยแก้ วนําแสง (FOC) และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด
กองทุนมีการลงทุนในใยแก้ วนําแสงระยะทางรวมประมาณ 96,150 กิโลเมตร (หรื อ
ประมาณ 2,774,958 คอร์ กิ โลเมตร) ซึงรวมถึ ง อุป กรณ์ ร ะบบสือสัญ ญาณรวม
9,169 ลิงค์ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัดจํานวน 1.2 ล้ านพอร์ ต
ครอบคลุม FOC 6,114 กิโลเมตร (หรื อ 198,085 คอร์ กิโลเมตร) โดยกองทุนมีการ
ลงทุนในกลุ่มทรั พย์ สิน (portfolio) ประเภท FOC และระบบบรอดแบนด์ ในเขต
พื "นทีต่างจังหวัด ทังในรู
" ปแบบของการเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ= การได้ รับสิทธิการเช่า
ระยะยาว และการมีสทิ ธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ ทังนี
" " สามารถแบ่งตาม
ประเภทการลงทุนได้ ดงั นี "
ก)

การถือครองกรรมสิ ทธิ'
·

กรรมสิ ท ธิ= ใ นระบบ FOC หลัก และอุป กรณ์ ร ะบบสื อสัญ ญาณที
เกียวข้ อง และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัดซึงได้ มาจาก
TICC ซึ งประกอบด้ วย FOC ความยาว 5,112 กิ โ ลเมตร (หรื อ
122,974 คอร์ กิ โลเมตร) และอุป กรณ์ ร ะบบสือสัญ ญาณ DWDM
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และอุปกรณ์ ระบบสือสัญญาณอืน ซึงอยู่ใน 69 จังหวัดทัวประเทศ
ไทย ระบบบรอดแบนด์ ใ นเขตพื น" ที ต่ า งจั ง หวั ด ประกอบด้ วย
โครงสร้ างโทรคมนาคมประเภท Passive และโครงสร้ างโทรคมนาคม
ประเภท Active หลายประการ รวมถึงอุปกรณ์สือสัญญาณ อุปกรณ์
IP หลัก และสายนําสัญญาณเครื อข่ายส่งตรงถึงผู้ใช้ ปลายทาง (last
mile) รวมทัง" FOC สายทองแดง (copper cable) และสายโคแอ
คเชียล (coaxial cable) ซึงสามารถรองรับผู้ใช้ บริ การบรอดแบนด์ได้
จํานวนประมาณ 1.2 ล้ านพอร์ ต
·

ก ร ร ม สิ ท ธิ= ใ น FOC ซึ ง ใ น ปั จ จุ บั น ใ ช้ ใ น ธุ ร กิ จ ใ ห้ บ ริ ก า ร
โทรศัพท์เคลือนทีในเขตพื "นทีต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 9,130
กิ โลเมตร (หรื อ ประมาณ 314,600 คอร์ กิ โลเมตร) ที ซื อ" จาก TUC
กล่าวคือ FOC ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 และ FOC ของ
TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3

·

กรรมสิ ท ธิ= ใ น FOC หลั ก ซึ งในปั จจุ บั น ใช้ ในธุ ร กิ จ ให้ บริ การ
โทรศัพ ท์ เ คลื อนที และอิ น เทอร์ เ น็ ต ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ ม ณฑล ระยะทางประมาณ 1,088 กิ โ ลเมตร (หรื อ ประมาณ
235,018 คอร์ กิโลเมตร) ทีซือ" จาก ทรู มูฟ กล่าวคือ FOC หลักของ
ทรู มูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ FOC หลักของ ทรู มูฟ ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 3

·

กรรมสิทธิ=ใน FOC ซึงในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตพื "นที
ต่า งจัง หวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิ โลเมตร (หรื อ ประมาณ
220,428 คอร์ กิ โ ลเมตร) กล่า วคื อ FOC รองรั บ ระบบ FTTx ของ
ทรูมฟู ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3

ข)

การได้รบั สิ ทธิ การเช่าระยะยาว
·

สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ใน FOC ของ AWC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 ซึงมีระยะทางประมาณ 7,981 กิโลเมตร (หรื อ
ประมาณ 303,453 คอร์ กิ โ ลเมตร) รวมทัง" สิ ท ธิ ใ นการซื อ" (call
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option) FOC ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 ดังกล่าว ภายหลัง
จากครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาว ทังนี
" " โดยกองทุนจะต้ องแจ้ ง
ความประสงค์ทีจะใช้ สิทธิ ดงั กล่าวให้ แก่ AWC ไม่ช้ากว่า 2 ปี ก่อน
ครบกํ า หนดอายุก ารเช่า ระยะยาวตามที กํ า หนดไว้ ใ นสัญญาเช่า
FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 1 โดยมีราคาในการใช้ สิทธิ
(Exercise Price) เพือซื "อกรรมสิทธิ=ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 500
ล้ านบาท
·

สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่าประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึง
ในปั จ จุ บั น ใช้ รองรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บริ ก าร
อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริ มณฑล รวมระยะทางประมาณ 13,542 กิโลเมตร (หรื อประมาณ
700,000 คอร์ กิโลเมตร) ทีเช่าจาก TICC กล่าวคือ FOC รองรับระบบ
FTTx ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 และ FOC รองรั บระบบ
FTTx ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 โดยกองทุนมีสิทธิ ในการ
ซือ" FOC ดังกล่าว (call option) เมือครบกํ าหนดอายุการเช่าระยะ
ยาว ทังนี
" " โดยกองทุนจะต้ องแจ้ งความประสงค์ทีจะใช้ สิทธิดงั กล่าว
ให้ แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปี ก่อนครบกํ าหนดอายุการเช่าระยะยาว
ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
2 และครั ง" ที 3 โดยมี ร าคาใช้ สิ ท ธิ (Exercise Price) รวมเพื อซื อ"
กรรมสิทธิ=ในทรัพย์สนิ ดังกล่าวเท่ากับ 1,500 ล้ านบาท

ค)

สิ ทธิ ในการรับประโยชน์จากรายได้สทุ ธิ
·

สิทธิ ในการรั บประโยชน์ จากรายได้ สุทธิ ทีเกิดจากการให้ เช่า FOC
(ซึงรวมถึ ง FOC และอุป กรณ์ ระบบสือสัญญาณที เกี ยวข้ อ ง) ของ
BFKT ซึงรวมเรี ยกเป็ น ระบบ FOC ของ BFKT รวมทังกรรมสิ
"
ทธิ=ใน
ทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า ว หากกองทุ น ใช้ สิ ท ธิ ใ นการซื อ" (call option)
ภายหลัง จากวัน ครบกํ า หนดสัญ ญา HSPA โดยระบบ FOC ของ
BFKT ประกอบด้ วย FOC ระยะทาง 47,250 กิโลเมตร และอุปกรณ์
ระบบสือสัญญาณรวม 9,169 ลิงค์
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ตารางดังต่อไปนี "สรุปทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ณ วันทีของเอกสารฉบับนี "
ซึงประกอบด้ วยทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมเบื อ" งต้ น ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพืน" ฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 1 ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิ มเติม
ครัง" ที 2 และทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3
รูปแบบการลงทุน

ทรัพย์ สิน /
ผู้โอน
เสาโทรคมนาคม

สิทธิในการรั บรายได้
สุทธิ + สิทธิซอื " ก่ อน
(ทรัพย์ สินของ BFKT
และ AWC)
AWC

4,847

BFKT

เสา

1,485

TRUE

เสา

6,000

9,169

ระบบบรอดแบนด์
ในเขตพืน" ที
ต่ างจังหวัด

ปี ทีกองทุนมีสิทธิ
ในการซือ"
ทรัพย์ สิน (Call
Option)

ปี ทีสิน" สุด
ระยะเวลาในการ
เช่ ากลับ

TICC

เสา

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

ใยแก้ วนําแสง
(FOC) และ
อุปกรณ์ ระบบสือ
สัญญาณ

สัญญาเช่ าระยะยาว + สิทธิ
ซือ" ก่ อน

กรรมสิทธิ'

TUC

2,939

ทรูมฟู

AWC

TICC

เสา

รวม

รวม

15,271

FOC
ประมาณ
5,112 กม.
(ประมาณ

FOC
ประมาณ
9,130 กม.
(ประมาณ

FOC
ประมาณ
7,021 กม.
(ประมาณ

FOC
ประมาณ
7,981 กม.
(ประมาณ

122,974

314,600

455,446

303,453

คอร์
กิโลเมตร)

คอร์
กิโลเมตร)

คอร์
กิโลเมตร)

คอร์ กิโลเมตร)

FOC ประมาณ
13,452 กม.
(ประมาณ
700,000 คอร์
กิโลเมตร)

ล้ าน
พอร์ ต
ครอบคลุม
FOC 6,114
กม.
(198,085
คอร์
กิโลเมตร)

เสา

ลิงค์ และ
FOC ประมาณ
90,036 กม.
(ประมาณ
2,576,873 คอร์
กิโลเมตร)

9,169

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

1.2

2568

2578

2591

2576
+ 10 ปี (2)

2576
+ 10 ปี (2)

(ภายหลังสิ "นสุด
ระยะเวลาในการซื "อ
รายได้ )
2576(1)

2576(1)

2576

2564
(Active)
2576
(Passive)

2576 (เสา)
2576
+ 10 ปี (2)
(FOC)

2576
+ 10 ปี (2)

หมายเหตุ

1. ภายหลังจากทีกองทุนได้ รับกรรมสิทธิ=ในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC (ตามเงือนไขของสัญญาที
เกียวข้ อง) ซึงปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างการขายรายได้ ทีเกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินจนถึงวันที 3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลง
จะเช่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีกําหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันที 15 กันยายน 2576 ซึงคูส่ ญ
ั ญาทีเกียวข้ องจะดําเนินการเจรจา
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และตกลงจํานวนทรัพย์สินทีจะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จํานวนเงินสุทธิทีเกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้ องไม่น้อยกว่าจํานวนทีกองทุน
ได้ รับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ ทีเกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่กองทุน โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ มเติ ม ในหัว ข้ อ 3.4.1.3 (ก)(4) “หนัง สื อ ข้ อ ตกลงร่ ว มกัน (Letter of Agreement) ที เกี ยวข้ อ งกับ ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ระหว่าง TUC TICC และกองทุน ("หนังสือข้ อตกลงร่ วมกันทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC")”

2. เมือครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่า ในปี 2576 หากกลุ่มทรูได้ รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทีจําเป็ นสําหรับการ
ให้ บริ การบรอดแบนด์ กลุ่มทรูจะต้ องต่ออายุการเช่าออกไป เป็ นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวันครบอายุสญ
ั ญาเช่าระยะแรก
หรื อ (ข) ระยะเวลาทีเหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทีบริ ษัทในกลุ่มทรูทีให้ บริ การบรอดแบนด์ถืออยู่ แล้ วแต่
เวลาใดจะสันกว่
" า ทังนี
" " เมือเข้ าเงือนไขข้ อใดข้ อหนึงดังนี " (ก) รายได้ รวมทังปี
" ของกลุ่มทรูจากการให้ บริการบรอดแบนด์เกินกว่าระดับ
ทีกําหนด หรือ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุม่ ทรูในการให้ บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้ อยละ 33

(ข)

การลงทุนในทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที &
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ กองทุนนําเงินทีได้ จากเสนอขายจากการเพิมทุนครัง" ที 2 ไป
ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 โดยทรัพย์สิน
ดัง กล่ า วจะประกอบด้ วย (ก) กรรมสิ ท ธิ= ใ นเสาโทรคมนาคมสํ า หรั บ การให้ บริ ก าร
โทรศัพท์เคลือนทีจํานวน 788 เสา และโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive
อืนทีเกี ยวข้ อง ทีจะซือ" จาก TUC โดยรวมเรี ยกเป็ น เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4 (ข) กรรมสิทธิ=ใน FOC ซึงในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนที
ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 107,694 คอร์
กิโลเมตร) ทีจะซื "อจาก TUC โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 (ค)
กรรมสิ ท ธิ= ใ น FOC ซึ งในปั จ จุ บัน ใช้ รองรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก าร
อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลและในเขต
พื น" ที ต่ า งจัง หวัด รวมระยะทางประมาณ 315 กิ โ ลเมตร (หรื อ ประมาณ 40,823 คอร์
กิโลเมตร) และประมาณ 617 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 37,505 คอร์ กิโลเมตร) ตามลําดับ
ทีจะซือ" จาก เรี ยลมูฟ โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC รองรั บระบบ FTTx ของเรี ยลมูฟ ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4 และ (ง) กรรมสิทธิ=ใน FOC ซึงในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx
ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต และบรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในเขตพื น" ที ต่ า งจัง หวัด
ระยะทางประมาณ 2,797 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 109,704 คอร์ กิโลเมตร) ทีจะซือ" จาก
TICC โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
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3.1.2 นโยบายการลงทุน
(ก)

นโยบายการลงทุนในทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีกองทุนลงทุนอยู่
ในปั จจุบัน
ณ วัน ที ของเอกสารฉบับ นี " กองทุน มี น โยบายการลงทุน และจัด หาผลประโยชน์ จ าก
ทรัพย์สินกิ จการโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีกองทุนลงทุนอยู่ โดยหลักผ่านทาง (ก)
การให้ ผ้ อู ืนเช่า/เช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สิน โดยเป็ นการให้ TUC และ
TICC ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักเป็ นผู้เช่า/เช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการ
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว และ (ข) การได้ รับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิจากการให้ เช่า
ทรั พย์ สิน ทัง" นี " โปรดพิจารณารายละเอียดและรู ปแบบของการจัดหาผลประโยชน์ ของ
ทรัพย์สนิ แต่ละประเภทของกองทุนดังต่อไปนี "
(1)

เสาโทรคมนาคม
ณ วันทีของเอกสารฉบับนี " กองทุนเป็ นเจ้ าของหรื อมีสทิ ธิในการรับประโยชน์ จาก
รายได้ สทุ ธิทีเกิดจากเสาโทรคมนาคมทังหมดจํ
"
านวน #$,.&# เสา โดยกองทุนได้ เข้ า
ทําสัญญาเพือให้ ได้ รับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิจากการให้ เช่าเสา
โทรคมนาคมจํานวนรวมทังสิ
" "น %,;;. เสา และกองทุนได้ นําเสาโทรคมนาคมที
กองทุนเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ=รวมทังสิ
" "น ',+;+ เสา ออกจัดหาผลประโยชน์ผา่ นการ
ให้ TUC ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการ ซึง
มีรายละเอียดแยกตามวิธีการจัดหาผลประโยชน์ดงั นี "
ก)

การให้ผอู้ ืน! เช่า ดําเนิ นการและบริ หารจัดการทรัพย์สิน
กองทุน ได้ นํ า เสาโทรคมนาคมที กองทุน ถื อ ครองกรรมสิ ท ธิ= ดัง ต่ อ ไปนี "
จํานวนรวมทังสิ
" "น ',+;+ เสา ออกจัดหาผลประโยชน์ผ่านการให้ TUC ใน
ฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการ โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ 3.4.1.4 (ก)(1) “สัญญาแก้ ไขและ
แทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริ หารจัดการหลัก ระหว่าง
TUC และ กองทุน" และ "สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ
และบริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม" ทังนี
" " ตามสัญญาเช่า ดําเนินการ
และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีนัน" ผู้ เช่าและบริ หาร
จัดการหลักมีหน้ าทีรับผิดชอบเกียวกับการดําเนินงานและการบํารุงรักษา
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ทรัพย์สิน รวมทังเป็
" นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายเกียวกับการดําเนินงานและ
การบํารุ งรักษาทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักจะต้ อง
ปฏิบตั ิหน้ าทีให้ เป็ นไปตามมาตรฐานทีกําหนดไว้ ในสัญญาเช่า ดําเนินการ
และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที
ทรัพย์ สินเสาโทรคมนาคมของทรู
ตามสัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สินและสิทธิ รายได้ เบือ" งต้ นซึงเข้ าทํากับทรู
กองทุ น ได้ มาซึ งทรั พ ย์ สิ น เสาโทรคมนาคมของทรู โดยกองทุ น เป็ น
ผู้รับผิดชอบชําระค่าเช่าทีดินรวมถึงภาษี โรงเรื อนและทีดินสําหรับทีดินที
ทรัพย์สนิ เสาโทรคมนาคมของทรูตงอยู
ั " ่ และค่าประกันภัยสําหรับทรัพย์สิน
เสาโทรคมนาคมดังกล่าว ทังนี
" " ในช่วงระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่า
ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที TUC เป็ น
ผู้ดําเนินการชําระค่าเช่าทีดินรวมถึงภาษี โรงเรื อนและทีดินสําหรับทีดินที
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ตงอยู
ั " ่ (ตามวิธีการคํานวณซึงระบุไว้ ใน
สัญญา) ซึงจะสะท้ อนอยู่ในค่าเช่าล่วงหน้ าสุทธิ ที TUC ต้ องจ่ายให้ แก่
กองทุน และ TUC ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
ดํ า เนิ น การ และบริ ห ารจั ด การหลัก ที ได้ มี ก ารแก้ ไขและแทนที เป็ น
ผู้รั บ ผิ ด ชอบค่า ใช้ จ่ า ยในการดํา เนิ น การและบํ า รุ ง รั ก ษาทรั พ ย์ สิน เสา
โทรคมนาคมของทรู และพื "นทีทีทรัพย์สนิ เสาโทรคมนาคมของทรูตงอยู
ั " เ่ อง
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมใน หัวข้ อ 2.5.1 (ก)(4) “สัญญาโอน
ขายทรั พย์ สิน ระหว่างทรู และกองทุน ลงวัน ที 24 ธัน วาคม พ.ศ. 2556
(“สัญญาโอนขายทรั พย์ สินทรู ”)” และ 2.6.3(ข)(1) “สัญญาแก้ ไขและ
แทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริ หารจัดการหลัก ระหว่าง
TUC และ กองทุน "สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ และ
บริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม"”
ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ เบื "องต้ นซึงเข้ าทํากับทรู หาก
ผู้เช่าและบริ หารจัดการไม่สามารถเข้ าถึง ดําเนินการ และ/หรื อใช้ ทรัพย์สนิ
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้ นไม่ว่าส่วนใดเนืองมาจากประเด็น
ต่ า ง ๆ เกี ยวกั บ สิ ท ธิ ก ารเช่ า หรื อ สิ ท ธิ ใ นการใช้ หรื อ เข้ า ถึ ง ที ดิ น หรื อ
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ทรัพย์สินซึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมตังอยู
" ่ (“ทรัพย์สินที
ได้ รับผลกระทบ”) ภายในห้ าปี นบั ตังแต่
" สิทธิการเช่าทีเกียวข้ องได้ เปลียน
มาอยู่ในชือของกองทุน นิติบคุ คลผู้โอนรายทีเกียวข้ องจะทํา การย้ ายหรื อ
เปลียนทดแทนทรั พย์ สินทีได้ รับผลกระทบดังกล่าวทีนิติบุคคลผู้โอนได้
ขายแก่กองทุนด้ วยค่าใช้ จ่ายของนิติบคุ คลผู้โอนเอง หากนิติบคุ คลผู้โอน
รายที เกี ยวข้ อ งไม่ ส ามารถย้ า ยหรื อ เปลี ยนทดแทนทรั พ ย์ สิ น ที ได้ รั บ
ผลกระทบได้ ภายในระยะเวลาทีกําหนด นิติบุคคลผู้โอนจะต้ องชําระคืน
เงิ นให้ แก่กองทุนเป็ นจํ านวนเท่ากับมูลค่าสุดท้ ายของทรั พย์ สินทีได้ รับ
ผลกระทบดังกล่าว รวมทังดอกเบี
"
"ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี คิดคํานวณ
ตังแต่
" วนั ทีกองทุนลงทุนครัง" แรกหรื อวันทีโอนทรัพย์สินดังกล่าวเสร็ จสิ "น
(แล้ วแต่กรณี) โดยจํานวนทีชําระคืนพร้ อมดอกเบี "ยให้ แก่กองทุนดังกล่าว
ต้ อ งหัก ด้ วยค่า เช่า ทัง" หมดที กองทุนได้ รั บ ไปแล้ ว จากผู้เช่า และบริ หาร
จัด การหลัก สํ า หรั บ ทรั พ ย์ สิ น ที ได้ รั บ ผลกระทบซึ งนิ ติ บุค คลผู้ โอนไม่
สามารถย้ ายหรื อเปลียนทดแทนได้ นนั " และดอกเบี "ยทีอัตราร้ อยละ 7.5 คิด
คํานวณตังแต่
" วนั ทีกองทุนรับเงินค่าเช่าจากผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก
แต่ ล ะครั ง" สํ า หรั บ ทรั พ ย์ สิ น ที ได้ รั บ ผลกระทบนั น" ตามสั ญ ญาเช่ า
ดํ า เนิ น การ และบริ ห ารจัด การหลัก ที ได้ มี ก ารแก้ ไ ขและแทนที โปรด
พิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ มเติ ม ใน หัว ข้ อ 2.5.1 (ก) “สัญ ญาโอนขาย
ทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้ เบือ" งต้ น ” หัวข้ อ 3.4.1.3 (ก)(1) “สัญญาแก้ ไข
และแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ บํารุ งรั กษา และบริ หารจัดการหลัก
ระหว่าง TUC และ กองทุน "สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ
และบริ ห ารจัด การหลัก เสาโทรคมนาคม" อนึ ง การย้ า ย การเปลี ยน
ทดแทน และ/หรื อการชําระคืนราคาค่าซื "อโดยนิติบคุ คลผู้โอนดังกล่าว จะ
ไม่ถือเป็ นการได้ มาเพิมเติมหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื "นฐานของกองทุน ดังนัน" กองทุนจึงไม่ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และขัน" ตอนเกี ยวกับ การได้ ม าเพิ มเติ ม หรื อ จํ า หน่ า ยไปซึ งทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้ างพื "นฐานรวมทังหลั
" กเกณฑ์และขันตอนเกี
"
ยวกับการขอมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนหรื อความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ การทําธุรกรรม
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ระหว่างกองทุนกับบุคคลทีเกียวข้ องและการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื "นฐานเพิมเติมแต่อย่างใด
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั " ง ที 2 และเสา
โทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 รวมจํานวน 2,939 เสา
ตามสัญญาซื "อขายทรัพย์สนิ ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที
3 กองทุนได้ ซื "อเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ
เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 ในส่วนของค่าใช้ จ่าย
นัน" กองทุนจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าเช่าทีดินรวมถึงภาษี โรงเรื อนและทีดินที
เกียวข้ องกับเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และเสา
โทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 โดยชําระเป็ นรายเดือน
ให้ แ ก่ TUC (ตามวิ ธี ก ารคํ า นวณที ระบุใ นสัญ ญา) นอกเหนื อ จากนัน"
กองทุนยังจะเป็ นผู้รับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายสําหรั บกรมธรรม์ ประกันภัย
ต่าง ๆ สําหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ
เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 โดย TUC ในฐานะผู้
เช่าและบริ หารจัดการหลัก ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ และบริ หาร
จัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ า ยที
เกียวกับดําเนินงานและบํารุ งรักษาสําหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม
ครั ง" ที 3 โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ มเติ ม ในหัว ข้ อ 3.4.1.3 (ก)(1)
“สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ บํารุ งรักษา และบริ หาร
จัดการหลัก ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญา
เช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม")”
ทังนี
" " หากผู้เช่าและบริ หารจัดการไม่สามารถเข้ าถึง ดําเนินการ และ/หรื อ
ใช้ เสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 และเสา
โทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 ไม่วา่ ส่วนใดเนืองมาจาก
ประเด็นต่าง ๆ เกียวกับสิทธิการเช่าหรื อสิทธิในการใช้ หรื อเข้ าถึงทีดินหรื อ
ทรัพย์สินซึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมตังอยู
" ่ (“ทรัพย์สินที
ได้ รับผลกระทบ”) ภายในห้ าปี นบั ตังแต่
" สทิ ธิการเช่าหรื อสิทธิในการใช้ หรื อ
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เข้ า ถึ งที ดิน หรื อ ทรั พ ย์ สินที เกี ยวข้ อ งได้ เปลียนมาอยู่ในชื อของกองทุน
กองทุนจะมีสิทธิทีจะได้ รับการเยียวยาในลักษณะเดียวกันกับทีกําหนดไว้
ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ เบื "องต้ นตามทีกล่าวข้ างต้ น
ข)

การได้รบั สิ ทธิ ในการรับประโยชน์จากรายได้สทุ ธิ จากการให้เช่าทรัพย์สิน
สิทธิในการรั บประโยชน์ จากรายได้ สุทธิทเกิ
ี ดจากการให้ เช่ าทรั พย์ สิน
โทรคมนาคมของ BFKT รวมทัง" กรรมสิทธิ'ในทรัพย์ สินโทรคมนาคมของ
BFKT จํานวนหนึงภายหลังจากวันครบกําหนดสัญญา HSPA
กองทุน ได้ เข้ าทํ าสัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิน และสิท ธิ ร ายได้ เบือ" งต้ นกับ
BFKT ซึง BFKT เป็ นผู้ใช้ ประโยชน์และดูแลรักษาทรัพย์สินโทรคมนาคม
ของ BFKT โดย BFKT นําทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ไปให้ เช่าแก่
กสท. โทรคมนาคม รวมทัง" ดํ า เนิ น การดูแ ล จัด การ และบํ า รุ ง รั ก ษา
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA และ กสท.
โทรคมนาคม มี สิ ท ธิ แ ต่ เ พี ย งผู้เ ดี ย วบางประการในการใช้ ทรั พ ย์ สิ น
ดังกล่าว ทังนี
" " BFKT โอนรายได้ สทุ ธิ ในอัตราทีกําหนดไว้ ในสัญญาโอน
ขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ เบื "องต้ นกับ BFKT โดยเป็ นอัตราหลังจากหัก
ค่าใช้ จ่ายโดยตรงทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินนี "แล้ ว (รวมถึง ค่าเช่าทีดิน ภาษี
โรงเรื อนและทีดิน ค่าใช้ จ่ายสําหรับสิทธิผ่านทาง ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
จัดการและบํารุ งรั กษา และค่าประกันภัย เป็ นต้ น) ทีเกิ ดขึน" ตัง" แต่และ
รวมถึงวันเริ มคํานวณรายได้ จนถึงวันครบกําหนดสัญญา HSPA จากการ
ให้ เช่าดังกล่าว (รวมถึงเงินทีได้ รับจากการใช้ สิทธิเรี ยกร้ อง คําตัดสิน คํา
พิพากษา คดีความทีตัดสินให้ แก่ BFKT รวมทังการดํ
"
าเนินการหรื อสิ ทธิ
อืนใดซึง BFKT มีสิทธิได้ รับ ทีเกิดขึ "นจาก หรื อเกียวกับรายได้ หรื อสัญญา
ซึ งก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ ดัง กล่ า วที เกิ ด จากทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคม (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินทีได้ รับจากการใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องที
เกิดขึ "นจาก หรื อเกียวกับสัญญาซึงก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าวของ BFKT
ก่ อ นหน้ า วัน เริ มคํ า นวณรายได้ ไม่ ว่ า BFKT จะได้ ดํ า เนิ น การใช้ สิท ธิ
เรี ยกร้ องหรื อได้ รับชําระตามสิทธิ หรื อการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องดังกล่าวก่อน
หน้ าหรื อ ภายหลัง วัน เริ มคํ า นวณรายได้ ก็ ต าม)) ให้ แก่ ก องทุ น ตาม
ข้ อกําหนด เงือนไข และวิธีการทีระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
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รายได้ เบื "องต้ นทีทํากับ BFKT ทังนี
" " กองทุนไม่มีสิทธิในรายได้ ใด ๆ ทีเกิด
จากการให้ บริ การดําเนินงานและการบํารุ งรักษาโดย BFKT ตามสัญญา
เช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA ในส่วนทีเกียวกับทรัพย์สนิ โทรคมนาคมของ
BFKT และกองทุนไม่มีสิทธิในรายได้ ใด ๆ ทีเกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Active อันรวมถึง Node B ซึงใช้
ในการให้ บ ริ การ 3G ของ กสท. โทรคมนาคม บนคลืนความถี ในย่าน
ความถี 850 MHz ยกเว้ น อุป กรณ์ ร ะบบสื อสัญ ญาณ โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการดําเนินงานระหว่างกองทุน และ BFKT
ในหัวข้ อ 2.5.1 (ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ระหว่าง
BFKT และกองทุน ลงวัน ที 24 ธัน วาคม พ.ศ. 2556 (“สัญ ญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ BFKT”)”
ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื "องต้ นทีกองทุนได้ เข้ าทํา
กั บ BFKT นั น" BFKT ให้ สิ ท ธิ แ ก่ ก องทุ น ในการซื อ" (call option) เสา
โทรคมนาคมของ BFKT จํานวน 1,435 เสา และ ระบบ FOC ของ BFKT
โดยมี ร าคาใช้ สิ ท ธิ จํ า นวน 10 ล้ า นบาท โดยกองทุน สามารถใช้ สิ ท ธิ
ดัง กล่า วได้ เมื อสัญ ญาเช่ า เครื องและอุ ป กรณ์ HSPA สิ น" สุด ลง (ซึ ง
ปั จจุบันกํ าหนดไว้ เป็ นวันที 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แต่อาจมีการขยาย
กําหนดระยะเวลาได้ อีกอย่างน้ อยห้ าปี โดยการขยายระยะเวลาดังกล่าว
จะมีผลเมือสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA ได้ รับการต่ออายุหรื อ
ขยายระยะเวลาตามข้ อ ตกลงที กํ า หนด) โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ด
เพิมเติมเกี ยวกับสิทธิ ในการซือ" (call option) และข้ อปฏิบัติของ BFKT
เพื อประโยชน์ ข องกองทุ น ในหั ว ข้ อ 2.5.1 (ก)(1) “สัญ ญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ระหว่าง BFKT และกองทุนลงวันที 24 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 (“สัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ร ายได้ BFKT”)” โดย
กองทุนมีความประสงค์จะใช้ สทิ ธิในการซื "อ (call option) เสาโทรคมนาคม
ของ BFKT และ ระบบ FOC ของ BFKT ดังกล่าว เมือถึงเวลาทีสามารถใช้
สิทธิ ในการซื "อดังกล่าวได้ ซึงเมือมีการใช้ สิทธิ ซื "อดังกล่าวแล้ ว BFKT จะ
โอนทรั พ ย์ สิน ดัง กล่า วให้ แ ก่ ก องทุน และข้ อ ตกลงในการโอนรายได้ ที
เกียวข้ องกับทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ทีมีการโอนไปยังกองทุน
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แล้ วนันจะสิ
"
"นสุดลง โดยภายหลังจากทีมีการโอนกรรมสิทธิ= กองทุนจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายทีเกียวกับทรัพย์สนิ ตามจริ งเองทังหมด
"
ทังนี
" " สิทธิ
ในการซือ" (call option) ดังกล่าว ไม่ครอบคลุมถึงเสาโทรคมนาคมของ
BFKT จํานวน 50 เสา (ตามทีได้ ระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ เบื "องต้ น) ทีตังอยู
" ่บริ เวณทีดินซึงไม่มีความชัดเจนในเรื องของความ
เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ=หรื ออาจตกอยู่ภายใต้ ข้อจํากัดเกียวกับการใช้ พื "นที
บางประการ และจะยังอยู่ภายใต้ ข้อตกลงเกี ยวกับการโอนสิทธิ รายได้
ระหว่า งกองทุน กับ BFKT ต่อ ไปเป็ น ระยะเวลา 10 ปี ห ลัง จากวัน ครบ
กํ า หนดสัญ ญา HSPA นอกจากนี " ตามข้ อ กํ า หนดในสัญ ญาโอนขาย
ทรั พ ย์ สิน และสิท ธิ รายได้ เ บือ" งต้ น ที กองทุน ทํา กับ BFKT ยัง กํ า หนดให้
คูส่ ญ
ั ญาสามารถตกลงซื "อขายเสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวน 50 เสา
ดัง กล่า ว โดยอ้ า งอิ ง ราคาที ได้ จ ากการประเมิ น ค่า โดยผู้ป ระเมิ น ค่า ที
คูส่ ญ
ั ญาร่วมกันแต่งตัง" โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ 2.5.1
(ก)(1) “สัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิน และสิท ธิ ร ายได้ ร ะหว่า ง BFKT และ
กองทุนลงวันที 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ BFKT”)” อย่างไรก็ตาม ข้ อตกลงเกียวกับ การทีกองทุนใช้ สทิ ธิ
ในการซื อ" (call option) ทรั พ ย์ สิน โทรคมนาคมของ BFKT ดัง กล่า วใน
อนาคต หรื อ การที กองทุน ตกลงซื อ" ขายเสาโทรคมนาคมของ BFKT
จํานวน 50 เสาโดยอ้ างอิงราคาทีได้ จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าที
กองทุนและ BFKT ร่ วมกันแต่งตังดั
" งกล่าว หรื อการทีกองทุนมีสิทธิได้ รับ
ประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ ทีเกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ
BFKT ทีเหลืออยู่ ภายหลังวันครบกําหนดสัญญา HSPA เป็ นส่วนหนึงของ
ธุรกรรมทีได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ดังนัน" การทีกองทุนใช้ สทิ ธิใน
การซื อ" (call option) หรื อ เมื อมี ก ารโอนกรรมสิท ธิ= ใ นเสาโทรคมนาคม
จํานวน 50 เสาหรื อเมือกองทุนได้ รับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ ทีเกิดจาก
การให้ เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมดังกล่าว จะไม่ถือเป็ นการได้ มาเพิมเติม
หรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานของกองทุน ดังนัน"
กองทุนจึงไม่ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และขันตอนเกี
"
ยวกับการได้ มา
เพิมเติมหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานรวมทังหลั
" กเกณฑ์
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และขันตอนเกี
"
ยวกับการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อความเห็นชอบ
จากผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ การทํ า ธุ ร กรรมระหว่ า งกองทุน กั บ บุ ค คลที
เกียวข้ องและการประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐานอีกครัง"
ก่อน กสท. โทรคมนาคม เริ มจ่ายเงินให้ แก่ BFKT ตามสัญญาเช่าเครื อง
และอุปกรณ์ HSPA TUC ตกลงภายใต้ หนังสือข้ อตกลงกระทําการ ทีจะ
ทําการชําระหรื อดําเนินการให้ มีการชําระรายได้ สทุ ธิ ซึงถึงกําหนดชําระ
แก่กองทุนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื "องต้ นซึงเข้ าทํา
กับ BFKT เมือ กสท. โทรคมนาคม เริ มจ่ายเงินค่าเช่าให้ แก่ BFKT ทังนี
" "
ข้ อตกลงกระทําการดังกล่าวของ TUC ได้ สิ "นผลลง และหนังสือสนับสนุน
(letter of support) ที TUC ออกให้ แก่ ก องทุ น เริ มมี ผ ลใช้ บั ง คั บ โดย
หนังสือสนับสนุน (letter of support) ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายและมิใช่
การคํา" ประกันโดย TUC โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมใน หัวข้ อ
2.5.1 (ง) "หนัง สือ สนับ สนุน (Letter of Support) ลงวัน ที 24 ธัน วาคม
พ.ศ. 2556 ของ TUC ทีให้ แก่ BFKT”
BFKT ได้ ให้ สทิ ธิในการซื "อ (call option) แก่ กสท. โทรคมนาคม ในการซื "อ
เสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวน 667 เสา และ ระบบ FOC ของ BFKT
ซึง BFKT ประสงค์จะขายสิทธิในรายได้ ทีเกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวให้ กบั
กองทุน ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ เบื "องต้ นซึงกองทุน
เข้ า ทํ า กับ BFKT ทัง" นี " ตามสัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ร ายได้
เบื "องต้ นทีกองทุนได้ เข้ าทํากับ BFKT หาก กสท. โทรคมนาคม ใช้ สิทธิซื "อ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ส่วนทีสร้ างใหม่ BFKT ตกลงทีจะยังคง
ส่งมอบรายได้ สทุ ธิให้ แก่กองทุนตามจํานวนทีได้ ตกลงไว้ จนสิ "นสุดสัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื "องต้ นดังกล่าว รวมทังจั
" ดหาทรัพย์สนิ
มาทดแทนทรัพย์สินใด ๆ ที กสท. โทรคมนาคม ใช้ สิทธิซื "อก่อนทีสัญญา
เช่ า เครื องและอุป กรณ์ HSPA จะหมดอายุ ซึงหาก BFKT ไม่ส ามารถ
ดําเนินการจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินที กสท. โทรคมนาคม ใช้
สิ ท ธิ ซื อ" ได้ BFKT จะต้ องชํ า ระเงิ น เป็ นจํ า นวนเท่ า กั บ มู ล ค่ า สุด ท้ าย
(terminal value) ของทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่กองทุน ทังนี
" " BFKT อาจนํา
เงินทีได้ รับจากการที กสท. โทรคมนาคม ใช้ สิทธิ ในการซื "อ (call option)
ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 246

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

มาใช้ เ ป็ น ส่ว นหนึงในการปฏิ บัติ ต ามหน้ า ที ที BFKT มี ต่อ กองทุน ตาม
สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ เบื "องต้ น ไม่วา่ จะเป็ นการส่งมอบ
รายได้ สทุ ธิ หรื อการชําระเงินเป็ นจํานวนเท่ากับมูลค่าสุดท้ าย (terminal
value) ของทรั พย์ สินดังกล่าวให้ แก่กองทุน โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิมเติมใน หัวข้ อ 2.5.1 (ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
ระหว่าง BFKT และกองทุนลงวันที 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT”)” ทังนี
" " BFKT อาจนําเงินทีได้ รับจาก
การที กสท. โทรคมนาคม ใช้ สิทธิ ในการซื "อ (call option) มาใช้ เป็ นส่วน
หนึงในการปฏิบัติตามหน้ าทีที BFKT มีต่อกองทุนตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื "องต้ น ไม่ว่าจะเป็ นการส่งมอบรายได้ สทุ ธิหรื อ
การชํ า ระเงิ น เป็ น จํ า นวนเท่ า กับ มูล ค่ า สุด ท้ า ย (terminal value) ของ
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ แก่กองทุน
ทังนี
" " ทรัพย์สินทีกองทุนลงทุนภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรั พย์สินและสิทธิ
รายได้ เบื อ" งต้ นกั บ BFKT ไม่ ร วมถึ ง ส่ ว นปรั บ ปรุ งของทรั พ ย์ สิ น
โทรคมนาคมของ BFKT ที อาจมี การดําเนิ น การเพือเพิ มศัก ยภาพของ
ทรัพย์สินดังกล่าวโดย BFKT ยกตัวอย่างเช่น การปรับปรุ งอุปกรณ์ ระบบ
สือสัญญาณ ทังนี
" " ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื "องต้ น
กับ BFKT นัน" BFKT ได้ ให้ สิทธิแก่กองทุนในการได้ รับคําเสนอก่อน (right
to receive a first offer) เพือซื "อทรัพย์สินเพิมเติม ซึงรวมถึงส่วนปรับปรุ ง
ดังกล่าว และ/หรื อรายได้ ทีจะเกิดจากส่วนปรับปรุ งเพิมเติมของทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT ในกรณีทีกลุม่ ทรู พิจารณาจะขายทรัพย์สินหรื อ
รายได้ ทีจะเกิ ดจากทรั พย์ สินเพิมเติมดังกล่าวนัน" ให้ แก่บุคคลภายนอก
กลุ่ม ทรู โปรดพิ จ ารณารายละเอี ยดเพิ มเติ มใน หัว ข้ อ 3.1.2 (ค) “การ
ลงทุนในทรั พย์ สินหลัก - ทรั พย์ สินทีกองทุนลงทุนเพิมเติม ” นอกจากนี "
ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื "องต้ นกับ BFKT กองทุน
ได้ ให้ สิทธิ แก่ BFKT ในการทําคําเสนอก่อน (right of first offer) เพือซื "อ
ทรัพย์สินอืนใดทีกองทุนซื "อจากกลุ่มทรู หากกองทุนจะขายหรื อจําหน่าย
โดยประการอืนใดซึงทรัพย์สนิ ดังกล่าว
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นอกจากนี " BFKT ยั ง คงเป็ นผู้ ดํ า เนิ น งานและบํ า รุ ง รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น
โทรคมนาคมของ BFKT ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA ซึง
บริ ษัทจัดการเชือว่าทําให้ มีการดําเนินงานและการบํารุ งรักษาทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมเบื อ" งต้ น ที เหมาะสม โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการดําเนินงานและการบํารุ งรักษาทรัพย์สนิ
โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมเบื อ" งต้ น ใน หัว ข้ อ 2.1.2 (ข)(16) “การ
ดําเนินงานและบํารุ งรักษา” หัวข้ อ 2.1.2 (ค)(13) “การดําเนินงานและ
การบํารุ งรักษา” หัวข้ อ 3.4.1.1 (ก) “สัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หาร
จัดการหลักเดิม” และหัวข้ อ 2.5.1 (ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิ รายได้ ระหว่าง BFKT และกองทุนลงวันที 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(“สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ BFKT”)”
สิทธิ ในการรั บประโยชน์ จากรายได้ สุทธิ ทีเกิดจากการให้ เช่ าเสา
โทรคมนาคมของ AWC รวมทัง" กรรมสิทธิ'ในเสาโทรคมนาคมของ
AWC จํ า นวนหนึ ง ภายหลั ง จากวั น ครบกํ า หนดสั ญ ญาเช่ า เสา
โทรคมนาคมของ AWC
กองทุน ได้ เข้ าทํ าสัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิน และสิท ธิ ร ายได้ เบือ" งต้ นกับ
AWC โดยมี TUC เป็ นผู้ใช้ ประโยชน์และดูแลรักษาเสาโทรคมนาคมของ
AWC ซึง AWC ให้ เ ช่ า แก่ TUC ตามสัญ ญาเช่ า เสาโทรคมนาคมของ
AWC โดยเป็ นการเช่าเสาโทรคมนาคมทังเสา
" (Whole Tower Basis) โดย
TUC ให้ BFKT เช่าช่วงหนึงพื "นทีต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC (One Slot
Basis) ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วงหนึงพืน" ทีบนเสาโทรคมนาคมของ AWC
(ทังนี
" " BFKT ยังตกลงรับผิดต่อ AWC โดยตรงในฐานะลูกหนี "ร่ วมกับ TUC
สํ า หรั บ ค่ า เช่ า เสาโทรคมนาคมของ AWC สํ า หรั บ หนึ งพื น" ที ต่ อ เสา
โทรคมนาคมของ AWC (One Slot Basis) ที BFKT เช่าช่วงต่อจาก TUC)
โดย BFKT ได้ นํ า หนึ งพื น" ที ต่ อ เสาโทรคมนาคมของ AWC (One Slot
Basis) ตามทีเช่าช่วงจาก TUC ดังกล่าว ไปให้ เช่าแก่ กสท. โทรคมนาคม
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA และ กสท. โทรคมนาคม มี
สิท ธิ ใ นการใช้ ทรั พ ย์ สิน ดังกล่าว ทัง" นี " AWC โอนรายได้ สุท ธิ ในอัตราที
กํ า หนดไว้ ใ นสัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิน และสิ ท ธิ ร ายได้ โดยเป็ น อัต รา
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หลังจากหักค่าใช้ จ่ายโดยตรงทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินนี "แล้ ว (รวมถึง ค่า
เช่าทีดิน ภาษี โรงเรื อนและทีดิน ค่าใช้ จ่ายสําหรับสิทธิผ่านทาง ค่าใช้ จ่าย
ในการบริ หารจัดการและบํารุ งรักษา และค่าประกันภัย เป็ นต้ น) ทีเกิดขึ "น
ตังแต่
" และรวมถึงวันเริ มคํานวณรายได้ จนถึงวันครบกําหนดสัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC จากการให้ เช่าดังกล่าว (รวมถึงเงินทีได้ รับจาก
การใช้ สิทธิเรี ยกร้ อง คําตัดสิน คําพิพากษา คดีความทีตัดสินให้ แก่ AWC
รวมทังการดํ
"
าเนินการหรื อสิทธิอืนใดซึง AWC มีสิทธิ ได้ รับ ทีเกิดขึ "นจาก
หรื อ เกี ยวกับ รายได้ ห รื อสัญ ญาซึงก่ อ ให้ เกิ ดรายได้ ดัง กล่า วที เกิ ดจาก
ทรั พ ย์ สิน ดัง กล่า ว (โดยไม่ร วมถึ ง สิท ธิ แ ละเงิ น ที ได้ รั บ จากการใช้ สิทธิ
เรี ยกร้ องทีเกิดขึ "นจาก หรื อเกียวกับสัญญาซึงก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าวของ
AWC ก่อนหน้ าวันเริ มคํานวณรายได้ ไม่วา่ AWC จะได้ ดําเนินการใช้ สิทธิ
เรี ยกร้ องหรื อได้ รับชําระตามสิทธิ หรื อการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องดังกล่าวก่อน
หน้ าหรื อ ภายหลัง วัน เริ มคํ า นวณรายได้ ก็ ต าม)) ให้ แก่ ก องทุ น ตาม
ข้ อกําหนด เงือนไข และวิธีการทีระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ ที ทํากับ AWC โปรดพิ จ ารณารายละเอี ยดเพิ มเติมเกี ยวกับการ
ดําเนินงานระหว่างกองทุน และ AWC ในหัวข้ อ 2.5.1 (ก)(2) “สัญญาโอน
ขายทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ร ายได้ ร ะหว่ า ง AWC และกองทุ น ลงวัน ที 24
ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC”)”
ทังนี
" " เมือครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
ซึงปั จจุบนั กําหนดไว้ เป็ นวันที 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 (แต่อาจมีการขยาย
กําหนดระยะเวลาได้ อีกอย่างน้ อยห้ าปี ซึงการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะ
มีผลเมือสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA ได้ รับการต่ออายุหรื อขยาย
ระยะเวลาตามข้ อตกลงทีกําหนด) AWC จะมีหน้ าทีต้ องโอนกรรมสิทธิ=ใน
เสาโทรคมนาคมของ AWC ให้ แก่กองทุนตามข้ อกําหนดในสัญญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื "องต้ นกับ AWC จํานวนอย่างน้ อย 3,968
เสา ซึงภายหลังจากนัน" ข้ อตกลงเกียวกับการโอนสิทธิรายได้ ทีเกียวเนือง
กับเสาโทรคมนาคมของ AWC จะสิ "นผลลง ทัง" นี " เสาโทรคมนาคมของ
AWC จํานวน 392 เสา ตามทีได้ ระบุไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิ รายได้ เบื "องต้ นกับ AWC ทีตังอยู
" ่บริ เวณทีดิน ซึงไม่มีความชัดเจนใน
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เรื องของความเป็ น เจ้ า ของกรรมสิท ธิ= ห รื อ อาจตกอยู่ภ ายใต้ ข้ อ จํ า กัด
เกี ยวกั บ การใช้ พื น" ที บางประการจะไม่ ถูก โอนมาให้ แ ก่ ก องทุ น ภาย
หลังจากทีกําหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
สิ "นสุดลงและจะยังอยูภ่ ายใต้ ข้อตกลงเกียวกับการขายสิทธิรายได้ ระหว่าง
กองทุนกับ AWC เป็ นระยะเวลา 10 ปี หลังจากวันครบกําหนดสัญญาเช่า
เสาโทรคมนาคมของ AWC นอกจากนี " ตามข้ อกําหนดในสัญญาโอนขาย
ทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ร ายได้ เบื อ" งต้ นที กองทุ น ได้ เข้ าทํ า กั บ AWC ยั ง
กํ า หนดให้ คู่สัญ ญาสามารถตกลงซือ" ขายเสาโทรคมนาคมของ AWC
จํานวน 392 เสาดังกล่าว โดยอ้ างอิงราคาทีได้ จากการประเมินค่าโดยผู้
ประเมินค่าทีคู่สญ
ั ญาร่ วมกันแต่งตัง" โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติม
ในหัวข้ อ 2.5.1 (ก)(2) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ระหว่าง
AWC และกองทุน ลงวัน ที 24 ธั น วาคม พ.ศ. 2556 (“สัญ ญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC”)”
ทัง" นี " กองทุน ไม่ ส ามารถรั บ รองได้ ว่ า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคม
ดัง กล่ า วให้ แก่ ก องทุน อย่ า งแน่ น อน เนื องจากหน้ า ที ในการโอนเสา
โทรคมนาคมของ AWC จะเกิดขึ "นก็ตอ่ เมือเงือนไขตามสัญญาดังกล่าวได้
สําเร็ จแล้ ว ซึงยังไม่แน่นอนว่าเงือนไขดังกล่าวนันจะสํ
" าเร็ จหรื อไม่ อย่างไร
ก็ ตาม ข้ อตกลงเกียวกับการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC อย่างน้ อย
3,968 เสา ให้ แก่กองทุนในอนาคต หรื อการทีกองทุนมีสทิ ธิได้ รับประโยชน์
จากรายได้ สทุ ธิ ทีเกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ AWC ที
เหลืออยู่ หลังครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์
HSPA แล้ ว ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ เบื "องต้ นทีทํากับ
AWC หรื อการทีกองทุนตกลงซื "อขายเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวน
392 เสาโดยอ้ า งอิ ง ราคาที ได้ จ ากการประเมิ น ค่ า โดยผู้ป ระเมิ น ค่า ที
กองทุนและ AWC ร่วมกันแต่งตังดั
" งกล่าวเป็ นส่วนหนึงของธุรกรรมทีได้ รับ
มติ จ ากผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน แล้ ว ดัง นัน" เมื อมี ก ารโอนเสาโทรคมนาคม
ดังกล่าวหรื อเมือกองทุนได้ รับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ ทีเกิดจากการให้
เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมดังกล่าวจะไม่ถือเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไป
ซึ งทรั พ ย์ สิ น ของกองทุน อี ก ดัง นัน" กองทุน จึ ง ไม่ ต้ อ งดํ า เนิ น การตาม
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หลัก เกณฑ์ แ ละขัน" ตอนเกี ยวกับ การได้ ม าเพิ มเติ มหรื อ จํ า หน่า ยไปซึง
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานรวมทังหลั
" กเกณฑ์และขันตอนเกี
"
ยวกับการขอ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ การทํา
ธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลทีเกียวข้ องและการประเมินค่าทรัพย์สนิ
กิจการโครงสร้ างพื "นฐานอีกครัง"
ทังนี
" " ทรัพย์สินทีกองทุนลงทุนภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรั พย์สินและสิทธิ
รายได้ เบื "องต้ นทีทํากับ AWC ไม่รวมถึงส่วนปรับปรุงของเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ทีอาจมีการดําเนินการเพือเพิมศักยภาพของทรัพย์สินดังกล่าว
โดย AWC ยกตัวอย่างเช่น การปรับปรุ งอุปกรณ์ ระบบสือสัญญาณ ทังนี
" "
ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื "องต้ นกับ AWC นัน" AWC
ได้ ให้ สิทธิ แก่กองทุนในการได้ รับคําเสนอก่อน (right to receive a first
offer) เพือซื "อทรัพย์สินเพิมเติม ซึงรวมถึงส่วนปรับปรุ งดังกล่าว และ/หรื อ
รายได้ ทีจะเกิดจากส่วนปรับปรุงเพิมเติมของทรัพย์สินนัน" ในกรณีทีกลุม่ ท
รู พิ จ ารณาจะขายทรั พ ย์ สิน หรื อ รายได้ ที จะเกิ ด จากทรั พ ย์ สิน เพิ มเติ ม
ดัง กล่า วนัน" ให้ แ ก่บุค คลภายนอกกลุ่มทรู โปรดพิ จ ารณารายละเอียด
เพิมเติมใน หัวข้ อ 3.1.2 (ค) “การลงทุนในทรั พย์ สิน หลัก - ทรั พย์ สิน ที
กองทุนลงทุนเพิมเติม” นอกจากนี " ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิ
รายได้ เบือ" งต้ นกับ AWC กองทุนได้ ให้ สิทธิ แก่ AWC ในการทําคําเสนอ
ก่อน (right of first offer) เพือซื "อทรัพย์สินอืนใดทีกองทุนซื "อจากกลุ่มทรู
หากกองทุนจะขายหรื อจําหน่ายโดยประการอืนใดซึงทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในด้ านการดําเนินงานและบํารุ งรักษาทรัพย์สิน TUC เป็ นผู้รับผิดชอบต่อ
AWC ในการดําเนินงานและบํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ทังเสา
"
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC โดย BFKT (ซึงเช่าช่วงหนึง
พื "นทีต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC (One Slot Basis) จาก TUC) มีหน้ าที
ต่อ TUC ในการดําเนินงานและบํารุ งรักษาในส่วนพื "นทีที BFKT เช่าช่วง
จาก TUC ดังกล่าว ซึงบริ ษัทจัดการเชือว่าทําให้ มีการดําเนินงานและการ
บํารุ งรักษาทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้ นในส่วนของ
AWC ที เหมาะสม โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ มเติ ม เกี ยวกับ การ
ดําเนินงานและการบํารุ งรักษาทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม
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เบื "องต้ นในส่วนของ AWC ใน หัวข้ อ 2.1.2 (ข)(16) “การดําเนินงานและ
บํารุ งรักษา” และหัวข้ อ 2.5.1 (ก)(2) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ ระหว่ า ง AWC และกองทุ น ลงวัน ที 24 ธั น วาคม พ.ศ. 2556
(“สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC”)”
สิทธิ ในการรั บประโยชน์ จากรายได้ สุทธิ ทีเกิดจากการให้ เช่ าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 รวมทัง" กรรมสิทธิ'
ในเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 1 ภายหลัง
จากวันครบกําหนดสัญญาเช่ าเสาโทรคมนาคมของ AWC ครัง" ที 1
กองทุ น มี สิ ท ธิ ใ นการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ สุ ท ธิ ที เกิ ด จากเสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 1 ซึงมีจํานวน 338 เสา
และโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อืนทีเกียวข้ อง โดย
ประกอบด้ วยเสาทีตังอยู
" บ่ นพื "นดินจํานวน 187 เสา เสาทีตังอยู
" บ่ นดาดฟ้า
จํ า นวน 130 เสา และระบบ Distributed Antenna System จํ า นวน 21
เสา เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 มีทงที
ั " ตังอยู
" ่ใน
กรุ งเทพมหานครและใน 60 จังหวัดของประเทศไทย โดยประมาณร้ อยละ
15 อยูใ่ นกรุงเทพมหานครซึงมีประชากรหนาแน่น
กองทุนได้ มาซึงสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ ทีเกิดจากการให้
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 ทีเกิดขึ "นตังแต่
"
และรวมถึงวันเริ มคํานวณรายได้ สําหรับการลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 จนถึง
วันครบกําหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม ครัง" ที 1 ซึง
เป็ นระยะเวลาประมาณ 11 ปี (รวมถึงเงินทีได้ รับจากการใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ อง
คํ า ตั ด สิ น คํ า พิ พ ากษา คดี ค วามที ตั ด สิ น ให้ แก่ AWC รวมทั ง" การ
ดําเนินการหรื อสิทธิอืนใดซึง AWC มีสทิ ธิได้ รับ ทีเกิดขึ "นจาก หรื อเกียวกับ
รายได้ หรื อสัญญาซึงก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงิน
ที ได้ รั บ จากการใช้ สิท ธิ เรี ยกร้ องที เกิ ดขึน" จาก หรื อ เกี ยวกับรายได้ หรื อ
สัญญาซึงก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าวซึง AWC มีสิทธิได้ รับก่อนหน้ าวันเริ ม
คํ า นวณรายได้ สํ า หรั บ การลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 1 ไม่ ว่ า AWC จะได้
ดํ า เนิ น การใช้ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องหรื อ ได้ รั บ ชํ า ระตามสิ ท ธิ ห รื อ การใช้ สิท ธิ
เรี ยกร้ องดังกล่าวก่อนหน้ าหรื อภายหลังวันเริ มคํานวณรายได้ สําหรับการ
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ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 1 ก็ ต าม)) โดยขณะนี " AWC ได้ ใ ห้ TUC เช่ า เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 1 ตามสัญ ญาเช่ าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม ครัง" ที 1 โดยเป็ นการเช่าเสาโทรคมนาคม
ทัง" เสา (Whole Tower Basis) โดย TUC ให้ BFKT เช่าช่วงหนึงพืน" ทีต่อ
เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 (One Slot Basis)
ภายใต้ สัญ ญาเช่ า ช่ ว งหนึงพื น" ที บนเสาโทรคมนาคมของ AWC (ทัง" นี "
BFKT ยัง ตกลงรั บ ผิ ด ต่ อ AWC โดยตรงในฐานะลูก หนี ร" ่ ว มกั บ TUC
สําหรับค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 สําหรับ
หนึงพื "นทีต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 (One
Slot Basis) ที BFKT เช่าช่วงต่อจาก TUC) โดยที BFKT ได้ นําหนึงพื "นที
ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 (One Slot Basis)
ตามที เช่ า ช่ ว งจาก TUC ออกให้ กสท. โทรคมนาคม เช่ า ช่ ว งและ
ดําเนินงานต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง ทังนี
" " AWC ได้ โอนรายได้ อนั เกิดจากการให้
TUC เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 1 หลังหัก
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานและบํารุ งรั กษา ค่าเช่าพืน" ที ค่าประกันภัย
และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ อันเกิดจากการดําเนินงานทีเกียวกับเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที ลงทุน เพิ มเติม ครั ง" ที 1 ให้ แ ก่ ก องทุน ตามข้ อ กํ าหนดและ
เงือนไขทีระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ AWC ทีลงทุน
เพิ มเติ ม ครั ง" ที 1 โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ มเติ ม เกี ยวกั บ การ
ดําเนินการระหว่างกองทุน และ AWC ในหัวข้ อ 2.5.2 (ก)(1) “สัญญาโอน
ขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1”
เมื อครบกํ าหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
เพิมเติม ครัง" ที 1แล้ ว ซึงปั จจุบนั กําหนดไว้ เป็ นวันที 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568
(แต่อาจมีการขยายกําหนดระยะเวลาได้ อีกอย่างน้ อยห้ าปี ซึงการขยาย
ระยะเวลาดังกล่าวจะมีผลเมือสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA ได้ รับ
การต่ออายุหรื อขยายระยะเวลาตามข้ อตกลงทีกําหนด) AWC มีหน้ าที
โอนกรรมสิทธิ= ใ นเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 1
จํานวน 338 เสา ให้ แก่กองทุนตามข้ อกําหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิ ท ธิ ร ายได้ AWC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 1 ซึ งภายหลัง จากนัน"
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ข้ อตกลงเกียวกับการโอนสิทธิรายได้ ทีเกียวเนืองกับเสาโทรคมนาคมของ
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 1 ดังกล่าวนัน" จะสิ "นผลลง และกองทุนจะ
เป็ น เจ้ าของกรรมสิ ท ธิ= ใ นเสาโทรคมนาคมดัง กล่า ว ทัง" นี " กองทุน ไม่
สามารถรับรองได้ ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดังกล่าวให้ แก่กองทุน
อย่างแน่นอน เนืองจากหน้ าทีในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 จะเกิดขึ "นก็ต่อเมือเงือนไขตามสัญญาดังกล่าวได้
สําเร็ จแล้ ว ซึงยังไม่แน่นอนว่าเงือนไขดังกล่าวนันจะสํ
"
าเร็ จหรื อไม่ โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิมเติมเกียวกับหน้ าทีของ AWC ภายใต้ สญ
ั ญา
โอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 ในหัวข้ อ
2.5.2 (ก)(1) “สัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิน และสิท ธิ ร ายได้ AWC ที ลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 1 อย่างไรก็ตาม ข้ อตกลงเกียวกับการโอนเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 เป็ นส่วนหนึงของธุรกรรมทีได้ รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ดังนัน" เมือมีการโอนเสาโทรคมนาคมดังกล่าว
จะไม่ถือเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินของกองทุนอีก ดังนัน"
กองทุนจึงไม่ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และขันตอนเกี
"
ยวกับการได้ มา
เพิมเติมหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานรวมทังหลั
" กเกณฑ์
และขันตอนเกี
"
ยวกับการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อความเห็นชอบ
จากผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ การทํ า ธุ ร กรรมระหว่ า งกองทุน กั บ บุ ค คลที
เกียวข้ องและการประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐานอีกครัง"
ทังนี
" " ทรัพย์สินทีกองทุนลงทุนภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรั พย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 1 ไม่รวมถึงส่วนปรั บปรุ งของเสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 ทีอาจมีการดําเนินการ
เพือเพิมศักยภาพของทรัพย์สินดังกล่าวโดย AWC ยกตัวอย่างเช่น การ
ปรับปรุ งอุปกรณ์ ระบบสือสัญญาณ ทังนี
" " สัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิ ท ธิ ร ายได้ AWC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 1 นัน" AWC ได้ ใ ห้ สิ ท ธิ แ ก่
กองทุนในการได้ รับคําเสนอก่อน (right to receive a first offer) เพือซื "อ
ทรัพย์สนิ เพิมเติม ซึงรวมถึงส่วนปรับปรุงดังกล่าว และ/หรื อรายได้ ทีจะเกิด
จากส่วนปรับปรุ งเพิมเติมของทรัพย์สินนัน" ในกรณีทีกลุม่ ทรู พิจารณาจะ
ขายทรัพย์สินหรื อรายได้ ทีจะเกิดจากทรัพย์สินเพิมเติมดังกล่าวนันให้
" แก่
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บุค คลภายนอกกลุ่ม ทรู โปรดพิ จ ารณารายละเอีย ดเพิมเติ มใน หัว ข้ อ
3.1.2 (ค) “การลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก - ทรัพย์สนิ ทีกองทุนลงทุนเพิมเติม”
นอกจากนี " ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 1 กองทุนได้ ให้ สทิ ธิแก่ AWC ในการทําคําเสนอก่อน (right
of first offer) เพือซื "อทรัพย์สินอืนใดทีกองทุนซื "อจากกลุ่มทรู หากกองทุน
จะขายหรื อจําหน่ายโดยประการอืนใดซึงทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในด้ านการดําเนินงานและบํารุ งรักษาทรัพย์สิน TUC เป็ นผู้รับผิดชอบต่อ
AWC ในการดํ าเนิ น งานและบํ ารุ งรั กษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที
ลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 1 ทัง" เสาภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ
AWC เพิ มเติ ม ครั "ง ที 1 โดย BFKT (ซึ งเช่ า ช่ ว งหนึ งพื น" ที ต่ อ เสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 (One Slot Basis) จาก
TUC) มีหน้ าทีต่อ TUC ในการดําเนินงานและบํารุ งรักษาในส่วนพื "นทีที
BFKT เช่ า ช่ ว งจาก TUC ดัง กล่า ว ซึ งบริ ษั ท จัด การเชื อว่า ทํ า ให้ มี ก าร
ดํ า เนิ น งานและการบํ า รุ ง รั ก ษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุ น
เพิมเติม ครัง" ที 1 ทีเหมาะสม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมเกียวกับ
การดําเนินงานและการบํารุ งรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 1 ในหัวข้ อ 2.1.2 (ข)(16) “การดําเนินงานและบํารุงรักษา”
และหัวข้ อ 2.5.2 (ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1”
สิทธิ ในการรั บประโยชน์ จากรายได้ สุทธิ ทีเกิดจากการให้ เช่ าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 รวมทัง" กรรมสิทธิ'
ในเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 ภายหลัง
จากวันครบกําหนดสัญญาเช่ าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม
ครัง" ที 2
กองทุ น มี สิ ท ธิ ใ นการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ สุ ท ธิ ที เกิ ด จากเสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 จํานวน 149 เสา และ
โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื นที เกี ยวข้ อ ง โดย
ประกอบด้ วยเสาทีตังอยู
" ่บนพื "นดินจํานวน 91 เสา เสาทีตังอยู
" ่บนดาดฟ้า
จํานวน 49 เสา และระบบ Distributed Antenna System จํานวน 9 เสา
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เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 จะมีทงั " ทีตัง" อยู่ใน
กรุ งเทพมหานครและใน 35 จังหวัดของประเทศไทย โดยประมาณร้ อยละ
15 อยูใ่ นกรุงเทพมหานครซึงมีประชากรหนาแน่น
กองทุนได้ มาซึงสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ ทีเกิดจากการให้
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ทีเกิดขึ "นตังแต่
"
และรวมถึงวันเริ มคํานวณรายได้ สําหรับการลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 จนถึง
วันครบกําหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม ครัง" ที 2 ซึง
เป็ นระยะเวลาประมาณ 8 ปี (รวมถึงเงินทีได้ รับจากการใช้ สิทธิเรี ยกร้ อง
คํ า ตั ด สิ น คํ า พิ พ ากษา คดี ค วามที ตั ด สิ น ให้ แก่ AWC รวมทั ง" การ
ดําเนินการหรื อสิทธิอืนใดซึง AWC มีสทิ ธิได้ รับ ทีเกิดขึ "นจาก หรื อเกียวกับ
รายได้ หรื อสัญญาซึงก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงิน
ที ได้ รั บ จากการใช้ สิท ธิ เรี ยกร้ องที เกิ ดขึน" จาก หรื อ เกี ยวกับรายได้ หรื อ
สัญญาซึงก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่า วซึง AWC มีสิทธิได้ รับก่อนหน้ าวันเริ ม
คํ า นวณรายได้ สํ า หรั บ การลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 ไม่ ว่ า AWC จะได้
ดํ า เนิ น การใช้ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องหรื อ ได้ รั บ ชํ า ระตามสิ ท ธิ ห รื อ การใช้ สิท ธิ
เรี ยกร้ องดังกล่าวก่อนหน้ าหรื อภายหลังวันเริ มคํานวณรายได้ สําหรับการ
ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 ก็ ต าม)) โดยขณะนี " AWC ได้ ใ ห้ TUC เช่ า เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 ตามสัญ ญาเช่ าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม ครัง" ที 2 โดยเป็ นการเช่าเสาโทรคมนาคม
ทัง" เสา (Whole Tower Basis) โดย TUC ให้ BFKT เช่าช่วงหนึงพืน" ทีต่อ
เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 (One Slot Basis)
ภายใต้ สัญ ญาเช่ า ช่ ว งหนึงพื น" ที บนเสาโทรคมนาคมของ AWC (ทัง" นี "
BFKT ยัง ตกลงรั บ ผิ ด ต่ อ AWC โดยตรงในฐานะลูก หนี ร" ่ ว มกั บ TUC
สําหรับค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 สําหรับ
หนึงพื "นทีต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 (One
Slot Basis) ที BFKT เช่าช่วงต่อจาก TUC) โดยที BFKT ได้ นําหนึงพื "นที
ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 (One Slot Basis)
ตามทีเช่าช่วงจาก TUC ดังกล่าว ออกให้ กสท. โทรคมนาคม เช่าช่วงและ
ดําเนินงานต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง โดย AWC จะโอนรายได้ อนั เกิดจากการให้
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TUC เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 หลังหัก
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานและบํารุ งรั กษา ค่าเช่าพืน" ที ค่าประกันภัย
และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ อันเกิดจากการดําเนินงานทีเกียวกับเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที ลงทุน เพิ มเติม ครั ง" ที 2 ให้ แ ก่ ก องทุน ตามข้ อ กํ าหนดและ
เงือนไขทีระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 ซึงกองทุนเข้ าทํากับ AWC โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิมเติมเกียวกับการดําเนินการระหว่างกองทุน และ AWC ในหัวข้ อ 2.5.3
(ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
ระหว่าง AWC และกองทุน (“สัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2”)”
เมื อครบกํ าหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
เพิมเติม ครัง" ที 2 แล้ วซึงปั จจุบนั กําหนดไว้ เป็ นวันที 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568
(แต่อาจมีการขยายกําหนดระยะเวลาได้ อีกอย่างน้ อยห้ าปี ซึงการขยาย
ระยะเวลาดังกล่าวจะมีผลเมือสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA ได้ รับ
การต่ออายุหรื อขยายระยะเวลาตามข้ อตกลงทีกําหนด) AWC มีหน้ าที
โอนกรรมสิทธิ= ใ นเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2
จํานวน 149 เสา ให้ แก่กองทุนตามข้ อกําหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิ ท ธิ ร ายได้ AWC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 ซึ งภายหลัง จากนัน"
ข้ อตกลงเกียวกับการโอนสิทธิรายได้ ทีเกียวเนืองกับเสาโทรคมนาคมของ
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 ดังกล่าวนัน" จะสิ "นผลลง และกองทุนจะ
เป็ น เจ้ าของกรรมสิ ท ธิ= ใ นเสาโทรคมนาคมดัง กล่า ว ทัง" นี " กองทุน ไม่
สามารถรับรองได้ ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดังกล่าวให้ แก่กองทุน
อย่างแน่นอน เนืองจากหน้ าทีในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 จะเกิดขึ "นก็ต่อเมือเงือนไขตามสัญญาดังกล่าวได้
สําเร็ จครบถ้ วนแล้ ว ซึงยังไม่แน่นอนว่าเงือนไขดังกล่าวนันจะสํ
" าเร็ จหรื อไม่
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติม ในหัวข้ อ 2.5.3 (ก)(1) “สัญญาโอน
ขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ระหว่าง AWC และ
กองทุน (“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 2”)” อย่างไรก็ตาม ข้ อตกลงเกียวกับการโอนเสาโทรคมนาคมของ
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AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 เป็ นส่วนหนึงของธุรกรรมทีได้ รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ดังนัน" เมือมีการโอนเสาโทรคมนาคมดังกล่าวจะไม่
ถือเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ ของกองทุนอีก ดังนัน" กองทุน
จึ ง ไม่ ต้ อ งดํ า เนิ น การตามหลัก เกณฑ์ แ ละขัน" ตอนเกี ยวกับ การได้ ม า
เพิมเติมหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานรวมทังหลั
" กเกณฑ์
และขันตอนเกี
"
ยวกับการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อความเห็นชอบ
จากผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ การทํ า ธุ ร กรรมระหว่ า งกองทุน กั บ บุ ค คลที
เกียวข้ องและการประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐานอีกครัง"
ทังนี
" " ทรัพย์สินทีกองทุนลงทุนภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรั พย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที ลงทุน เพิ มเติม ครั ง" ที 2 ไม่ร วมถึงส่วนปรั บปรุ งของเสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ทีอาจมีการดําเนินการ
เพือเพิมศักยภาพของทรัพย์สินดังกล่าวโดย AWC ยกตัวอย่างเช่น การ
ปรับปรุ งอุปกรณ์ ระบบสือสัญญาณ ทังนี
" " สัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 นัน" AWC ได้ ให้ สทิ ธิแก่กองทุน
ในการได้ รับคําเสนอก่อน (right to receive a first offer) เพือซื "อทรัพย์สนิ
เพิมเติม ซึงรวมถึงส่วนปรับปรุงดังกล่าว และ/หรื อรายได้ ทีจะเกิดจากส่วน
ปรั บ ปรุ ง เพิ มเติ ม ของทรั พ ย์ สิ น นัน" ในกรณี ที กลุ่ม ทรู พิ จ ารณาจะขาย
ทรั พ ย์ สิน หรื อ รายได้ ที จะเกิ ด จากทรั พ ย์ สิ น เพิ มเติ ม ดัง กล่า วนัน" ให้ แ ก่
บุค คลภายนอกกลุ่ม ทรู โปรดพิ จ ารณารายละเอีย ดเพิมเติ มใน หัว ข้ อ
3.1.2 (ค) “การลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก - ทรัพย์สนิ ทีกองทุนลงทุนเพิมเติม”
นอกจากนี " ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 กองทุนได้ ให้ สทิ ธิแก่ AWC ในการทําคําเสนอก่อน (right
of first offer) เพือซื "อทรัพย์สินอืนใดทีกองทุนซื "อจากกลุ่มทรู หากกองทุน
จะขายหรื อจําหน่ายโดยประการอืนใดซึงทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในด้ านการดําเนินงานและบํารุ งรักษาทรัพย์สิน TUC เป็ นผู้รับผิดชอบต่อ
AWC ในการดํ าเนิ น งานและบํ ารุ งรั กษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที
ลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 ทัง" เสาภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ
AWC เพิ มเติ ม ครั "ง ที 2 โดย BFKT (ซึ งเช่ า ช่ ว งหนึ งพื น" ที ต่ อ เสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 (One Slot Basis) จาก
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TUC) มีหน้ าทีต่อ TUC ในการดําเนินงานและบํารุ งรักษาในส่วนพื "นทีที
BFKT เช่ า ช่ ว งจาก TUC ดัง กล่า ว ซึ งบริ ษั ท จัด การเชื อว่า ทํ า ให้ มี ก าร
ดํ า เนิ น งานและการบํ า รุ ง รั ก ษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุ น
เพิมเติม ครัง" ที 1 ทีเหมาะสม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมเกียวกับ
การดําเนินงานและการบํารุ งรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 ในหัวข้ อ 2.1.2 (ข)(16) “การดําเนินงานและบํารุงรักษา”
และหัวข้ อ 2.5.3 (ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2”
(2)

ใยแก้ วนําแสง (FOC) และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด
ณ วัน ที ของเอกสารฉบับ นี " กองทุน มี ก ารลงทุน ในใยแก้ ว นํ าแสงระยะทางรวม
ทังหมดประมาณ
"
96,150 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 2,774,958 คอร์ กิโลเมตร) ซึง
รวมถึงอุปกรณ์ ระบบสือสัญญาณรวม 9,169 ลิงค์ และระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื น" ที ต่า งจังหวัดจํ านวน 1.2 ล้ า นพอร์ ต ครอบคลุม FOC 6,114 กิ โลเมตร (หรื อ
198,085 คอร์ กิโลเมตร) โดยกองทุนได้ เข้ าทําสัญญาเพือให้ ได้ รับสิทธิ ในการรับ
ประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิจากการให้ เช่า FOC รวมระยะทาง 47,250 กม. (680,400
คอร์ กิ โลเมตร) รวมทัง" อุป กรณ์ ร ะบบสือสัญญาณรวม 9,169 links ตามสัญญา
HSPA และกองทุนได้ นํากลุม่ ทรัพย์สิน (portfolio) ประเภท FOC และระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัดทีกองทุนลงทุนอยู่ในปั จจุบนั ออกจัดหาผลประโยชน์
ผ่านการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่า/เช่าช่วงและบริ หารจัดการหลัก เช่า/เช่า
ช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการจํ านวนรวมทัง" สิ "นประมาณ 48,900 กิ โลเมตร
(ประมาณ 2,094,558 คอร์ กิ โ ลเมตร) ดัง มี ร ายละเอี ย ดแยกตามวิ ธี ก ารจัด หา
ผลประโยชน์ดงั นี "
ก)

การให้ผอู้ ืน! เช่า/เช่าช่วง ดําเนิ นการและบริ หารจัดการทรัพย์สิน
กองทุ น ได้ นํ า FOC และระบบบรอดแบนด์ ใ นเขตพื น" ที ต่ า งจั ง หวัด
ดั ง ต่ อ ไปนี ท" ี กองทุ น ถื อ ครองกรรมสิ ท ธิ= อ ยู่ ใ นปั จจุ บั น ออกจั ด หา
ผลประโยชน์ ผ่ า นการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เ ช่ า /เช่ า ช่ ว งและ
บริ หารจัดการหลัก เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการจํานวนรวมทังสิ
" "น
ประมาณ 48,900 กิโลเมตร (ประมาณ 2,094,558 คอร์ กิโลเมตร)
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ระบบ FOC หลัก อันประกอบด้ วย FOC ความยาว 5,112 กิโลเมตร
(122,974 คอร์ กิโลเมตร)และอุปกรณ์ ระบบสือสัญญาณทีเกียวข้ อง
และระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน" ทีต่ างจังหวัด ซึงสามารถรองรั บ
ผู้ใช้ บริการบรอดแบนด์ ได้ จาํ นวนประมาณ 1.2 ล้ านพอร์ ต
โดยทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่า วเป็ น ส่ว นหนึ งของทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมเบื "องต้ นทีกองทุนซื "อจาก TICC ซึงทรัพย์สินทังสองรายการ
"
ตัง" อยู่ในพืน" ทีต่างจังหวัด โดยกองทุนเป็ นผู้รับผิดชอบค่าสิทธิ แห่งทาง
(ตามจํ านวนทีระบุไว้ ในสัญญา) และค่าใช้ จ่ายเกียวกับการประกันภัย
ส่ ว น TICC ในฐานะผู้ เช่ า และบริ ห ารจัด การหลัก ภายใต้ สัญ ญาเช่ า
ดํ า เนิ น การ และบริ ห ารจั ด การหลัก ที ได้ มี ก ารแก้ ไขและแทนที เป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการและบํารุ งรักษาระบบ FOC หลัก
และระบบบรอดแบรนด์ในเขตพืน" ทีต่างจังหวัดที กองทุนรั บโอนมาจาก
TICC โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ มเติ ม ใน หัว ข้ อ 2.1.2 (ค) “ธุ ร กิ จ
เคเบิลใยแก้ วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด ” และ หัวข้ อ
2.5.1 (ก)(3)“สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ ระหว่าง TICC และกองทุน ลงวันที
24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ TICC”)”
FOC ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 กองทุนได้ มา
ซึงสิทธิ การเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ใน FOC ของ AWC ที
ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 1 รวมทัง" สิท ธิ ใ นการซื อ" (call option) FOC ของ
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 ดังกล่าว ภายหลังจากครบกําหนดอายุการ
เช่ า ระยะยาว ทัง" นี " โดยกองทุน จะต้ อ งแจ้ ง ความประสงค์ ที จะใช้ สิทธิ
ดังกล่าวให้ แก่ AWC ไม่ช้ากว่า 2 ปี ก่อนครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาว
ตามทีกํ าหนดไว้ ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 1
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมเกี ยวกับการเข้ าลงทุนในทรั พย์ สิน
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 ในหัวข้ อ 2.5.2
(ก)(2) “สัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1” โดยกองทุน
ได้ นํา FOC ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 บางส่วนออกให้ เช่าช่วง
แก่ TICC ซึงตามสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการ FOC ที
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ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 (ทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที) TICC ในฐานะผู้เช่า
ช่วงและบริ หารจัดการหลักมีหน้ าทีดําเนินงานและบํารุ งรักษา FOC ของ
AWC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 1 โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ มเติ ม
เกียวกับการเช่า และหน้ าทีของ TICC ในการดําเนินงานและบํารุ งรักษา
FOC ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 ในหัวข้ อ 3.4.1.2 (ก)(1) “สัญญา
เช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการ FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1” และ
หัวข้ อ 2.1.2 (ข)(16) “การดําเนินงานและบํารุงรักษา”
FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
ภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ
ครัง" ที 3 สัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ ทรู มฟู ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ
ครัง" ที 3 และ สัญญาเช่า FOC ระยะยาว ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ
ครัง" ที 3 กองทุนได้ มาซึง (ก) กรรมสิทธิ=ใน FOC ซึงในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจ
ให้ บริ การโทรศัพท์ เคลือนทีในเขตพืน" ทีต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ
1,113 กิ โลเมตร (หรื อประมาณ 62,594 คอร์ กิโลเมตร) ทีซือ" จาก TUC
โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 (ข) กรรมสิทธิ=
ใน FOC หลัก ซึงในปั จจุบันใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์ เคลือนทีและ
อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ระยะทางประมาณ
542 กิ โลเมตร (หรื อประมาณ 117,147 คอร์ กิโลเมตร) ทีซือ" จาก ทรู มูฟ
โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC หลักของ ทรูมฟู ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ (ค)
สิทธิ การเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึงในปั จจุบนั ใช้ รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิ จให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์
อิ น เทอร์ เ น็ ต ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล รวมระยะทาง
ประมาณ 670 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 80,014 คอร์ กิโลเมตร) ทีเช่าจาก
TICC โดยรวมเรี ย กเป็ น FOC รองรั บ ระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทุ น
เพิมเติม ครัง" ที 2 โดยกองทุนมีสทิ ธิในการซื "อ FOC ดังกล่าว (call option)
เมือครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาว ทังนี
" " โดยกองทุนจะต้ องแจ้ งความ
ประสงค์ทีจะใช้ สิทธิดงั กล่าวให้ แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปี ก่อนครบกําหนด
อายุการเช่าระยะยาวตามทีกํ าหนดไว้ ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3 โดยมีราคาใช้ สิทธิ (Exercise Price)
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เพือซื "อกรรมสิทธิ=ในทรัพย์สนิ ดังกล่าวเท่ากับ 200 ล้ านบาท โดยกองทุนได้
นํา FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 บางส่วนออกให้ เช่า /เช่าช่วงแก่ TUC
และ TICC ซึงภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มี
การแก้ ไขและแทนที กองทุ น จะเป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยในส่ว นที
เกียวกับสิทธิแห่งทาง (ตามวิธีการคํานวณทีระบุในสัญญา) และค่าใช้ จ่าย
สําหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ ในขณะที TUC และ TICC ในฐานะผู้
เช่า/เช่าช่วงและบริ หารจัดการหลักจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเกียวกับ
ดําเนินงานและบํารุ งรักษาสําหรับ FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิมเติม ในหัวข้ อ 2.1.2 (ค) “ธุรกิจเคเบิลใยแก้ วและ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด” และ หัวข้ อ 2.5.3 (ก) “สัญญา
ทีทําให้ ได้ มาซึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 2 และครัง" ที 3”
FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3
ภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ
ครัง" ที 3 สัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ ทรู มฟู ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ
ครัง" ที 3 และ สัญญาเช่า FOC ระยะยาว ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ
ครัง" ที 3 กองทุนได้ มาซึง (ก) กรรมสิทธิ=ใน FOC ซึงในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจ
ให้ บริ การโทรศัพท์ เคลือนทีในเขตพืน" ทีต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ
8,017 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 252,006 คอร์ กิโลเมตร) ทีซื "อจาก TUC
โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 (ข) กรรมสิทธิ=
ใน FOC หลัก ซึงในปั จจุบันใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์ เคลือนทีและ
อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ระยะทางประมาณ
546 กิ โลเมตร (หรื อประมาณ 117,871 คอร์ กิโลเมตร) ทีซือ" จาก ทรู มูฟ
โดยรวมเรี ย กเป็ น FOC หลัก ของ ทรู มูฟ ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 3 (ค)
กรรมสิทธิ=ใน FOC ซึงในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตพื "นทีต่างจังหวัด
ระยะทางประมาณ 5,933 กิ โ ลเมตร (หรื อ ประมาณ 220,428 คอร์
กิ โลเมตร) ทีซือ" จาก ทรู มูฟ โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC รองรั บระบบ FTTx
ของทรู มูฟ ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 3 และ (ง) สิ ท ธิ ก ารเช่ า ระยะยาว
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ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึงในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต และบรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในเขตพื น" ที
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิ โลเมตร
(หรื อประมาณ 619,986 คอร์ กิโลเมตร) ทีเช่าจาก TICC โดยรวมเรี ยกเป็ น
FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 รวมทังสิ
" ทธิ
ในการซื "อ (call option) FOC ซึงใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกล่าว
เมื อครบกํ า หนดอายุการเช่ าระยะยาว ทัง" นี " กองทุน จะต้ อ งแจ้ งความ
ประสงค์ทีจะใช้ สิทธิดงั กล่าวให้ แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปี ก่อนครบกําหนด
อายุการเช่าระยะยาวตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาว ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ ครัง" ที 3 โดยมีราคาใช้ สิทธิ (Exercise Price)
เพือซื "อกรรมสิทธิ=ในทรัพย์สนิ ดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้ านบาท โดยกองทุน
ได้ นํา FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 บางส่วนออกให้ เช่าหรื อเช่าช่วงแก่
TUC และ TICC ซึงภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลัก
ทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีนัน" กองทุนจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในส่วน
ที เกี ยวกั บ สิ ท ธิ แ ห่ ง ทาง (ตามวิ ธี ก ารคํ า นวณที ระบุ ใ นสัญ ญา) และ
ค่าใช้ จ่ายสําหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ ในขณะที TUC และ TICC ใน
ฐานะผู้เ ช่ า หรื อ ผู้เ ช่ า ช่ วงและผู้บ ริ ห ารจัดการหลัก จะเป็ น ผู้รั บ ผิ ด ชอบ
ค่า ใช้ จ่ า ยที เกี ยวกับ ดํ า เนิ น งานและบํ า รุ ง รั ก ษาสํา หรั บ FOC ที ลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 3 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ 2.1.2 (ค)
“ธุรกิจเคเบิลใยแก้ วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด ” และ
หัว ข้ อ 2.5.3 (ก) “สัญ ญาที ทํ า ให้ ได้ ม าซึงทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3”
ข)

การได้รบั สิ ทธิ ในการรับประโยชน์จากรายได้สทุ ธิ จากการให้เช่าทรัพย์สิน
ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื "องต้ นทีกองทุนได้ เข้ าทํา
กับ BFKT นัน" กองทุนมีสทิ ธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิจากการให้
เช่า FOC รวมระยะทาง 47,250 กม. (680,400 คอร์ กิโลเมตร) รวมทัง"
อุป กรณ์ ร ะบบสื อสัญ ญาณรวม 9,169 links ตามสัญ ญา HSPA ทัง" นี "
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมใน หัวข้ อ 3.1.2 (ก) (2) “สิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ ทีเกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินเสาโทรคมนาคม
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ของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC รวมทังกรรมสิ
"
ทธิ=ในทรัพย์สนิ
เสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนหนึง
ภายหลังจากวันครบกําหนดสัญญา HSPA สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที 1
และสัญ ญาเช่ า เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2
(ตามลําดับ)”
นอกจากการจัดหาผลประโยชน์ ด้วยวิธีการให้ ผ้ อู ืนเช่า ดําเนินการและ
บริ หารจัดการทรัพย์สินและการได้ รับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้
สุทธิ จากการให้ เช่าทรัพย์สินแล้ ว กองทุนยังได้ เข้ าทําสัญญาบริ การหลัก
กับ บริ ษั ท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํ า กัด ในฐานะผู้จัด การ
ทรั พ ย์ สิน โทรคมนาคม โดยผู้จัด การทรั พ ย์ สิน โทรคมนาคมให้ บ ริ ก าร
เกี ยวกับงานด้ านธุรการและการตลาดกับกองทุน นอกจากนี " ผู้จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมยังมีหน้ าทีรับผิดชอบเกียวกับการจัดหาผู้เช่าและ
บริ ห ารจัด การพืน" ที ร่ วมรายอื น ๆ ที จะเช่ าทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพืน" ฐาน
โทรคมนาคมในส่วนทีสามารถทําการรองรับการใช้ เพิมเติมได้ และกองทุน
ได้ ประโยชน์จากรายได้ คา่ เช่าเพิมเติมนัน" หักด้ วยค่าธรรมเนียมเพิมเติมที
ต้ องชําระให้ กบั ผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคม โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ มเติ ม ในหั ว ข้ อ 3.4.1.1 (ข) “สัญ ญาบริ ก ารหลัก ฉบั บ ลงวัน ที 24
ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมและกองทุน
(ตามทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม รวมถึงตามข้ อตกลงเพิมเติม ฉบับลงวันที 5
มี น าคม พ.ศ. 2558 และข้ อ ตกลงเพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 ระหว่ า งผู้จัด การ
ทรัพย์สนิ โทรคมนาคมและกองทุน) (“สัญญาบริ การหลัก”)”
(ข)

ทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที &
กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 โดย
อาศัยเงินทีได้ จากการเสนอขายจากการเพิมทุนครัง" ที 2 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติม
ในหัวข้ อ ..# “ข้ อมูลทัวไปของทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐาน”
ภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขายทรัพย์สนิ ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 สัญญาซื "อขายทรัพย์สนิ
ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 4 และสัญญาซือ" ขายทรั พย์ สินของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุน
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เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4 กองทุน จะได้ ม าซึงทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมที ลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4 ซึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 จะ
ประกอบไปด้ วย (ก) กรรมสิทธิ=ในเสาโทรคมนาคมสําหรับการให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนที
จํานวน 788 เสา และโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อืนทีเกียวข้ อง ทีจะ
ซื "อจาก TUC โดยรวมเรี ยกเป็ น เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 (ข)
กรรมสิ ท ธิ= ใ น FOC ซึ งในปั จ จุ บัน ใช้ ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารโทรศัพ ท์ เ คลื อนที ในเขตพื น" ที
ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 107,694 คอร์ กิโลเมตร) ที
จะซื "อจาก TUC โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 (ค) กรรมสิทธิ=
ใน FOC ซึงในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบ
รอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลและในเขตพื "นทีต่างจังหวัด
รวมระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 40,823 คอร์ กิโลเมตร) และประมาณ
617 กิ โลเมตร (หรื อประมาณ 37,505 คอร์ กิโลเมตร) ตามลําดับ ทีจะซือ" จาก เรี ยลมูฟ
โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC รองรับระบบ FTTx ของเรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 และ (ง)
กรรมสิ ท ธิ= ใ น FOC ซึ งในปั จ จุ บัน ใช้ รองรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก าร
อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตพื "นทีต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 2,797
กิ โลเมตร (หรื อประมาณ 109,704 คอร์ กิโลเมตร) ทีจะซือ" จาก TICC โดยรวมเรี ยกเป็ น
FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
กองทุนจะเป็ นผู้รับผิดชอบสําหรับค่าใช้ จ่ายในส่วนทีเกียวกับสิทธิ แห่งทาง (ตามวิธีการ
คํานวณทีระบุในสัญญา) และค่าใช้ จ่ายสําหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ ในขณะที TUC
และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ และบริ หาร
จัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีตามสัญญาแก้ ไขเพิมเติมสัญญาเช่า ดําเนินการ และ
บริ ห ารจัด การหลัก ครั ง" ที 2 จะเป็ น ผู้รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยที เกี ยวกับ ดํ า เนิ น งานและ
บํารุ งรักษาสําหรับ FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติม ใน
หัวข้ อ 2.1.2 (ค) “ธุรกิจเคเบิลใยแก้ วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด” หัวข้ อ
3.4.1.4 (ก)(1) “สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก ครัง"
ที 2 ระหว่าง TUC TICC และ กองทุน ("สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการและ
บริ หารจัดการหลัก FOC ครัง" ที 2")”
ตามสัญ ญาซื อ" ขายทรั พ ย์ สิ น ของ TUC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4 กองทุ น จะซื อ" เสา
โทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ในส่วนของค่าใช้ จ่ายนัน" กองทุนจะเป็ น
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ผู้รับผิดชอบค่าเช่าทีดินรวมถึงภาษี โรงเรื อนและทีดินทีเกียวข้ องกับเสาโทรคมนาคมของ
TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 4 (ตามวิธีการคํานวณทีระบุในสัญญา) โดยชํ าระเป็ นราย
เดือนให้ แก่ TUC นอกเหนือจากนัน" กองทุนยังจะเป็ นผู้รับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายสํา หรั บ
กรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ สําหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 โดย
TUC ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักตาม สัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการ
หลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีตามสัญญาแก้ ไขเพิมเติมสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หาร
จัดการหลัก ครัง" ที 2 จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเกียวกับดําเนินงานและบํารุ ง รั กษา
สําหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ มเติ ม ใน หัว ข้ อ 3.4.1.4 (ก)(1) “สัญ ญาแก้ ไขและแทนที สัญ ญาเช่ า ดํ า เนิ น การ
บํารุงรักษา และบริ หารจัดการหลัก ครัง" ที 2 ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ ไขและ
แทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง" ที 2")”
ภายใต้ สัญ ญาซื อ" ขายทรั พ ย์ สิน ของ เรี ย ลมูฟ ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4 กองทุน จะซื อ"
กรรมสิ ท ธิ= ใ น FOC ซึ งในปั จ จุ บัน ใช้ รองรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก าร
อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลและในเขต
พื "นทีต่างจังหวัด จาก เรี ยลมูฟ โดยเข้ าทําสัญญากับ เรี ยลมูฟ ในฐานะผู้ขาย และ TUC ใน
ฐานะผู้ทีจะเข้ ารับสิทธิและหน้ าทีของ เรี ยลมูฟ ในฐานะผู้ขายภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว เมือ
เกิดเหตุการณ์ตามทีกําหนดไว้ ทังนี
" " TUC ตกลงจะเข้ ารับสิทธิและหน้ าทีต่าง ๆ ที เรี ยลมูฟ
มีอยู่ต่อกองทุนภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 เมือ
การโอนกิจการทังหมดของ
"
เรี ยลมูฟ ให้ แก่ TUC เกิดขึ "นแล้ วโดยเสร็ จสมบูรณ์ โดย TUC
ตกลงจะปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้ขาย ซึงยังคงมีอยู่ภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรี ยลมูฟ
ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 4 ณ วันทีการโอนกิจการทังหมดของ
"
เรี ยลมูฟ ให้ แก่ TUC เสร็ จ
สมบูรณ์แทนที เรี ยลมูฟ ทุกประการ
โดยก่อนการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
นัน" กองทุน ได้ จัด ให้ มี ก ารตรวจสอบทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมที ลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4 ทังทางด้
"
านเทคนิคและทางด้ านกฎหมาย เช่น การวิเคราะห์ความแข็งแรง
ของเสาโทรคมนาคม ความสามารถในการใช้ งาน การวิเคราะห์การทับซ้ อนกันของเสา
โทรคมนาคม รวมถึงประเด็นทางกฎหมายต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง ทังนี
" " เพือประโยชน์ในการ
เจรจาตกลงเพือกําหนดข้ อตกลงต่าง ๆ ทีจํ าเป็ นและเหมาะสมกับคู่สญ
ั ญาทีเกียวข้ อง
ต่อไป โดยในส่วนของการวิเคราะห์ การทับซ้ อนนัน" หากพบว่ามีการทับซ้ อนกันของเสา
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โทรคมนาคมก่อ นการเข้ าลงทุน กองทุน และคู่สญ
ั ญาที เกี ยวข้ อ งจะทํ าความตกลงกัน
เกียวกับการดําเนินการทีจําเป็ นและเหมาะสมและกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ
ดังกล่าวต่อไป นอกจากนี " ภายหลังจากทีกองทุนได้ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ= ในทรั พย์ สิน
โครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 4 แล้ วนัน" กองทุนจะจัดให้ มีการ
ตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวทังทางด้
"
านเทคนิคและทางด้ านกฎหมายอย่างละเอียดอีกครัง"
โดยหากกองทุนพบประเด็น ปั ญหาใด ๆ กองทุนสามารถทีจะใช้ สิทธิ ทีกองทุนมี ต ามที
กําหนดไว้ ในสัญญาต่าง ๆ ทีเกียวข้ องได้
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ร่างเพือประกอบการพิจารณาเบื "องต้ น (12 กรกฎาคม 2562)
ตารางต่ อไปนีแ" สดงถึงทรัพย์ สนิ ซึงเป็ นส่ วนหนึงของทรัพย์ สนิ โครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
นิติบุคคลผู้ให้ ยมื
หรือให้ เช่ า

TUC

เรียลมูฟ

ลักษระการลงทุน

ขายและให้ เช่ากลับ

แผนภาพการลงทุน

DIF

ขาย

ขายและให้ เช่ากลับ
เรียลมูฟ

TICC

TICC

(1)

DIF

ขาย

ขายและให้ เช่ากลับ

788 เสาโทรคมนาคม และโครงสร้ างพื "นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อืนทีเกียวข้ อง (749
GBT, 39 RTT)

ให้ เช่ากลับ
ประมาณ 14 ปี

ขาย
TUC

ทรัพย์ สิน

DIF

ให้ เช่ากลับ
ประมาณ 14 ปี
บวก 10 ปี (1)

ให้ เช่ากลับ
ประมาณ 14 ปี
บวก 10 ปี (1)
ให้ เช่ากลับ
ประมาณ 14 ปี
บวก 10 ปี (1)

ให้ เช่ากลับ
ประมาณ #4 ปี
(1)
บวก #7 ปี

TUC

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์
เคลือนที

ประมาณ 107,694 คอร์ กิโลเมตร (ประมาณ 1,795
ธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์
กม.) ซึงใช้ ในธุรกิจให้ บริการโทรศัพท์เคลือนทีในเขต
เคลือนที
พื "นทีต่างจังหวัด
ประมาณ 40,823 คอร์ กิโลเมตร (ประมาณ 315
กม.) ระบบ FTTx ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริ มณฑล

ธุรกิจให้ บริ การบรอดแบนด์
อินเทอร์ เน็ต

ประมาณ 37,505 คอร์ กิโลเมตร (ประมาณ 617
กม.) ระบบ FTTx ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด

ธุรกิจให้ บริ การบรอดแบนด์
อินเทอร์ เน็ต

ประมาณ #*+,&*3 คอร์ กิโลเมตร (ประมาณ .,&+&
กม.) ระบบ FTTx ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด

ธุรกิจให้ บริ การบรอดแบนด์
อินเทอร์ เน็ต

TICC

TICC

เมือครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่า ในปี 257% หากทรูได้ รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และบรรลุหนึงในเงือนไขดังต่อไปนี " (ก) รายได้ รวมจากธุรกิจการบริการบรอดแบนด์สงู กว่าจํานวนทีกําหนดไว้ หรือ (ข) ส่วน
แบ่งการตลาดการให้ บริการบรอดแบนด์ทงหมดสู
ั"
งกว่าร้ อยละ 33 กลุม่ ทรูต้องเช่าช่วงเป็ นเวลาอีก 10 ปี หรือตลอดอายุใบอนุญาตทีได้ ทําการต่อ ขึ "นอยูก่ บั ว่าระยะเวลาใดจะสันกว่
" า
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แผนภูมิดงั ต่อไปนี "แสดงโครงสร้ างของกองทุนและความสัมพันธ์ ระหว่างบริ ษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบคุ คลผู้โอน ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอืน หลังจากทีมีการ
ดําเนินการเกียวกับธุรกรรมทีกําหนดในสัญญาทีเกี ยวข้ องกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 4 เสร็ จสิ "น

ภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขายทรัพย์สนิ ของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 กองทุนจะซื "อกรรมสิทธิ=ใน FOC ซึงในปั จจุบนั ใช้
รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลและในเขตพื "นทีต่างจังหวัด จาก เรี ยลมูฟ โดยเข้ าทําสัญญากับ เรี ยลมูฟ ในฐานะผู้ขาย และ TUC ในฐานะ
ผู้ทีจะเข้ ารับสิทธิ และหน้ าทีของ เรี ยลมูฟ ในฐานะผู้ขายภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว เมือเกิดเหตุการณ์ ตามทีกําหนดไว้
ทังนี
" " TUC ตกลงจะเข้ ารับสิทธิและหน้ าทีต่าง ๆ ที เรี ยลมูฟ มีอยูต่ อ่ กองทุนภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขายทรัพย์สนิ ของ เรี ยลมูฟ
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 เมือการโอนกิจการทังหมดของ
"
เรี ยลมูฟ ให้ แก่ TUC เกิดขึ "นแล้ วโดยเสร็ จสมบูรณ์ โดย TUC
ตกลงจะปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้ขาย ซึงยังคงมีอยูภ่ ายใต้ สญ
ั ญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรี ยลมูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ณ
วันทีการโอนกิจการทังหมดของ
"
เรี ยลมูฟ ให้ แก่ TUC เสร็ จสมบูรณ์แทนที เรี ยลมูฟ ทุกประการ
แผนภูมิข้างต้ นถูกจัดทําขึน" เพือแสดงข้ อมูลโดยสังเขป และไม่ได้ แสดงรายละเอียดทังหมดเกี
"
ยวกับโครงสร้ างของ
กองทุนและความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้ างต้ น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมเกียวกับโครงสร้ าง
ของกองทุนและความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้ างต้ นในหัวข้ อ 3 “นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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และการจัดหาผลประโยชน์ ” หัวข้ อ 7. “รายการระหว่างบุคคลทีเกียวข้ อง” และส่วนที ; “การจัดการและการกํากับ
ดูแลกองทุนรวม” หัวข้ อ 11. “โครงสร้ างการจัดการ” ทังนี
" " ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดทังหมดในเอกสารฉบั
"
บนี "ก่อน
การตัดสินใจลงทุน
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมเกี ยวกับมูลค่าของทรั พย์ สินทีกองทุนลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 4 ใน “รายงานการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม จัดทําโดยบริ ษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จํากัด ”
และ “รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม จัดทําโดยบริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี
จํากัด” ตามภาคผนวก 1 และ 2
(ค)

การลงทุนในทรัพย์ สินหลัก – ทรัพย์ สินทีกองทุนลงทุนเพิมเติม
นอกเหนือจากการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้ น
ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 1 ทรั พย์ สินโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม
ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 3 บริ ษัทจัดการอาจจัดการให้ กองทุนลงทุนในกิจการโครงสร้ าง
พื "นฐานอืนโดยการได้ มาซึงทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐานตามทีกฎหมายหลักทรัพย์ให้
กระทํ า ได้ แ ละเป็ น ไปตามโครงการจัด การกองทุน เช่ น ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
นอกจากนี " บริ ษัทจัดการอาจจัดการให้ กองทุนลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สินทีเป็ นโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมอืน และ/หรื อสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ ทีเกิดจากทรัพย์สิน
ดังกล่าว นอกเหนือจาก ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ซึงการลงทุนเพิมเติมโดย
กองทุนอาจรวมถึงการลงทุนใน ทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม
ครั ง" ที 4 และ การใช้ สิทธิ ในการได้ รับคําเสนอก่อน (right to receive first offers) ตามที
กําหนดไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ เป็ นต้ น ทังนี
" " ตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ มีข้อกําหนดว่า ในกรณีทีกลุม่ ทรู จะขายทรัพย์สินทีเป็ นโครงสร้ าง
พื น" ฐานโทรคมนาคมอืน ๆ ของกลุ่ม ทรู แ ละ/หรื อ รายได้ ที เกิ ด จากทรั พ ย์ สิน ดังกล่าวที
นอกเหนือจากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้ น ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 1 ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 และ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3
ให้ แก่บคุ คลภายนอก นิติบคุ คลผู้โอนตกลงให้ สิทธิกองทุนในการได้ รับคําเสนอก่อนในการ
ซือ" ทรั พย์ สินดังกล่าว และ/หรื อรายได้ ทีเกิดจากทรั พย์สินดังกล่ าว ทัง" นี " ทรั พย์ สินทีเป็ น
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โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมอืนดังกล่าวอาจมีทงส่
ั " วนทีเป็ นทรัพย์สินซึงเป็ นโครงการที
แล้ วเสร็ จและ/หรื อทรัพย์สินซึงเป็ นโครงการทีไม่แ ล้ วเสร็ จ (แล้ วแต่กรณี ) โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ 2.5.1 (ก) “สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ เบื "องต้ น”
หัวข้ อ 2.5.2 (ก)“สัญญาทีทําให้ ได้ มาซึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุน
เพิมเติม ครั ง" ที 1” หัวข้ อ 2.5.3 (ก) “สัญญาทีทําให้ ได้ มาซึงทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3” และ หัวข้ อ 2.5.4 (ก)“สาระสําคัญของ
ร่างสัญญาทีทําให้ ได้ มาซึงทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4”
การลงทุนหรื อการได้ มาเพิมเติมใด ๆ ซึงทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐานใด ๆ อันมีมลู ค่า
เกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อตังแต่
" ร้อยละ 30 ขึ "นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ
เวลาทีมีการได้ มาดังกล่าวจะต้ องอยูภ่ ายใต้ ข้อกําหนดของกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ องของ ก.ล.ต.
สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน เช่นเดียวกันกับเมือกองทุนเข้ า
ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้ น (เช่น ข้ อกําหนดการสอบทาน
ธุรกิจ (due diligence) การประเมินค่าทรัพย์สิน เป็ นต้ น) และจะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิของผู้
ถือหน่วยลงทุน โปรดพิจารณาข้ อกําหนดเกียวกับการของมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในส่วนที ;
“การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม” หัวข้ อ #..#.% (ข) “สิทธิในการออกเสียงเพือลง
มติ” หรื อต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี ) เว้ นแต่เป็ นการ
ได้ มาเพิมเติมซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานตามทีได้ รับยกเว้ นภายใต้ กฎเกณฑ์ที
เกียวข้ องของ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีลงทุนหรื อได้ มาเพิมเติมดังกล่าวข้ างต้ น
ให้ พิจารณาจากมูลค่าการลงทุนทุกรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน
อย่างไรก็ดี หากเป็ นการได้ มาเพิมเติมซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีมีมลู ค่าเกิน
กว่า 100 ล้ านบาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลาทีมีการได้ มา
ดังกล่าว ซึงได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ในกรณีเช่นนี "ไม่จําต้ องได้ รับ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีทีการลงทุนหรื อได้ มาเพิมเติมซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐาน จําเป็ นต้ องใช้
เงินทุนเพิมเติมโดยการกู้ยืมและ/หรื อการเพิมเงินทุนจดทะเบียน กองทุนจะต้ องปฏิบตั ิตาม
ขันตอนเกี
"
ยวกับการกู้ยมื ตามทีกําหนดไว้ ในส่วนที ; “การจัดการและการกํากับดูแลกองทุน
รวม” หัวข้ อ 12.1.1 “นโยบายการกู้ยืมเงิน” และ/หรื อการเพิมทุน ตามทีกําหนดไว้ ในส่วนที
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3 “การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม” หัวข้ อ 10.1.3 “การเพิมเงินทุนจดทะเบียน”
และการแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุน (หากต้ องมี)
นอกจากนี " ในกรณีทีการลงทุนเพิมเติมดังกล่าวกระทําโดยวิธีการในข้ อ (ก) หรื อ (ข) ของ
นิยามคําว่า “ทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน" ฐาน” (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี ยวกับ
นิยามคําว่า “ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐาน” ในหัวข้ อ “คําจํากัดความ”) กองทุนจะต้ อง
เข้ าทําสัญญากับผู้ประกอบการบุคคลทีสามเพือให้ เช่า หรื อให้ ผ้ ปู ระกอบการบุคคลทีสาม
ดําเนินการบริ หารจัดการทรัพย์สินดังกล่าว หรื อเพือมอบหมายให้ บุคคลดังกล่าวดําเนิน
กิ จการโครงสร้ างพืน" ฐาน เพือให้ เป็ นไปตามข้ อกํ าหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ตามทีได้
กํ า หนดไว้ ในหัว ข้ อ 3.4.2 “การบริ ห ารจัด การหรื อ การจัด หาผลประโยชน์ จ ากกิ จ การ
โครงสร้ างพื "นฐานในอนาคต”
(ง)

การลงทุ นในทรั พย์ สินรอง – การลงทุ นในทรั พย์ สินหรื อทรั พย์ สินอืนทีกองทุ น
ลงทุนได้
นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินหลักตามทีได้ ระบุไว้ ในหัวข้ อ 3.1.2 (ก) “นโยบายการลงทุน
ในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีกองทุนลงทุนอยูใ่ นปั จจุบนั ” และหัวข้ อ 3.1.2
(ค) “การลงทุนในทรัพย์สินหลัก - ทรัพย์สินทีกองทุนลงทุนเพิมเติม ” ข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัท
จัดการอาจจัดการให้ กองทุนลงทุนในทรั พย์ สินรองดังต่อไปนี " เว้ นแต่ในกรณี ที ก.ล.ต.
สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ให้ ความเห็นชอบหรื อมีประกาศแก้ ไข
หรื อเพิมเติมประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอืน
ทีกองทุนสามารถลงทุนได้
1) พันธบัตรรัฐบาล
2) ตัวB เงินคลัง
3) พันธบัตรหรื อหุ้นกู้ทีรัฐวิสาหกิจ หรื อนิติบคุ คลทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
" "น เป็ นผู้ออก
และมี ก ระทรวงการคลังเป็ น ผู้คํา" ประกัน ต้ น เงิ นและดอกเบีย" เต็ มจํ านวนแบบไม่มี
เงือนไข
4) เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยูอ่ าศัย
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5) บัตรเงินฝากทีธนาคารหรื อบริ ษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก ทังนี
" " หากเป็ นบัตรเงินฝากทีเข้ า
ลักษณะของตราสารทีมีลกั ษณะของสัญญาซือ" ขายล่วงหน้ าแฝง ต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน
6) ตัวB แลกเงินหรื อตัวB สัญญาใช้ เงินทีธนาคาร บริ ษัทเงินทุน บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรื อ
กองทุนเพือการฟื น" ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้
สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิ ไล่เบี "ย หรื อผู้คํ "าประกัน ทังนี
" " หากเป็ นตัวB แลกเงินหรื อตัวB
สัญญาใช้ เงินทีเข้ าลักษณะของตราสารทีมีลกั ษณะของสัญญาซื "อขายล่วงหน้ าแฝง
ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน
7) หน่วยลงทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื "อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่ง
หนี " หรื อกองทุนรวมอืน ทีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี " หรื อเงินฝาก
8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานอืน
9) หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ โดยต้ องเป็ นไปตามเงือนไขดังต่อไปนี "
·

เป็ นหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศทีอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของ
หน่วยงานกํากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดซื "อขายหลักทรัพย์ทีเป็ นสมาชิก
ส า มั ญ ข อ ง International Organization of Securities Commissions
(IOSCO) หรื อเป็ นหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศทีมีการซื "อขาย
ในตลาดซื "อขายหลักทรัพย์ทีเป็ นสมาชิกของ World Federation of Exchanges
(WFE)

·

โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศนัน" มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภท
และชนิดเดียวกับทรัพย์สนิ ทีกองทุนสามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และ

·

โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศนันจั
" ดตังขึ
" "นเพือผู้ลงทุนทัวไป

10) หุ้นทีออกโดยบริ ษัท (ไม่ว่าจะเป็ นบริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด ) ทีเป็ นไปตาม
เงือนไขดังต่อไปนี "
·

บริ ษัทนันมี
" การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรั พย์สินรวมของบริ ษัทดังกล่าว หรื อมีรายได้ จากการ
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จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน" ฐานดังกล่าวรวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 75 ของรายได้ รวมในแต่ละปี บญ
ั ชี และ
·

บริ ษัทนันมิ
" ใช่บริ ษัทภายใต้ ข้อ (จ) ของนิยามคําว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื "นฐาน”

11) สัญญาซื "อขายล่วงหน้ า ซึงการเข้ าทําสัญญาดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือป้องกันความ
เสียงของกองทุน
ทังนี
" " บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ=ในการเข้ าลงทุนในอนาคตในทรัพย์สนิ หรื อการลงทุนชนิดอืน
ตามที ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ให้ ความเห็นชอบ หรื อ
มีประกาศแก้ ไขหรื อเพิมเติมประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินหรื อการหา
ดอกผลโดยวิธีอืน
(จ)

อัตราส่ วนการลงทุน
เมือสิ "นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี กองทุนจะต้ องดํารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์ สิน
หลักไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุนโดยคํานวณมูลค่าการลงทุน
ในทรัพย์สินหลักจากมูลค่าตามบัญชีของราคาการได้ มาหรื อราคาอืนใดตามทีสํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด ดังนัน" กองทุนจะต้ องไม่ลงทุนในการลงทุนในทรัพย์สินรองเกินกว่าร้ อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุน
บริ ษัทจัดการมีหน้ าทีทีจะต้ องควบคุมดูแลให้ อตั ราส่วนการลงทุนในการลงทุนในทรัพย์สนิ
รองต่อทรัพย์สินของกองทุนทังหมดเป็
"
นไปตามข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ใน
ประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและมีไว้ เพือเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทุน ลงวันที 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงทีแก้ ไขเพิมเติม)

(ฉ)

การจําหน่ ายไปซึงทรัพย์ สินของกองทุน
การจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานของกองทุน อันมีมลู ค่าเกินกว่า 100
ล้ านบาท หรื อตังแต่
" ร้อยละ 30 ขึ "นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาทีมีการ
จํ า หน่ า ยดัง กล่า ว จะต้ อ งอยู่ภ ายใต้ ข้ อ กํ า หนดของกฎเกณฑ์ ที เกี ยวข้ อ งของ ก.ล.ต.
สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน เช่นเดียวกันกับเมือกองทุนเข้ า
ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมเบือ" งต้ นหรื อได้ มาซึงทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื "นฐานเพิมเติม (เช่น ข้ อกําหนดการประเมินค่าทรัพย์สิน เป็ นต้ น) และจะต้ อง
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ได้ รับมติอนุมัติของผู้ถือหน่วยลงทุน โปรดพิจารณาข้ อกํ าหนดเกี ยวกับการขอมติผ้ ูถื อ
หน่วยลงทุน ในส่วนที ; “การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม” หัวข้ อ #..#.% (ข)
“สิทธิ ในการออกเสียงเพือลงมติ ” หรื อต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
(แล้ วแต่กรณี) เว้ นแต่เป็ นการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานตามทีได้ รับ
ยกเว้ นภายใต้ กฎเกณฑ์ทีเกียวข้ องของ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมการ
กํ ากับตลาดทุน โดยการคํานวณมูลค่าทรั พย์สินกิจการโครงสร้ างพืน" ฐานทีจํ าหน่ายไป
ดังกล่าวนัน" ให้ พิจารณาจากมูลค่าการลงทุนทุกรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน
อย่างไรก็ดี หากเป็ นการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีมี มลู ค่าเกินกว่า
100 ล้ านบาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรั พย์ สินรวม ณ เวลาทีมีการจําหน่าย
ดังกล่าว ซึงได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ในกรณีเช่นนี "ไม่จําต้ องได้ รับ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุน
3.1.3 จุดเด่ นของกองทุน
กองทุน เป็ น กองทุน รวมโครงสร้ างพื น" ฐานขนาดใหญ่ ที สุด ในประเทศไทยที ลงทุน ใน
ทรัพย์สินทีเป็ นโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม และให้ เช่าทรัพย์สินดังกล่าว บริ ษัทจัดการเชือว่า
ความสามารถในการแข่งขันทีเกียวข้ องกับธุรกิจของกองทุนได้ แก่
(ก)

การมีกองทรั พย์ สินซึงมีขนาดใหญ่ และครอบคลุมทัวทัง" ประเทศ อันประกอบไป
ด้ วยเสาโทรคมนาคม FOC และทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมอืน ๆ (ทัง"
ทีเป็ นกรรมสิทธิ'ในทรั พย์ สิน สิทธิการเช่ าระยะยาว และสิทธิในการรั บประโยชน์
จากรายได้ สุทธิ ) นั น" ทําให้ กองทุนจะได้ รับประโยชน์ จากการทีเป็ นผู้บุกเบิกใน
อุตสาหกรรมซึงการเข้ ามาในธุรกิจประเภทนีม" ีอุปสรรคหลายประการ
บริ ษัทจัดการเชือว่ากองทรัพย์สินอันประกอบด้ วยทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม

ทีมีลกั ษณะเฉพาะของกองทุนเป็ นกองทรั พย์สินทีมีขนาดใหญ่ และมีความหลากหลายทีสุดของ
ประเทศไทย และทําให้ กองทุนสามารถให้ เช่าทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมประเภท
Passive ทีมีความครบถ้ วนสมบูรณ์แก่ผ้ เู ช่าได้ ในขณะนี " กองทุนมีสทิ ธิในการรับรายได้ สทุ ธิจากเสา
โทรคมนาคมจํ านวน 15,271 เสา และคาดว่า ภายหลังการได้ มาซึงทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 กองทุนจะมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิจากเสา
โทรคมนาคมจํานวน 16,059 เสา ทีตังอยู
" ่ใน 77 จังหวัดของประเทศไทย โดยประมาณร้ อยละ 16.5
ของเสาดังกล่าวอยูใ่ นเขตพื "นทีกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลซึงมีประชากรหนาแน่น บริ ษัทจัดการ
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เชือว่ากองทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมนี "จะทําให้ กองทุนสามารถนําเสนอเสาโทรคมนาคมทีมีความ
ครอบคลุมทัวทังประเทศกว่
"
าร้ อยละ 98 ของประชากรในประเทศไทยแก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลัก
ของกองทุนได้ โดย FOC ของกองทุนในขณะนี "มีความยาวประมาณ 96,150 กิโลเมตร ซึงรวมถึง
อุปกรณ์ ระบบสือสัญญาณรวม +,#%+ ลิงค์ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัดจํานวน
#.. ล้ านพอร์ ตครอบคลุม FOC 6,##3 กิโลเมตร (หรื อ #+',*'$ คอร์ กิโลเมตร) และเป็ นทีคาดหมาย
ว่าจะมีความยาวของ FOC เพิมขึ "นเป็ นประมาณ 101,674 กิโลเมตรหลังจากการได้ มาซึงทรัพย์สนิ
โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4 ซึงระยะทางรวมที เพิ มขึน" มาทัง" หมด
ประมาณ 5,524 กิ โลเมตรของ FOC และ FOC รองรั บระบบ FTTx จะทําให้ การกระจายตัวของ
ทรัพย์สินของกองทุนทัวทัง" 77 จังหวัดของประเทศไทยโดยรวมเพิมขึ "นอีก บริ ษัทจัดการเชือว่า FOC
ทีจะได้ มาซึงเป็ นส่วนหนึงของทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 จะ
ทํ า ให้ ค วามครอบคลุม ของ FOC ของกองทุน ทัวประเทศเพิ มมากขึน" โดยมี FOC ในเขตพื น" ที
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลประมาณร้ อยละ 33.$ ของ FOC ทังหมด
"
ภายหลังจากการได้ มาซึง
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 ดังนัน" การขยายกองทรัพย์สิน
อย่างต่อเนืองของกองทุนในปั จจุบนั ช่วยให้ กองทุนมีความได้ เปรี ยบทางกลยุทธ์ในด้ านการกระจาย
ทรั พ ย์ สิน และความสามารถในการรองรั บเทคโนโลยีใหม่ ซึงรวมถึ ง Internet of Things (“IoT”)
รถยนต์ ที ส่งสัญญาณเชื อมต่อ กัน (Connected Car) เครื องเล่นเสมือนจริ งแบบพกพา (Mobile
Virtual Reality) และโดรน (Drones) เป็ นต้ น และในขณะเดียวกันก็ สามารถสร้ างประโยชน์ จาก
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมได้ ด้วย
จากการทีกองทุนเป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมรายแรกและรายใหญ่ทีสุด
ในประเทศไทย ประกอบกับอุปสรรคหลายประการของการเข้ าสูภ่ าคอุตสาหกรรมนี " กองทุนจึงมีข้อ
ได้ เ ปรี ย บที มี นัย สํ า คัญ ในฐานะผู้บุก เบิ ก การก่ อ สร้ างเสาโทรคมนาคมใหม่ แ ละระบบ FOC
backhaul ทีเชือมต่อกับเสาโทรคมนาคมต้ องใช้ เงินลงทุนสูงและใช้ เวลานาน อีกทังผู
" ้ ประกอบการ
รายใหม่ทีต้ องการเข้ าสูต่ ลาดนี "ต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเข้ มงวด และกระบวนการ
ขออนุญาตเพือก่อสร้ างเสาโทรคมนาคมและ FOC backhaul ก็ใช้ ระยะเวลายาวนาน ผู้ประกอบการ
รายอืนทีต้ องการเข้ ามาในตลาดอาจมีค่าใช้ จ่ายทางการเงินและความเสียงในการดําเนินการทีสูง
รวมถึงการหยุดชะงักในการดําเนินการในกรณีทีมีการขนย้ ายอุปกรณ์ไปติดตังบนเสาโทรคมนาคม
"
อืนๆ นอกจากนี " ผู้ทีต้ องการเข้ ามาในตลาดยังต้ อง (ก) สร้ างกองทรั พย์ สินซึงประกอบด้ วยเสา
โทรคมนาคมทีมีขนาดใหญ่และมีการกระจายทางภูมิศาสตร์ สงู เพือดึงดูดผู้ให้ บริ การโทรคมนาคม
มาใช้ บริ การ และ (ข) ต้ องใช้ เวลานานในการสร้ างความสัมพันธ์ ความเชื อถื อและความมันใจ
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เพือทีจะสามารถเจรจาข้ อตกลงกับผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมได้ สาํ เร็ จ นอกจากนี "ผู้ทีต้ องการเข้ ามาใน
ตลาดยังอาจจะเผชิญกับความไม่แน่นอนทางกฎหมายอย่างมีนยั สําคัญ และยังต้ องเผชิญกับการ
เจรจาต่อรองทีซับซ้ อนและใช้ เวลายาวนานกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หากผู้ประกอบการเหล่านัน"
พยายามทีจะปรับโครงสร้ าง (spin-off) ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีมีอยูข่ องตน ดังนัน"
กองทุน จึ ง มี ค วามโดดเด่น ด้ ว ยการเป็ น ทางเลื อ กที มี ต้ น ทุน ที เหมาะสมในการขยายโครงข่า ย
โทรคมนาคมของผู้ประกอบการรายใหม่พร้ อมกับช่วยลดเวลาในการเข้ าสูต่ ลาด
(ข)

รายได้ ของกองทุ นภายใต้ สัญญาเช่ า ระยะยาวจะเป็ นพืน" ฐานซึงช่ วยให้ กองทุ น
สามารถจัดสรรผลตอบแทนทียังยืนให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน
ปั จ จุบัน กลุ่ม ทรู มี สัญญาเช่ าทรั พย์ สินโครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมระยะยาวอยู่กับ

กองทุน ซึงจะสิ "นสุดประมาณปี พ .ศ. 2576 ซึงระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเฉลียถ่วงนํ "าหนักอยู่ที
ประมาณ 18.5 ปี หลังจากการได้ มาซึงทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง"
ที 4 (ในกรณีทีมีการขยายระยะเวลาเช่า FOC ไปอีก 10 ปี หลังจากปี พ.ศ. 2576 ตามทีกองทุนมี
สิทธิขอต่อสัญญาเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าในปั จจุบนั ทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที) ซึงเป็ นกระแสรายได้ ที
ยาวนานของกองทุน
รายได้ ของกองทุนจากสัญญาเช่าระยะยาวประกอบด้ วยค่าเช่าคงที รวมถึงค่าเช่า เสา
โทรคมนาคม ซึงมีอัตราการเพิมขึน" รายปี ทีคงทีเท่ากับร้ อยละ 2.7 และมีปัจจัยการเพิมขึน" อืนที
เกียวข้ องกับดัชนีราคาผู้บริ โภค
(ค)

ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนิ นการของกองทุนเกือบทัง" หมดนั น" คงทีหรื อมีการกําหนด
อัตราการเพิมไว้ แล้ ว ซึงทําให้ สามารถคาดการณ์ ผ ลตอบแทนการลงทุนได้ ดีขึน"
รวมทัง" ลดความผันผวนของผลตอบแทนแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน
นอกเหนือไปจากกระแสรายรับทีมันคงแล้ ว กองทุนยังได้ รับประโยชน์จากการทีค่าใช้ จ่าย

ในการดําเนินงานจํ านวนมากของกองทุนได้ มีการระบุไว้ แ ล้ ว โดยเฉพาะอย่างยิงกองทุน ได้ รั บ
ประโยชน์จากข้ อตกลงทางการค้ าในสัญญาต่าง ๆ ทีสําคัญของกองทุน เนืองจากการแก้ ไขเพิมเติม
บางประการในสัญ ญาที มี ก ารตกลงกัน ในระหว่ า งการได้ ม าซึ งทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 โดยในประการแรก กองทุนได้ รับประโยชน์จากค่าใช้ จ่ายทีมี
การตกลงไว้ แล้ วในการย้ ายเสาโทรคมนาคมในกรณี ที สัญ ญาเช่าพื น" ทีตัง" เสาที เกี ยวข้ องนัน" ไม่
สามารถทําการตกลงกันใหม่หรื อไม่สามารถต่อสัญญาได้ ในกรณีเช่นนัน" กองทุนตกลงทีจะจ่าย
ค่าชดเชยรายปี คงทีเป็ นจํานวนประมาณ 81 ล้ านบาทให้ TUC ซึงเป็ นผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก
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เพือเป็ นการรับผิดชอบการย้ ายเสาทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินซึงเป็ นเสาโทรคมนาคมของทรู และเสา
โทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 3 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 โดยทีค่าใช้ จ่ายในการย้ ายเสานัน"
จะเพิมขึน" ในอัตราร้ อยละ 2.7 ต่อปี ตัง" แต่เดือนมกราคมปี พ.ศ. 2563 เป็ นต้ นไป ประการทีสอง
กองทุนได้ ประโยชน์จากสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที ซึง
จํากัดต้ นทุนค่าใช้ จ่ายทีกองทุนต้ องรับผิดชอบเกียวกับการนําสาย FOC ลงใต้ ดินและค่าธรรมเนียม
ที เพิ มขึน" เกี ยวกับสิท ธิ แห่งทางทีจํ าเป็ น ทัง" นี " TUC และ TICC ได้ ต กลงและจะตกลงรั บผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายทังหมดที
"
จะเกิดขึ "นในการนํา FOC ลงใต้ ดิน สําหรับ FOC จากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐาน
โทรคมนาคมเบื "องต้ น FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 และ FOC
ลงทุนเพิมเติมครัง" ที4 (เมือกองทุนชดเชยค่าใช้ จ่ายในการย้ ายเสาจํานวนประมาณ 81 ล้ านบาทต่อปี
ให้ TUC ตามข้ อตกลงของสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลัก ได้ มีการแก้ ไขและแทนที
สําหรับเสาโทรคมนาคม) ทังนี
" " TUC และ TICC ยังได้ ตกลงรับผิดชอบส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียม
เกียวกับสิทธิแห่งทางสําหรับเสาไฟฟ้า และค่าธรรมเนียมเกียวกับสิทธิแห่งทางในส่วนของ FOC ที
จะถูกย้ ายลงใต้ ดิน และ ประการสุดท้ าย กองทุนได้ รับประโยชน์จากการจ่ายค่าเช่าทีดินและค่าภาษี
โรงเรื อนและทีดินทีมีการกําหนดอัตราการเพิมไว้ แล้ ว สําหรับเสาโทรคมนาคมภายใต้ กรรมสิทธิ=ของ
กองทุน เว้ นแต่จะได้ ตกลงเป็ นอย่างอืน
จากการประมาณการงบการเงินของกองทุน การให้ เช่าทรัพย์สินและสิทธิในการรับรายได้
สุทธิรวมกันคาดว่าจะนํามาซึงรายได้ ตามสัญญาจํานวน 14,122.95 ล้ านบาท สําหรับระยะเวลา 12
เดือน ตังแต่
" # ตุลาคม พ.ศ. .$%. และสิ "นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ซึงเพิมจาก 12,973.79 ล้ าน
บาท หรื อเพิมขึ "นร้ อยละ 8.9 จากรายรับตามสัญญาทีประมาณการไว้ สําหรับระยะเวลาเดียวกัน ใน
กรณีทียังไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 รายได้
จากการประมาณการดังกล่าวคาดว่าจะทําให้ กองทุนมีกระแสเงินสดสําหรับจ่ายผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุน จํานวน 11,116.66 ล้ านบาท สําหรับระยะเวลา 12 เดือนสิ "นสุด 30 กันยายน พ.ศ.
2563 ซึงเพิมจาก 10,061.87 บาท หรื อเพิมขึ "นร้ อยละ 10.5 จากรายรับตามสัญญาทีประมาณการ
ไว้ ในกรณี ทียังไม่มีการลงทุนในทรั พย์ สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ครั ง" ที 4 โดยกฎหมาย
หลักทรัพย์และโครงการจัดการกองทุน กําหนดให้ กองทุนต้ องจ่ายเงินปั นผลรายปี แก่ผ้ ถู ือ หน่วย
ลงทุนอย่างน้ อยร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิทีปรับปรุ งแล้ ว ซึงเป็ นการสร้ างความมันใจแก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนว่าจะได้ รับประโยชน์จากอัตรากําไรทีประมาณการไว้ นี " นอกจากนี "กองทุนอาจคืนสภาพคล่อง
ส่วนเกิ นทีเกิดจากเงินสดทีได้ รับเพิมเติมในอัตราอย่างน้ อยร้ อยละ 90 ในรู ปแบบของเงิ นลดทุน
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โปรดพิจารณาข้ อมูลเพิมเติมในส่วนที ; “การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม” หัวข้ อ 10.1.3
“นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปั นผลและการคืนเงินลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ” และส่วนที 4 “ฐานะ
ทางการเงินและผลการดําเนินงาน”
(ง)

เสาโทรคมนาคมของกองทุนซึงครอบคลุมอยู่ทัวประเทศ มีพนื " ทีสําหรับรองรับการ
ปล่ อยเช่ าเพิมเติม ทําให้ กองทุนอยู่ในสถานะทีดีต่อการเติบโตโดยการเพิมการเช่ า
พืน" ทีร่ วม ซึงจะทําให้ กองทุ นได้ รับประโยชน์ จากการทีมีรูปแบบทางธุ รกิ จ ซึ งมี
ความสามารถในการทํากําไรจากยอดขายส่ วนเพิมทีสูง (operating leverage)
ภายหลังจากการได้ มาซึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4

บริ ษัทจัดการเชือว่ากองทุนจะมีทรัพย์สินที หลากหลายและครอบคลุมพื "นทีทัวประเทศ ซึงจะช่วยให้
ผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีสามารถเข้ าถึงโครงข่ายได้ โดยไม่ต้องมีรายจ่ายลงทุนทีสูง โดยเฉพาะ
อย่างยิง พื "นทีในเขตต่างจังหวัดของประเทศไทยทีมีการเติบโตสูง และพื "นทีทีมีความหนาแน่นสูง
เช่น กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ทัง" นี " FOC อีกประมาณ 295,726 คอร์ กิโลเมตรทีจะได้ ม า
เพิมเติมซึงเป็ นส่วนหนึงของทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 จะทํา
ให้ เครื อข่าย FOC ทังหมดของกองทุ
"
นอยูท่ ีประมาณ 101,674 กิโลเมตร ซึงจะทําให้ ความครอบคลุม
ของ FOC ของกองทุน ทัวประเทศเพิ มมากขึ น" โดยมี FOC ในเขตพื น" ที กรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑลประมาณร้ อยละ 33.$ ของ FOC ทังหมด
"
ภายหลังจากการได้ มาซึงทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 (ซึงไม่รวมระบบ FOC ของ BFKT และระบบบรอด
แบนด์ตา่ งจังหวัด) นอกจากนี " การได้ มาซึงเสาโทรคมนาคมอีกประมาณ 788 เสาทีเป็ นส่วนหนึงของ
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 จะทําให้ กองทรัพย์สินในส่วนเสา
โทรคมนาคมของกองทุน มี จํ า นวนประมาณ 16,059 เสา โดยประมาณร้ อยละ 16.5 ของกอง
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของกองทุนตังอยู
" ่ในเขตพื "นทีกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึงมีการ
รับส่งข้ อมูลผ่านโครงข่ายสูงสุด
การได้ มาซึงเสาโทรคมนาคมเพิมเติมซึงเป็ น ส่วนหนึงของทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพืน" ฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 4 จะทําให้ จํานวนเสาโทรคมนาคมทีแบ่งใช้ ได้ ของกองทุน
เพิมขึ "นอีกร้ อยละ 8.8 จากทีมีอยู่ 8,939 เสาในปั จจุบนั เป็ นประมาณ 9,727 เสา โดยกองทรัพย์สนิ
เสาโทรคมนาคมของกองทุนในปั จจุบนั มีอตั ราการใช้ งานเฉลียจากกลุม่ ทรู อยู่ที 2.36 พื "นที (slots)
ต่อเสา หลังจากการได้ มาซึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 อัตรา
การใช้ งานเฉลียจากกลุ่มทรู จะกลายเป็ น 2.33 พื "นที (slots) ต่อเสา ซึงคาดการณ์ ว่าจะก่อรายได้
เฉลียสุทธิ อนึง รายได้ เพิมเติมจากบุคคลภายนอกทีมาจากกองทรั พย์ สินเสาโทรคมนาคมของ
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กองทุนได้ เพิมขึ "นอย่างสมําเสมอจากต้ นปี พ.ศ. 2559 และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนือง อันเป็ นผล
มาจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมเพิมเติมแก่ผ้ เู ช่าทีเป็ นบุคคลภายนอก หลังจากการได้ มาซึงเสา
โทรคมนาคมเพิมเติมจํานวนประมาณ 788 เสา ซึงเป็ นส่วนหนึงของทรั พย์สินโครงสร้ างพื "นฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 นอกจากนัน" ในขณะนี "หนึงในผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมราย
ใหญ่ ของประเทศไทยได้ เช่าพืน" ที (slots) ทีว่าง บนเสาโทรคมนาคมเป็ นจํานวนประมาณ 1,500
พื "นที
ในขณะเดียวกัน หลังจากการได้ มาซึงทรั พย์สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4 เครื อข่าย FOC ของกองทุนจะมีความสามารถในการรองรับการใช้ เพิมเติมคงเหลือ
ประมาณร้ อยละ 16.2 สําหรับการเช่าใช้ พื "นทีร่ วม (คิดเป็ นประมาณ 498,300 คอร์ กิโลเมตร) ซึงจะ
ทําให้ กองทุนอยู่ในสถานะทีดีทีจะตอบสนองต่อความต้ องการเช่าใช้ FOC ในระยะกลางถึงระยะ
ยาว โดยเฉพาะอย่างยิง หลังจากการได้ มาซึงทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4 นัน" เครื อข่าย FOC ของกองทุนในเขตพื "นทีกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึงเป็ น
พื "นทีเมืองทีมีความเจริ ญมากทีสุดของประเทศ และเป็ นพื "นทีทีมีการรับส่งข้ อมูลผ่านเครื อข่ายมาก
ทีสุด จะคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 45 (ซึงเป็ น FOC ความยาว 975,841 คอร์ กิโลเมตร) ของเครื อข่าย
FOC รวมของกองทุน (ซึงไม่ร วมถึง ระบบ FOC ของ BFKT และระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน" ที
ต่ า งจัง หวัด ) ดัง นัน" บริ ษั ท จัด การเชื อว่ า กองทุน จะอยู่ใ นสถานะที ดี ที จะตอบสนองต่ อ ลูก ค้ า
หลากหลายประเภทได้ ในอนาคต รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการทีเป็ นผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต (ISP
Player) และลูก ค้ าองค์ ก รด้ วย ทัง" นี " รั ฐ บาลได้ ประกาศแผนการรื อ" ถอนสายไฟฟ้ า และสาย
โทรคมนาคมเหนือศีรษะ (overhead cable) ในเขตพื "นทีกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลภายในปี
พ.ศ. 2565 ซึงกลุม่ ทรูตกลงรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายเพิมเติมใด ๆ ทีเกียวข้ องกับการนําสาย FOC ลงใต้
ดิน และค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเกียวข้ องกับสิทธิแห่งทางในกรณีทีต้ องนําสาย FOC ลงใต้ ดิน สําหรับ
ส่วนทีเกินกว่าทีได้ ตกลงกันตามสัญญาทีเกียวข้ อง ข้ อมูลจาก Analysys Mason ชี ใ" ห้ เห็นว่าการ
เปลียนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อสภาวะการแข่งขันในตลาด เนืองจาก
เป็ นข้ อกําหนดทีใช้ บงั คับกับผู้ประกอบการทุกราย และผู้ประกอบการไม่มีทางเลือกอื น นอกจากนี "
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวน้ อยกว่าร้ อยละ 2.5 ของรายได้ ของผู้ประกอบการ จึงคาดว่าจะไม่เป็ นอุปสรรคต่อ
การลงทุนด้ านโครงข่ายในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล นอกจากนี "ค่าใช้ จ่ายทีเพิมขึ "นจากการ
ย้ ายสายลงใต้ ดินส่วนหนึงจะได้ รับชดเชยโดยรายจ่ายด้ านทุนทีลดลงจากค่าซ่อมบํา รุ งโครงข่าย ใน
แง่ของการให้ บริ การ ข้ อกําหนดย้ ายสายลงใต้ ดินอาจจะเพิมโอกาสการใช้ สายเคเบิลใต้ ดินร่ วมกัน

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 280

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

ของผู้ประกอบการทีไม่ประสงค์จะวางสายใหม่เนืองจากเหตุผลทางเศรษฐกิจและเวลาในการเข้ าสู่
ตลาด ซึงกองทุนเชือว่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาของกองทุนในทีสุด
นอกจากนี " เนืองจากผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีต่าง ๆ มุ่งเน้ นการติดตัง" 4G และ 5G ผู้
ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีจะทําการตัดสินใจเลือกคลืนความถีได้ ลําบากขึ "น เนืองจากผู้ให้ บริ การ
โทรคมนาคมต่าง ๆ ในประเทศไทย เป็ นเจ้ าของคลืนความถีในช่วงความถีทีแตกต่างกัน ทังนี
" "คลืน
ความถีตํา (ตํากว่า 1GHz) จะมีคุณสมบัติในการส่งสัญญาณทีดีกว่า และทําให้ สถานีฐาน (Base
Transceiver Station หรื อ BTS) หนึงสถานี สามารถครอบคลุมพื "นทีได้ มากกว่าสถานีฐาน (BTS)
สํา หรั บ คลืนความถี สูง กว่า การไม่ส ามารถเข้ า ถึ ง คลืนความถี ที ตํ ากว่า 1 GHz ได้ ทํ า ให้ ค วาม
ครอบคลุมของสัญญาณโทรศัพท์เคลือนทีและความสามารถในการรองรับความจุของสัญญาณ
ดังกล่าวในพื "นทีขนาดใหญ่เป็ นไปได้ ยากขึ "น
ค่าใช้ จ่ายเพิมเติมในการเพิมผู้เช่าและบริ หารจัดการพื "นทีร่ วมสําหรับกองทรัพย์สิน ของ
กองทุนจะมีจํานวนค่อนข้ างตํา ทําให้ กองทุนสามารถเปลียนรายได้ ทีเพิมขึ "นจากการมีผ้ เู ช่าและ
บริ หารจัดการพื "นทีร่ วมเป็ นผลกําไรและกระแสเงินสดได้ มากขึ "น นอกจากนี " ผู้เช่าและบริ หารจัดการ
หลักซึงมีหน้ าทีทีจะต้ องบํารุ งรักษาทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมจะมีค่าใช้ จ่ายในการ
บํารุ งรักษาทีค่อนข้ างตํา ซึงเป็ นปั จจัยทีส่งเสริ มให้ ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลักดังกล่าวทําการต่อ
สัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีกับกองทุนเมือครบกําหนด
ระยะเวลาการเช่าของสัญญาดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการเชื อว่ารู ปแบบทางธุรกิ จ ของกองทุน มี
ความสามารถในการทํากําไรจากยอดขายส่วนเพิมทีสูง (operating leverage) อีกทังมี
" โอกาสเติบโต
ได้ ในอนาคต
(จ)

การมีความสัมพันธ์ ทีดีกับกลุ่มทรู ซึงเป็ นหนึงในผู้ให้ บริ การกิจการโทรคมนาคมที
ครอบคลุ ม ทัวประเทศและครบวงจรในประเทศไทย รวมถึง ประสบการณ์ ของ
บริ ษัท หลักทรั พย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ซึงเป็ นผู้จัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้ างพืน" ฐานชัน" นําของประเทศไทย
ผู้ เช่ า และบริ ห ารจั ด การหลัก ของกองทุ น เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของทรู ซึ งเป็ นผู้ ให้ บริ ก าร

โทรศัพท์เคลือนทีรายใหญ่รายหนึงของประเทศไทยและเป็ นหนึงในผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
ครบวงจรทีครอบคลุมทัวประเทศ กลุ่มทรู ซึงถือหน่วยลงทุนของกองทุนอยู่ร้อยละ 30 ของหน่วย
ลงทุนทีออกจําหน่ายแล้ วทังหมดของกองทุ
"
น ณ วันที 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็ นบริ ษัทในเครื อ
เจริ ญโภคภัณฑ์ ซึงเป็ นหนึงในเครื อบริ ษัทเอกชนทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในประเทศไทย และเป็ นหนึงใน
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เครื อบริ ษัททีใหญ่ทีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุม่ ทรูเป็ นผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีที
มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองในประเทศไทย โดยมีสว่ นแบ่งทางการตลาดร้ อยละ 31 จากรายได้ จาก
การให้ บ ริ ก ารโทรศัพ ท์ เ คลือนที ในช่ ว ง ไตรมาส 3 ของปี พ.ศ. 2561 และเป็ น ผู้นํ า ตลาดธุ ร กิ จ
บรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต ด้ วยส่วนแบ่งทางการตลาดทีร้ อยละ 38 ในช่วงไตรมาส 3 ของปี พ.ศ. 2561
บริ ษัทจัดการคาดว่าการสนับสนุนและความเชียวชาญในอุตสาหกรรมโครงสร้ างพืน" ฐาน
โทรคมนาคมของกลุ่มทรู จะยังทําให้ กองทุนมีข้อได้ เปรี ยบในเชิงการแข่งขันในการบริ หารจัดการ
ทรัพย์สินและการขยายกองทรัพย์สินของกองทุนได้ ตอ่ ไป โดยกองทุนจะได้ รับประโยชน์จากความรู้
ทางด้ านเทคนิคในเชิงลึกจากกลุม่ วิศวกรและผู้บริ หารระดับแนวหน้ าของอุตสาหกรรมของกลุ่มทรู
ผ่านผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคม ซึงจะให้ บริ การในด้ านงานธุรการ การให้ บริ การ การจัดการด้ าน
การขาย และการตลาดกับกองทุน นอกจากนี " กองทุนจะยังได้ รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ ของ
กลุม่ ทรู กบั ผู้แทนของผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมรายอืน ๆ ของประเทศไทย โดยผ่านทางการเข้ าดํารง
ตําแหน่งในคณะกรรมการทีปรึ กษาการลงทุนของกองทุน ซึงสมาชิกแต่ละรายของคณะกรรมการที
ปรึ กษาการลงทุนซึงมาจากกลุม่ ทรู นี "เป็ นผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยมา
กว่า 20 ปี โดยเฉลีย
กองทุน จะยังได้ รั บประโยชน์ จากความรู้ ความเชี ยวชาญและประสบการณ์ ของบริ ษัท
จัดการ โดยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด เป็ นบริ ษัทจัดการชันนํ
" าของประเทศ
และเป็ นหนึงในผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื "นฐานชันนํ
" าของประเทศไทย
(ฉ)

ก อ ง ทุ นอ ยู่ ในส ถา นะที ดี ที จ ะได้ รั บ ป ระโยช น์ จา กกา รขย า ยโค รงข่ าย
โทรศั พ ท์ เ คลือนทีอย่ างรวดเร็ วจากการเปลียนไปใช้ บริ การระบบ 4G และการ
ติดตัง" ระบบ 5G ในอนาคต
มีการคาดการณ์ว่าอัตราจํานวนผู้ใช้ บริ การ 4G ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลือนทีใน

ประเทศไทยจะมีอตั ราการเติบโตสูง โดย Analysys Mason ประมาณการว่าจะมีอตั ราการเติบโต
เฉลียต่อปี (CAGR) ของจํานวนผู้ใช้ บริ การ 4G ทีร้ อยละ #3 นับจากปี พ.ศ. .$%* ถึงพ.ศ. .$%$
และบริ ษัทจัดการเชือว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของจํานวนผู้ใช้ บริ การ 3G จะสูงถึงร้ อยละ 76 ในปี
พ.ศ. 2565 โดยเป็ นผลจากการเข้ าถึงสมาร์ ทโฟนทีเพิมขึ "น ค่าบริ การข้ อมูลทีลดลงและการเข้ าถึง
จํานวนแอปพลิเคชันและข้ อมูลทีเพิมขึ "น ในขณะทีอัตราการเข้ าถึงสมาร์ ทโฟนคาดว่าจะเติบโตจาก
ร้ อยละ 78 ในปี พ.ศ. 2559 เป็ นร้ อยละ 106 ในปี พ.ศ. 2565 โดยเป็ นผลจากการมีผ้ ูใช้ บริ การที
เปลียนมาใช้ บริ การ 4G เพิมขึ "น และความต้ องการใช้ บริ การข้ อมูลเคลือนที รวมถึงการทีสมาร์ ทโฟ
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นมีราคาถูกลง นอกจากนี " Analysys Mason ยังได้ ทําการประมาณการว่าปริ มาณการรับส่งข้ อมูล
รวมถึงอุปกรณ์สือสารเคลือนทีจะเติบโตด้ วยอัตราเฉลียต่อปี (CAGR) ทีร้ อยละ 9.2 ระหว่างปี พ.ศ.
2560 ถึงปี พ.ศ. 2565 นอกจากนี " บริ ษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ ม จํากัด ซึงได้ จดั ตังขึ
" "น
เมือวันที 6 มกราคม 2560 เพือให้ บริ การเกียวกับอินเทอร์ เน็ต (สือดิจิทลั ออนไลน์) บนเว็บไซต์และ
เครื องมืออุปกรณ์ โทรคมนาคม จะช่วยเพิมอัตราการใช้ บริ การข้ อมูลบนเครื อข่ายของกองทุนมาก
ยิงขึ "นอีกด้ วย
บริ ษัทจัดการเชือว่าการมีผ้ ใู ช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและระบบบรอดแบนด์ประจําทีเพิมขึ "น
จากในปั จจุบนั (ซึงตํากว่าค่าเฉลียของ APAC ทีร้ อยละ 40 (ซึงอ้ างอิงจากค่าเฉลียของ 8 ประเทศใน
กลุ่มประเทศในความร่ วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย -แปซิฟิก ได้ แก่ อินเดีย จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย
ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม สิงคโปร์ และประเทศไทย ตามรายงานของ Analysys Mason) จะช่วยเพิม
ความต้ องการการใช้ แบนด์วิธและ FOC ทีมากขึ "น ทังนี
" " Analysys Mason คาดว่าการเข้ าถึงระบบ
บรอดแบนด์ในประเทศไทยจะเพิมขึ "นจากร้ อยละ 34 ในปี พ.ศ. 2559 เป็ นร้ อยละ 53 ในปี พ.ศ. 2565
นอกจากนี " การติดตังระบบ
"
5G จะต้ องมีการติดตังเครื
" อข่าย FOC ทีมีการกระจุกตัวอย่าง
หนาแน่น เพือให้ สามารถมันใจได้ ว่าจะมีแบนด์วิธเพียงพอในการรองรับผู้ใช้ บริ การทังต้
" นสายและ
ปลายสาย โดยมุ่งเน้ นทีระบบเสาขนาดเล็ก การติดตัง" 5G จะต้ องใช้ โครงข่ายทีหนาแน่นเพือรองรับ
การรับส่งของข้ อมูลในปริ มาณมาก ซึงคาดว่าจะมาจากผู้ใช้ บริ การเครื อข่ายไร้ สาย ทังนี
" " รัฐบาล
กําลังเตรี ยมการเพือรองรับการเปลียนผ่านของประเทศไทยไปสูร่ ะบบเศรษฐกิจแบบดิจิทลั ซึงเป็ น
ส่วนหนึงของแนวคิดริ เริ มเพือพัฒนาประเทศให้ ทนั สมัยผ่านระบบโครงสร้ างพื "นฐานและเครื อข่าย
โทรคมนาคมทีพัฒนาแล้ ว ภายใต้ แผน “โครงข่ายหลักบรอดแบนด์แห่งชาติ”(National Broadband
Backbone) และ “ระบบเกตเวย์ระหว่างประเทศ” (International Gateway) ซึงกระทรวงดิจิทลั เพือ
เศรษฐกิ จและสังคมวางแผนพัฒนาเครื อข่ายบรอดแบนด์ เพือให้ ประชากรอย่างน้ อยร้ อยละ 95
สามารถเข้ าถึงได้ ภายในปี พ.ศ. 2563 โดยเพิมขึ "นจากร้ อยละ 27 ในปี พ.ศ. 2557
อุ ป สงค์ สํ า หรั บ การใช้ บริ การการส่ ง ข้ อมู ล คุ ณ ภาพสู ง จะส่ ง ผลให้ ผู้ ให้ บริ การ
โทรศัพท์ เคลือนทีของไทยต้ องจัดหาอุปกรณ์ โครงข่ายเพิมขึน" เพือรองรั บ อันจะทําให้ เกิ ดความ
ต้ องการใช้ เสาโทรคมนาคม โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive และ FOC เพิมเติม
เพือเพิมความสามารถในการรองรับอีกด้ วย
ในฐานะทีกองทุนเป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมรายแรกในประเทศไทย
และเป็ น รู ป แบบการประกอบธุ ร กิ จ โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมที เป็ น อิ ส ระ (Independent
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Telecom Infrastructure Platform) กล่าวคือ กองทุนไม่ได้ ประกอบธุรกิจทีเป็ นการแข่งขันกับผู้ให้
บริ การโทรคมนาคมซึงเป็ นผู้ทีมีโอกาสเช่า ซึงอาจทําให้ กองทุนมีความน่าสนใจมากขึ "นสําหรับการ
ให้ บุคคลภายนอกเช่าทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมจากกองทุนโดยมีข้อได้ เปรี ยบที
สําคัญในมุมมองของผู้เช่า คือ (ก) ลดภาระการลงทุน (ข) ใช้ ระยะเวลาทีสันกว่
" าในการเข้ าถึงตลาด
และ (ค) มีความยืดหยุ่นสูงกว่า จากการทีกองทุนมีเครื อข่ายทีครอบคลุมกว้ างขวาง นอกจากนี "
บริ ษัทจัดการเชือว่ากองทุนอยู่ในสถานะทีดีทีจะได้ รับประโยชน์จากแนวโน้ มของอุตสาหกรรมใน
ทางบวก โดยจะสามารถตอบสนองต่อ ความต้ อ งการในการใช้ ข้อ มูลจํ านวนมากที เกิ ด ขึน" ของ
ผู้ใช้ งานทีเพิมขึ "นอย่างรวดเร็ วนี "ได้ ตอ่ ไป
3.1.4 กลยุทธ์ ของกองทุน
บริ ษัทจัดการเชือว่าแนวโน้ มในทางบวกของธุรกิจของกองทุนได้ รับการสนับสนุนจากกล
ยุทธ์ดงั ต่อไปนี "
(ก)

การสร้ างผลกําไรจากการได้ ใช้ ประโยชน์ ในการดําเนิ นการ (operating leverage)
ซึงเป้ าหมายคือการสร้ างรายได้ โดยมุ่งเน้ นทีการรักษาความสัมพันธ์ ทีดีกับกลุ่มทรู
และการหาผู้เช่ าพืน" ทีร่ วมเพิมเติมบนทรั พย์ สินเสาโทรคมนาคมจํานวนประมาณ
9,727 เสา ทีสามารถรองรั บการใช้ เพิมเติม ซึงกองทุนจะได้ รับภายหลังการได้ มา
ซึงทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
กลยุทธ์ ของกองทุนจะมุ่งเน้ นการเพิมการใช้ ประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทุนของ

ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมเพิมเติมจากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุน
เพิมเติม ครั ง" ที 4 ซึงจะรวมเป็ นกลุ่มทรั พย์สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมของกองทุน โดยมี
เป้าหมายทีจะทําการเพิมจํานวนผู้เช่าและบริ หารจัดการพื "นทีร่วมบนทรัพย์สนิ เสาโทรคมนาคมส่วน
เพิมนีใ" ห้ ได้ มากทีสุด เพือทีจะสร้ างรายได้ เพิมเติมต่อเสาโทรคมนาคม ทัง" นี " ผู้จัดการทรั พย์ สิน
โทรคมนาคมจะทํางานร่ วมกับทีมงานด้ านการวางแผนและวิศวกรรมโครงข่ายของผู้ให้ บ ริ ก าร
โทรคมนาคมของไทยรายอืน ๆ เพือทีจะหาโอกาสในการตอบสนองความต้ องการทางด้ านโครงข่าย
ของผู้ประกอบการเหล่านัน" จากการใช้ พื "นทีบนเสาโทรคมนาคมของกองทุน ปั จจุบันหนึงในผู้ให้
บริ การโทรคมนาคมรายใหญ่ในประเทศไทยได้ เช่าพื "นที (slots) บนเสาโทรคมนาคมประมาณ 1,500
พืน" ที (slots) ของเสาโทรคมนาคมทีแบ่งใช้ ได้ จํานวน 8,939 เสา ทัง" นี " ภายหลังจากการได้ มาซึง
ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4 กองทุ น จะมี จํ า นวนเสา
โทรคมนาคมที แบ่ ง ใช้ ได้ เพิ มมากขึ น" เป็ น ประมาณ +,&.& เสา และกองทุน จะทํ า การนํ า เสา
โทรคมนาคมออกให้ เช่าแก่ผ้ ใู ห้ บริ การโทรคมนาคมรายอืน ๆ ต่อไป
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การเพิมผู้เช่าและบริ หารจัดการพื "นทีร่ วมรายใหม่จะทําให้ กองทุนสามารถกระจายฐาน
ลูกค้ า อีกทังบริ
" ษัทจัดการเชือว่าจะเพิมความมันคงของรายได้ และการสร้ างเสถียรภาพของกระแส
เงินสดในระยะยาวของกองทุนได้ โดยปกติ การเพิมผู้เช่าพื "นทีร่ วมนี "จะช่วยเพิมอัตรากําไรจากการ
ดําเนินงาน (operating margin) ต่อเสาได้ อย่างมีนยั สําคัญ เนืองจากการเพิมจํานวนผู้เช่าพื "นที
(slots) บนทรัพย์สนิ เสาโทรคมนาคมเพิมเติมมีคา่ ใช้ จ่ายเพิมเติมทีตํา
ทรั พ ย์ สิน เสาโทรคมนาคมที ได้ ม าเพิ มเติม นี จ" ะเพิ มความครอบคลุม ของโครงข่ายเสา
โทรคมนาคมของกองทุนซึงตังอยู
" ่ในพื "นทีต่าง ๆ ทัวประเทศ และจะทําให้ ผ้ ใู ห้ บริ การโทรคมนาคม
สามารถให้ บริ การครอบคลุมจํานวนประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยบนคลืนความถี 850 MHz
900 MHz 1800 MHz 2100 MHz และ ในอนาคต บนคลืนความถี 2,300 MHz และ 2600 MHz ได้
ทําให้ การเช่าเสาโทรคมนาคมเหล่านี "เป็ นทางเลือกทางหนึงทีน่าสนใจในการเพิมประสิทธิภาพของ
เครื อข่ายเมือเปรี ยบเทียบกับการสร้ างเสาโทรคมนาคมใหม่
นอกจากนี " กองทุนมีความตังใจที
" จะดํารงความสัมพันธ์กบั กลุม่ ทรู เพือขยายฐานทรัพย์สนิ
ของกองทุน ซึงกองทุนเชือว่าจะเป็ นประโยชน์แก่ทงสองฝ่
ั"
าย ด้ วยกลยุทธ์ดงั กล่าวนี "กองทุนจะมีพื "นที
(slots) บนทรั พ ย์ สิ น เสาโทรคมนาคมเพิ มเติ ม เพื อเร่ ง การเติ บ โตของกองทุ น ในอนาคต โดย
ขณะเดียวกันก็เป็ นแนวทางทีคุ้มค่าสําหรับกลุม่ ทรูในการขยายบริ การระบบ 4G-LTE ระบบ 5G และ
ระบบซึงทันสมัยอืนใดในอนาคตด้ วยรายจ่ายลงทุนทีค่อนข้ างตํา
(ข)

การขยายขนาดกองทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมอย่ างต่ อเนื องของ
กองทุน โดยกลยุทธ์ การจัดหามาซึงทรั พย์ สินทีสามารถใช้ ร่วมกันได้ จากกลุ่มทรู
หรือผู้ให้ บริการโทรคมนาคมรายอืน
ผลการดําเนินงานทีผ่านมาของกองทุนเป็ นทีน่าพึงพอใจ ซึงส่วนหนึงเป็ นผลมาจากการเข้ า

ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมอย่างต่อเนือง ทังนี
" " ตามประมาณการงบการเงินที
ปรากฏในเอกสารฉบับนี " รายได้ จากเงิ นลงทุนของกองทุนหลังจากได้ มาซึงทรั พย์ สินโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 จะเพิมขึ "นจาก 12,973.79 ล้ านบาท เป็ น 14,122.95
ล้ านบาท สําหรับ ระยะเวลาตังแต่
" 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ซึงคาดการณ์
ว่าประมาณการเงินปั นส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วยของกองทุนไม่น้อยกว่าเดิม ทีประมาณ 1.044 บาท
ต่อหน่วย สําหรับระยะเวลาประมาณการเดียวกัน
นอกจากนี " เพื อเป็ น การสร้ างการเติ บโตของรายได้ แ ละเงิ นปั น ผลแก่ ผ้ ูถือ หน่วยลงทุน
กองทุนจะหาโอกาสในการลงทุนในทรั พย์สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมต่อไป โดยในฐานะ
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ผู้ให้ บริ การทีมีรูปแบบการประกอบธุรกิจโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีเป็ นอิสระ (Independent
Telecom Infrastructure Platform) กองทุนจะมุ่งเน้ นการจัดหาทรัพย์สินเพิมเติมจากกลุ่มทรู และ
บุคคลอืน ๆ ทีมีมลู ค่าในเชิงกลยุทธ์ ปราศจากภาระผูกพัน และสามารถรองรับการใช้ พื "นทีร่วมกันได้
กับผู้ประกอบการหลายราย
โดยการลงทุนในทรัพย์ สินทีมีข้อตกลงทังในด้
" านรายรับและรายจ่ายทีสําคัญล่วงหน้ านัน"
เป็ น รู ป แบบการลงทุน ที จะลดความเสียงในด้ า นการปฏิ บัติ ก าร (execution risk) และความไม่
แน่นอนของผลประกอบการ
สําหรับทรัพย์สินหรื อรายได้ สทุ ธิอืนในอนาคตทีกองทุนจะได้ รับจากกลุม่ ทรู กองทุนจะจัด
ให้ มีการทํารายงานการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินเพือให้ มนใจว่
ั
าธุรกรรมดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงือนไขทางการค้ าโดยปกติทวไป
ั (arm’s length) และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
(ค)

การเลื อ กลงทุ น ในส่ ว นปรั บ ปรุ ง ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมของ
กองทุนเพือเพิมความสามารถในการรองรับ (Capacity) ให้ ตอบสนองกับอุปสงค์
กองทุ น มี ค วามประสงค์ จ ะลงทุ น ในส่ ว นปรั บ ปรุ ง ในทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน

โทรคมนาคมของกองทุนเมือมีโอกาสเพือทีจะเพิมจํานวนพืน" ที บนเสาโทรคมนาคม (slots) ของ
กองทุน และปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิมแบนด์วิดธ์บน FOC และระบบบรอดแบนด์ในต่างจังหวัด
ของกองทุน ตลอดจนเพื อให้ ก้าวทัน ต่อการเปลียนแปลงต่า ง ๆ ทางด้ า นเทคโนโลยี ในอนาคต
โดยเฉพาะอย่างยิง ส่วนปรั บปรุ งในอนาคตดังกล่าวอาจรวมถึง การเพิมความแข็งแรงทางด้ าน
โครงสร้ างของเสาโทรคมนาคมบางเสา และ การปรับปรุ งอุปกรณ์ ระบบสือสัญญาณและอุปกรณ์
โครงข่ายหลัก ทังนี
" " กองทุนมีแผนทีจะลงทุนในส่วนปรับปรุ งก็ต่อเมือผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก
หรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการพื "นทีร่ วมได้ ตกลงล่วงหน้ าทีจะเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการส่วน
ปรับปรุ งเพิมเติมหรื ออุปกรณ์ทีจะมีการปรับปรุ ง ภายใต้ การตกลงค่าเช่าล่วงหน้ าในระยะยาว และ
การลงทุนปรับปรุ งทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตามหลักการใน
การเข้ าลงทุนของกองทุนซึงเป็ นผลให้ เงินปั นส่วนแบ่งกําไรของกองทุนเพิมขึ "นได้
(ง)

การมุ่งเน้ นการบริหารเงินทุนอย่ างมีประสิทธิภาพเพือสนับสนุนการเติบโตในระยะ
ยาว และการจัดสรรผลตอบแทนให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุนได้ อย่ างต่ อเนือง
บริ ษัทจัดการวางแผนทีจะใช้ แนวทางการรักษาวินยั ทางการเงินในการบริ หารจัดการงบดุล

โดยกฎหมายหลักทรัพย์และโครงการจัดการกองทุนกําหนดให้ กองทุนต้ องดํารงอัตราส่วนหนี "สินต่อ
ทุน (debt to equity) มิให้ สงู กว่าสามต่อหนึง (3:1) และตามข้ อตกลงตามสัญญาเงินกู้ของกองทุน
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กําหนดให้ กองทุนต้ องดํารงอัตราส่วนทางการเงินอืน ๆ ทังนี
" " หลังจากการได้ มาซึงทรัพย์สนิ โครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 อัตราส่วนหนี "สินต่อทุน (debt to equity) ของกองทุน
ถูกคาดการณ์วา่ จะไม่เกินประมาณ 0.20 เท่า ทังนี
" " บริ ษัทจัดการตังเป้
" าทีจะดูแลให้ กองทุนมีสภาพ
คล่องทีกําหนดไว้ ลว่ งหน้ าเพียงพอต่อการดําเนินตามกลยุทธ์ การขยายธุรกิจของกองทุน และดํารง
ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ในระยะยาว
บริ ษัทจัดการเชือว่าแนวทางการบริ หารเงินทุนอย่างรอบคอบ และด้ วยความเสียงในระดับ
ตํา ณ ปั จจุบนั ของกองทุนจะทําให้ กองทุนสามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุนทัง" ในรู ปแบบทุนและการกู้ยืม
เงิ นได้ อย่างเพียงพอในอนาคต ทัง" นี " ขึน" อยู่กับสภาวะตลาดเงิ นและตลาดทุนในขณะนัน" และมี
ความสามารถทีจะขยายและปรับปรุงทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุนได้
3.2

การเปลียนแปลงและพัฒนาทีสําคัญ
3.2.1 กองทุนได้ เข้ าลงทุนเพิมเติมในเดือนมีนาคม 2558
กองทุนได้ ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานประเภทโทรคมนาคมเพิมเติม โดยทรัพย์สิน
ดังกล่าวประกอบด้ วย (#) สิทธิ ในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ ทีเกิดจากการให้ เช่าทรั พย์ สิน
กิ จการโครงสร้ างพืน" ฐานประเภทโทรคมนาคมของ AWC ซึงประกอบด้ วยเสาโทรคมนาคมของ
AWC จํ า นวนประมาณ ;;' เสา และโครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื นที
เกียวข้ องของ AWC โดยเป็ นรายได้ สทุ ธิทีเกิดขึ "นตังแต่
" และรวมถึงวันที # มีนาคม พ.ศ. .$$' (หรื อ
วันอืนตามทีกองทุนและ AWC จะตกลงกัน) จนถึงวันครบกําหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ
AWC เพิมเติม ระหว่าง AWC และ BFKT รวมถึงทีแก้ ไขเพิมเติม (“สัญญาเช่ าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC”) รวมตลอดจนกรรมสิท ธิ= ในเสาโทรคมนาคม และโครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive อืนทีเกียวข้ องของ AWC ดังกล่าว ภายหลังจากวันครบกําหนดสัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC และเป็ นไปตามเงือนไขอืนตามทีจะได้ กําหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิ รายได้ โดยกองทุนได้ เข้ าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ กับ AWC และ (.)
สิท ธิ ก ารเช่ าระยะยาว ระยะเวลาการเช่ า .* ปี ในทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น" ฐานประเภท
โทรคมนาคมของ AWC ซึงประกอบด้ วย ใยแก้ วนําแสง (fiber optic cable หรื อ FOC) ระยะทาง
ประมาณ &,+'# กิ โลเมตร (หรื อประมาณ ;*;,3$; คอร์ กิโลเมตร) รวมทัง" สิทธิ ในการซือ" (call
option) FOC ดังกล่าว เมือครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาวและเป็ นไปตามเงือนไขอืนตามทีจะได้
กํ า หนดในสัญ ญาเช่ า ทรั พ ย์ สิ น ระยะยาวโดยมี ร าคาในการใช้ สิ ท ธิ ( Exercise Price) เพื อซื อ"
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กรรมสิทธิในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ $** ล้ านบาท โดยกองทุนได้ เข้ าทําสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะ
ยาวกับ AWC
3.2.2 กองทุนได้ มีการเจรจาและตกลงทําบันทึกความเข้ าใจในเรื อง การปรั บปรุ งค่ าเช่ าทีดินให้
สอดคล้ องกับจํานวนเสาแต่ ละประเภททีได้ รับมอบจริ ง กับทางทรู และ TUC เมือเดือน
ธันวาคม ปี 2559
หลังจากการส่งมอบเสาโทรคมนาคมส่วนหนึงจํานวน ;,*** เสา เมือวันที ;# ธันวาคม .$$& ส่ง
มอบครบเต็มจํานวน %,*** เสา เมือวันที ;# ธันวาคม .$$' ทีผ่านมา ทางกองทุนได้ มีการเจรจากับ
กลุ่มทรู เพิมเติมเกียวกับข้ อมูลจํานวนเสาทีได้ รับมอบจริ งกับจํานวนเสาตามแผนการส่งมอบ จาก
การเจรจาดังกล่าว ทําให้ กองทุนได้ รับรายได้ คา่ เช่าเสาโทรคมนาคมสุทธิ (รายได้ คา่ เช่าเสา หักด้ วย
ค่าเช่าทีดิน) เพิมขึ "น อันเนืองมาจากค่าเช่าทีดินเพือติดตังเสาโทรคมนาคมที
"
ลดลง เนืองจากทางทรู
จัดส่งเสาโทรคมนาคมประเภท Ground Base มากกว่าทีระบุไว้ ในสัญญา ซึงค่าเช่าทีดินของเสา
ประเภทนี "มีอตั ราตํากว่าค่าเช่าทีดินของเสาประเภท Roof Top ทําให้ ต้องมีการปรับปรุ งค่าเช่าทีดิน
สุทธิดงั กล่าวขึ "น
3.2.3 กองทุนได้ เข้ าลงทุนเพิมเติมในเดือนพฤศจิกายน $*67
กองทุนได้ ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานประเภทโทรคมนาคมเพิมเติมครัง" ที . โดย
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวประกอบด้ วย
(ก) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิทีเกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐาน
ประเภทโทรคมนาคมของ AWC ซึงประกอบด้ วย เสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนประมาณ
#3+ เสา และโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อืนทีเกียวข้ องของ AWC โดย
เป็ นรายได้ สทุ ธิทีเกิดขึ "นตังแต่
" และรวมถึงวันที # ธันวาคม .$%* (หรื อวันอืนตามทีกองทุนและ
AWC จะตกลงกัน ) จนถึ ง วัน ครบกํ า หนดสัญ ญาเช่ า เสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติ ม
ระหว่าง AWC และ BFKT รวมทังที
" แก้ ไขเพิมเติม (“สัญญาเช่ าเสาโทรคมนาคมของ AWC”)
รวมทังกรรมสิ
"
ทธิ=ในเสาโทรคมนาคม และโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อืน
ทีเกียวข้ องของ AWC ดังกล่าว ภายหลังจากวันครบกําหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ
AWC และเป็ นไปตามเงือนไขอืนตามทีจะได้ กําหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้
โดยกองทุนได้ เข้ าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ กบั AWC
(ข) กรรมสิทธิ=ในเสาโทรคมนาคมจํานวน ;$* เสา ของ TUC
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(ค) กรรมสิทธิ=ใน FOC ซึงในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์ เคลือนทีในเขตพื "นทีต่างจังหวัด
ระยะทางประมาณ #,##; กิโลเมตร (หรื อประมาณ %.,$+3 คอร์ กิโลเมตร) ของ TUC
(ง) กรรมสิทธิ=ใน FOC หลัก ซึงในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์ เคลือนทีและอินเทอร์ เน็ตใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ระยะทางประมาณ $3. กิโลเมตร (หรื อประมาณ ##&,#3&
คอร์ กิโลเมตร) ของ ทรูมฟู และ
(จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ระมาณ ;* ปี ใน FOC ซึงในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและ บรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
รวมระยะทางประมาณ %&* กิโลเมตร (หรื อประมาณ '*,*#3 คอร์ กิโลเมตร) ของ TICC รวมทัง"
สิทธิ ในการซื "อ (call option) FOC ดังกล่าว เมือครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาวและเป็ นไป
ตามเงือนไขอืนตามทีจะได้ กําหนดในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวโดยมีราคาในการใช้ สิทธิ
(Exercise Price) เพือซื "อกรรมสิทธิ=ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ .** ล้ านบาท โดยกองทุนได้
เข้ าทําสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ระยะยาวกับ TICC
3.2.4 กองทุนได้ เข้ าลงทุนเพิมเติมในเดือนพฤษภาคม $*6#
กองทุนได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีจะลงทุนเพิมเติม ครัง" ที ; แล้ วเสร็ จ
เมือวันที #& พฤษภาคม .$%# ในราคารวม $$,.;%,.*',3$*.%* บาท โดยใช้ เงินทุนทีได้ รับจากการ
เพิมทุนผ่านการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ทังนี
" " ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีจะลงทุนเพิมเติม ครัง" ที ; ประกอบด้ วย
(ก) กรรมสิทธิ= ในเสาโทรคมนาคมจํานวน .,$'+ เสาและโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท
Passive อืนทีเกียวข้ องสําหรับการให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีทีจะซื "อจาก TUC โดยรวมเรี ยก
เป็ นเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที ;
(ข) กรรมสิทธิ=ใน FOC ซึงในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีในเขตพื "นทีต่างจังหวัด
ระยะทางประมาณ ',*#& กิโลเมตร (หรื อประมาณ .$.,**% คอร์ กิโลเมตร) ทีจะซื "อจาก TUC
โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที ;
(ค) กรรมสิทธิ=ใน FOC หลัก ซึงในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีและอินเทอร์ เน็ตใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ระยะทางประมาณ $3% กิโลเมตร (หรื อประมาณ ##&,'&#
คอร์ กิโลเมตร) ทีจะซื "อจาก ทรูมฟู โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC หลักของ ทรูมฟู ทีลงทุนเพิมเติม ครัง"
ที ;
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(ง) กรรมสิทธิ=ใน FOC ซึงในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตพื "นที ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ $,+;; กิโลเมตร (หรื อ
ประมาณ ..*,3.' คอร์ กิโลเมตร) ทีจะซื "อจาก ทรู มูฟ โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC รองรับระบบ
FTTx ของทรูมฟู ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที ; และ
(จ) สิทธิการเช่าระยะยาวประมาณ ;* ปี ใน FOC ซึงในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิ จให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์ อินเทอร์ เน็ตในเขตพืน" ทีกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ระยะทางประมาณ #.,'&. กิโลเมตร (หรื อประมาณ %#+,+'% คอร์ กิโลเมตร) ทีจะ
เช่าจาก TICC โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที ;
รวมทังสิ
" ทธิในการซื "อ (call option) FOC ซึงใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกล่าว เมือครบ
กําหนดอายุการเช่าระยะยาว ทังนี
" " โดยกองทุนจะต้ องแจ้ งความประสงค์ทีจะใช้ สิทธิดงั กล่าว
ให้ แก่ TICC ไม่ช้ากว่า . ปี ก่อนครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาวตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาเช่า
FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . และครัง" ที ; โดยมีราคาใช้ สิทธิ (Exercise Price) เพือ
ซื "อกรรมสิทธิ=ในทรัพย์สนิ ดังกล่าวเท่ากับ #,;** ล้ านบาท
หลังจากการได้ มาซึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที ; กองทุนเป็ น
เจ้ า ของ มี สิท ธิ ก ารเช่ า หรื อ มี สิท ธิ ใ นการรั บประโยชน์ จากรายได้ สุท ธิ ทีเกิ ดจากค่า เช่าจากเสา
โทรคมนาคมจํ า นวน #$,.&# เสา FOC ระยะทางประมาณ +*,*;% กิ โ ลเมตร และระบบ
บรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด จํานวนประมาณ #.. ล้ านพอร์ ต
3.3

โครงสร้ างของการบริหารจัดการกองทุนรวม
แผนภูมิดงั ต่อไปนี "แสดงโครงสร้ างของกองทุน และความสัมพันธ์ ระหว่างบริ ษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบคุ คลผู้โอน ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอืน
หลังจากทีมีการดําเนินการเกียวกับธุรกรรม ทีกําหนดในสัญญาทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 เสร็ จสิ "น
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กองทุนเป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐาน ซึงมีการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนเป็ นการทัวไปซึงเป็ น
ช่องทางให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ได้ มีโอกาสลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุน
โดยทรู ซึงเป็ นบริ ษัทมหาชนทีจดทะเบียนจัดตังในประเทศไทย
"
เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุน และ
ถือหน่วยลงทุนทังทางตรงและทางอ้
"
อมจํานวนประมาณร้ อยละ ;*.** ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด
"
ณ
วัน ที .' พฤษภาคม พ.ศ. .$%. โดยมี บ ริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุน ไทยพาณิ ช ย์ จํ า กัด เป็ น บริ ษั ท
หลักทรั พย์ ทีได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิ จหลักทรั พย์ ประเภทการจัดการกองทุนรวมมีหน้ าทีบริ หาร
จัดการกองทุน และมีธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน
โดยกองทุนได้ เข้ าทําการลงทุนในทรัพย์สิน โดยมี #) TUC 2) BFKT ;) ทรู มฟู 4) เรี ยลมูฟ 5) TICC และ 6)
AWC ซึงเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับทรู เป็ นนิติบุคคลผู้โอน โดยมี TUC และ TICC เป็ นผู้เช่าและบริ หาร
จัดการหลัก
ทังนี
" " กองทุนได้ มอบหมายให้ บริ ษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด ซึงถือเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกัน
กับทรู เป็ นผู้จดั การทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม โดยให้ บริ การเกียวกับงานด้ านธุรการ การจัดหา
ผลประโยชน์และการตลาดกับกองทุน รวมถึงมีหน้ าทีในการจัดหาผู้เช่าและบริ หารจัดการพื "นทีร่ วมรายอืน ๆ
ทีจะเช่าทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมในส่วนทีสามารถทําการรองรับการใช้ เพิมเติมได้

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 291

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

3.4

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

การจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน" ฐาน
เนืองจาก ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมจะมีผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลักเป็ นผู้ทําหน้ าทีการบริ หาร
จัดการตามธุรกิจปกติ (day-to-day) ตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและ
แทนที โดยในส่วนของทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . ผู้เช่าและบริ หาร
จัดการหลักเป็ นผู้ทําหน้ าทีการบริ หารจัดการตามธุรกิ จปกติ (day-to-day) ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเครื องและ
อุปกรณ์ HSPA และ ในส่วนของทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม และทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักเป็ นผู้ทําหน้ าทีการบริ หารจัดการตามธุรกิจ
ปกติ (day-to-day) ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที โดยใน
ส่วนเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . จะอยู่ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA
ทําให้ กองทุนไม่มีความจําเป็ นทีจะต้ องมอบหมายให้ ผ้ ปู ระกอบการภายนอกรายอืน ๆ ดําเนินกิจการเกียวกับ
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม หรื อทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
3 แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กองทุนจะมอบหมายให้ ผ้ จู ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็ นผู้ทําหน้ าทีให้ บริ การ
เกียวกับงานด้ านธุรการ การจัดหาผลประโยชน์และการตลาดในส่วนทีเกียวกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐาน
โทรคมนาคม และทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 3 (แล้ วแต่กรณี ) ทัง" นี "
หลังจากทีกองทุนลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 แล้ ว กองทุนต้ อง
รับความเสียงเกียวกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 เอง โดยไม่มีการ
ประกันรายได้ ทีเกียวกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3
นอกจากนี " ในกรณีทีมีการลงทุนในทรัพย์สินทีกองทุนลงทุนเพิมเติมอันเข้ าลักษณะเป็ นทรัพย์สินภายใต้ ข้อ
(ก) หรื อ (ข) ของนิ ย ามคํ า ว่ า “ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น" ฐาน” กองทุน จะต้ อ งเข้ า ทํ า สัญ ญากับ
ผู้ ประกอบการบุ ค คลที สามเพื อให้ เช่ า ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจั ด การเกี ยวกับ ทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่ า วแก่
ผู้ประกอบการบุคคลทีสามเพือการดําเนินงานและบํารุ งรักษา หรื อเพือมอบหมายให้ บคุ คลดังกล่าวดําเนิน
กิ จ การโครงสร้ างพื น" ฐาน ทัง" นี " เนื องจากข้ อ จํ า กัด ตามประกาศ ทน. ;'/.$%. ซึงห้ า มมิ ให้ ก องทุนรวม
โครงสร้ างพืน" ฐานประกอบกิ จการโครงสร้ างพืน" ฐานเอง ในกรณี ดังกล่าว บริ ษัทจัดการต้ องปฏิบัติ ต าม
ข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในหัวข้ อ ;.3.. “การบริ หารจัดการหรื อการจัดหาผลประโยชน์ จาก
กิจการโครงสร้ างพื "นฐานในอนาคต”
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ทังนี
" " ตารางดังต่อไปนี "แสดงโครงสร้ างของกองทุนและความสัมพันธ์ ระหว่างกองทุนและนิติบคุ คลทีเกียวข้ อง
และรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ หลังจากทีมีการดําเนินการเกียวกับธุรกรรมทีกําหนดในสัญญาทีเกียวข้ อง
กับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 เสร็ จสิ "น
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ทรั พย์ สินทีกองทุนลงทุนในปั จจุบัน(#) +
ทรั พย์ สินทีกองทุนทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที &

นิตบิ ุคคลทีเกียวข้ อง และรู ปแบบการจัดหาผลประโยชน์

บริษัทจัดการ
กองทุน

สิทธิในการรับ
รายได้ สทุ ธิ

กองทุนรวมโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคม

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัท เทเลคอม
แอสเซท แมเนจเมนท์
จํากัด

ผู้จดั การทรัพย์สนิ ให้ บริ การ
เกียวกับงานด้ านธุรการ การ
จัดหาผลประโยชน์ และ
การตลาด

ดิจิทลั (“DIF”)

AWC/BFKT

ให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าและ
บริหารจัดการหลัก

TUC (2)

ให้ เช่า/เช่าช่วงแก่ผ้ เู ช่า
และบริหารจัดการหลัก

TICC(2)

ให้ เช่า/เช่าช่วง

ผู้เช่ารายอืน

ปี ทีสิน" สุดระยะเวลาการเช่ า
แก่ ผ้ ูเช่ าและบริหารจัดการ
หลัก หรื อสิทธิในการรั บ
รายได้ สุทธิ
2576(3)

สิทธิในการรับรายได้ สทุ ธิจาก AWC และ BFKT
· เสาโทรคมนาคมจํานวน 6,332 เสา
· 9,169 ลิ "งค์ และ FOC ระยะทางประมาณ 680,400 คอร์
กิโลเมตร
ให้ เช่าแก่ TUC บางส่วน
· เสาโทรคมนาคมจํานวน 8,939 เสา + 788 เสา
· FOC ระยะทางประมาณ 549,618 คอร์ กิโลเมตร + FOC
ระยะทางประมาณ 107,694 คอร์ กิโลเมตร
ให้ เช่า / เช่าช่วงแก่ TUC บางส่วน
·
· FOC ระยะทางประมาณ 1,346,855 คอร์ กิโลเมตร + FOC
ระยะทางประมาณ 188,032 คอร์ กิโลเมตร
· ระบบบรอดแบนด์ 1.2 ล้ านพอร์ ต ครอบคลุ ม FOC ·
ระยะทางประมาณ 198,085 คอร์ กิโลเมตร

2576
2576 + 10 ปี (3)

2576 (Passive)
+ 10 ปี (3)
2564 (Active)

(1) รวมทรัพย์สินทีกองทุนลงทุนในกรรมสิทธิ= สิทธิการเช่าระยะยาว และสิทธิในการรับรายได้ สทุ ธิ
(2) ณ วันทีของเอกสารฉบับนี " TUC และ TICC เป็ นผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทีจําเป็ นสําหรับการให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนที และการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อิ นเทอร์ เน็ต ตามลําดับ ซึงทัง" TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและ
บริ หารจัดการหลักมีหน้ าทีบํารุงรักษา ดําเนินการ และบริ หารจัดการทรัพย์สินทีเช่าให้ เป็ นไปตามระดับมาตรฐานการบริ การทีระบุไว้ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที และตามหลักเกณฑ์ที กสทช. กําหนด โดย
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที TUC และ TICC ยังมีหน้ าทีบํารุงรักษาทรัพย์สินทีกองทุนลงทุนในกรรมสิทธิ=และสิทธิการเช่าระยะยาวทังหมด
"
ซึงรวมถึงส่วนทีมีการให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่า และ/หรื อ ผู้เช่าช่วงรายอืน
(3) ภายหลังจากทีกองทุนได้ รับกรรมสิทธิ=ในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC (ตามเงือนไขของสัญญาทีเกียวข้ อง) ซึงปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างการขายรายได้ ทีเกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินจนถึงวันที ; สิงหาคม .$%' TUC และ TICC
ตกลงจะเช่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีกําหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันที 15 กันยายน 2576 ซึงคู่สญ
ั ญาทีเกียวข้ องจะดําเนิน การเจรจาและตกลงจํานวนทรัพย์สินทีจะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จํานวนเงินสุทธิทีเกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้ องไม่น้อยกว่า
จํานวนทีกองทุนได้ รับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ ทีเกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่กองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ ;.3.;.# (ก)(3) “หนังสือข้ อตกลงร่ วมกัน (Letter of Agreement) ทีเกียวข้ องกับทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ระหว่าง TUC TICC และกองทุน ("หนังสือข้ อตกลงร่วมกันทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC")”
(4) เมือครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่าในปี 2576 (ยกเว้ น FOC ประมาณ 122,974 คอร์ กิโลเมตร และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัดจํานวนประมาณ 1.2 ล้ านพอร์ ตครอบคลุม FOC 198,*'$ คอร์ กิโลเมตร ทีให้ เช่าแก่ TICC) หากกลุม่ ทรูได้ รับการต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทีจําเป็ นสําหรับการให้ บริ การบรอดแบนด์ กลุ่มทรู จะต้ องต่ออายุการเช่าออกไป เป็ นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวันครบอายุสญ
ั ญาเช่าระยะแรก หรื อ (ข) ระยะเวลาทีเหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมทีบริ ษัทในกลุม่ ทรูทีให้ บริ การบรอดแบนด์ถืออยู่ แล้ วแต่เวลาใดจะสันกว่
" า ทังนี
" " เมือเข้ าเงือนไขข้ อใดข้ อหนึงดังนี " (ก) รายได้ รวมทังปี
" ของกลุม่ ทรูจากการให้ บริ การบรอดแบนด์เกินกว่าระดับทีกําหนด หรื อ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรู
ในการให้ บริ การบรอดแบนด์ มากกว่าร้ อยละ 33
(5) กองทุนมีการให้ เช่า / เช่าช่วงทรัพย์สินทีกองทุนลงทุนในปั จจุบนั แก่ผ้ เู ช่ารายอืน ซึงเป็ นบุคคลภายนอก โดยระยะเวลาการเช่าของผู้เช่ารายอืนอาจแตกต่างไปจากระยะเวลาการเช่าแก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลักหรื อสิทธิในการรับรายได้ สทุ ธิตามทีปรากฏในตารางข้ างต้ น
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3.4.1 สรุ ป สาระสํ า คั ญ ของร่ างสั ญ ญาเกี ยวกั บ การจั ด หาผลประโยชน์ จากทรั พ ย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้ างพืน" ฐาน
3.4.1.1 สาระสําคัญของสัญญาเกียวกับการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินโครงสร้ าง
พืน" ฐานโทรคมนาคมเบือ" งต้ น
กองทุนได้ เข้ าทําสัญญาเกียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพืน" ฐาน
โทรคมนาคม ดัง ที ระบุ ไ ว้ ในหัว ข้ อ ;.3.#.# นี " และเอกสารอื นใดที จํ า เป็ นเพื อให้ การจัด หา
ผลประโยชน์ จากทรั พย์สินดังกล่าวสําเร็ จลุล่วง ทัง" นี " สาระสําคัญของสัญญาเกี ยวกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี "
(ก)

สัญญาเช่ า ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเดิม
(1)

สัญญาเช่า ดําเนินการ บํารุ งรักษา และบริ หารจัดการหลัก ระหว่าง TUC (ชือเดิม
Real Future) และ กองทุ น ลงวั น ที .3 ธั น วาคม พ.ศ. .$$% ("สั ญ ญาเช่ า
ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักของ TUC")
กองทุนได้ เข้ าทําสัญญาแก้ ไขเพิมเติมสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการ
หลักกับ TUC เพือแก้ ไขและปรั บปรุ ง สัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการ
หลักของ TUC ให้ รวมถึงการเช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที . ทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที ;
และทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 ทีเกียวข้ อง
โปรดพิจารณารายละเอีย ดเพิมเติมใน หัวข้ อ 3.4.1.4(ก)(#) “สัญญาแก้ ไขและ
แทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ บํารุ งรักษา และบริ หารจัดการหลัก ครัง" ที . ระหว่าง
TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หาร
จัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง" ที 2")” สําหรับสรุ ปสาระสําคัญของสัญญาแก้ ไข
และแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ บํารุ งรั กษา และบริ หารจัดการหลัก ครั ง" ที .
ระหว่าง TUC และ กองทุน

(2)

สัญญาเช่า ดําเนินการ บํารุ งรักษา และบริ หารจัดการหลัก ระหว่าง TICC (ชือเดิม
คือ บริ ษัท ทรู ยูนิเวอร์ แซล คอนเวอร์ เจนซ์ จํากัด) และ กองทุน ลงวันที .3 ธันวาคม
พ.ศ. .$$% ("สัญญาเช่ า ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักของ TICC")
กองทุนได้ เข้ าทําสัญญาแก้ ไขเพิมเติมสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการ
หลักกับ TICC และ TUC เพือแก้ ไขและแทนที สัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หาร
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จัดการหลักของ TICC ให้ รวมถึงการเช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . ทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที ; และทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 ที
เกี ยวข้ อง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมใน หัวข้ อ 3.4.1.4(ก)(.) “สัญญา
แก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก ครั ง" ที 2 ระหว่าง
TUC TICC และ กองทุน ("สัญ ญาแก้ ไขและแทนที สัญ ญาเช่ า ดํ า เนิ น การและ
บริ หารจัดการหลัก FOC ครัง" ที 2")” สําหรับสรุ ปสาระสําคัญของสัญญาแก้ ไขและ
แทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก ครัง" ที . ระหว่าง TUC TICC
และ กองทุน
(ข)

สัญญาบริ การหลักฉบับลงวันที 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่ างผู้จัดการทรัพย์ สิน
โทรคมนาคมและกองทุ น (ตามที ได้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ มเติ ม รวมถึง ตามข้ อ ตกลง
เพิมเติม ฉบับลงวันที 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 และข้ อตกลงเพิมเติม ครัง" ที 2 ระหว่ าง
ผู้จัดการทรัพย์ สินโทรคมนาคมและกองทุน) (“สัญญาบริการหลัก”)

คู่สัญญา............................................. · ผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคม ในฐานะผู้ให้ บริ การ และ
· กองทุน
บริการ ............................................... · กองทุนจะแต่งตัง" ผู้จัดการทรั พย์ สิน โทรคมนาคมเป็ น ผู้
ให้ บริ การดังต่อไปนี "
-

บริ การด้ านธุรการสําหรับทรัพย์สินทีเป็ นโครงสร้ าง
พืน" ฐานโทรคมนาคมทีเกียวข้ องของกองทุนตามที
กํ า หนดไว้ ในสัญ ญาบริ ก ารหลัก (“ทรั พ ย์ สิ น ที
ให้ บริการด้ านธุรการ”) โดยบริ การดังกล่าว รวมถึง
การจัดการการเข้ าใช้ สถานทีตังทรั
" พย์สินโครงสร้ าง
พืน" ฐานโทรคมนาคม การจัดการสัญญาเช่าสถาน
ทีตัง" ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคม การ
ติ ด ตามผลและรายงานเกี ยวกับ งบประมาณและ
ประมาณการประจํ าปี ทีเกี ยวข้ อง การดําเนินการ
เกี ยวกับการประกันภัย และการจัดเก็บค่าเช่าเป็ น
รายเดือน (ตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หาร
จัดการหลัก ทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที และสัญญา
เช่ า อื น ๆ) รวมถึ ง การจัด การเกี ยวกับ ใบแจ้ งหนี "

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 296

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

สําหรับค่าเช่าเป็ นรายเดือน และบริ การอืนใดตามที
กองทุน และผู้จัด การทรั พ ย์ สิน โทรคมนาคมจะได้
ตกลงกัน (“บริการด้ านธุรการ”) และ
-

บริ การด้ านการตลาดสํ า หรั บ ทรั พ ย์ สิ น ที เป็ น
โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมที เกี ยวข้ องของ
กองทุ น ที ให้ ผู้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น โทรคมนาคมทํ า
การตลาด ตามที กํ าหนดไว้ ในสัญ ญาบริ การหลัก
(“ทรั พ ย์ สิ น ที ให้ บริ ก ารด้ านการตลาด”) โดย
บริ ก ารดัง กล่า ว รวมถึง การจัด ทํ า แผนการตลาด
ประจํ า ปี เ พื อนํ า พืน" ที (slots) บนเสาโทรคมนาคม
และ/หรื อความจุของระบบ (capacity) ของทรัพย์สนิ
ทีให้ บริ การทีเกียวข้ องทียังไม่มีการใช้ งานออกให้ เช่า
ดําเนินการและบริ หารจัดการ และการดําเนินการให้
ความช่วยเหลือผู้เช่าและบริ หารจัดการรายใหม่ใน
การเข้ าทําสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการ
(“บริการด้ านการตลาด”)

(รวมเรี ยกว่า “บริการฯ”)
· การให้ บริ การฯ มี ก ารประเมิ น ผลโดยการใช้ ดั ช นี
ประเมิ น ผลงาน (“ดั ช นี วั ด ผล”) ตามที กํ า หนดไว้ ใน
สัญญาบริ การหลัก ดัชนีวัดผลประกอบด้ วยดัชนีต่าง ๆ
รวมถึงการควบคุมการใช้ จ่ายและรายได้ ตามงบประมาณ
ที คาดการณ์ และการต่ อ อายุ สัญ ญาเช่ า สถานที ตัง"
ทรั พย์ สิน หากการให้ บริ การไม่เป็ นไปตามดัชนีวัดผลที
กําหนดไว้ จะมีการลดค่าบริ การ
ั ญาจะพิจารณาและปรั บปรุ งดัชนีวัดผลเป็ นรายปี
· คู่สญ
โดยตกลงร่ วมกันตามข้ อกําหนดและเงือนไขของสัญญา
บริ การหลัก
การเรียกเก็บค่ าบริการ ...................... การเรี ยกเก็บค่าบริ การเป็ นไปตามข้ อกําหนดและเงือนไขใน
สัญญาบริ การหลัก ให้ เรี ยกเก็บค่าบริ การสําหรับการบริ การฯ
ดังนี "
· ค่าบริ การสําหรับบริ การด้ านธุรการ
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-

-

ค่าบริ การรายปี จํ านวน 3 ล้ านบาทสําหรั บปี พ.ศ.
2556 และจํ า นวน 18.3 ล้ า นบาท สํา หรั บ ปี พ.ศ.
2557 ทัง" นี " นับแต่ปี พ.ศ.2558 จะมีการปรั บอัตรา
ค่า บริ ก ารเพิ มขึน" รายปี ใ นอัต ราเท่า กับ ดัช นี ร าคา
ผู้บ ริ โ ภค (CPI) ที ประกาศโดยกระทรวงพาณิ ช ย์
ประเทศไทยสําหรับปี ก่อนหน้ า ทังนี
" " อัตราดังกล่าว
ต้ องไม่เกินร้ อยละ 3.5 และ
ค่าบริ การรายเดือนในอัตราร้ อยละ 0.15 ของรายได้
สุท ธิ ร ายเดื อ นของกองทุ น ที เกิ ด จากทรั พ ย์ สิ น ที
ให้ บริ การด้ านธุรการ (หลังหักค่าใช้ จ่ายเกียวกับสิทธิ
แห่งทาง การประกันภัย และเงินค่าเช่าตามสัญญา
เช่าทีดินทีเกียวข้ อง)

· ค่าบริ การสําหรับบริ การด้ านการตลาด
-

-

ค่าบริ การรายเดือนในอัตราร้ อยละ 2 ของรายได้ ราย
เดือนทีเกียวกับทรัพย์สนิ ทีให้ บริ การด้ านการตลาดที
กองทุนได้ รับจากผู้เช่าและบริ หารจัดการรายใด ๆ ที
เช่ า ดํ า เนิ น การและบริ หารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ที
ให้ บริ การด้ านการตลาดนอกเหนือไปจากทรัพย์สินที
ผู้เช่าและบริ หารจัดการดังเดิ
" มเช่า ดําเนินการและ
บริ หารจัดการหรื อตกลงว่าจะเช่า ดําเนินการและ
บริ ห ารจัด การในวัน ที ของสัญ ญาเช่ า ดํ า เนิ น การ
และบริ หารจัดการหลักทีเกียวข้ อง โดยมีค่าบริ การ
รายปี เพิมในอัตราร้ อยละ 3 ของจํานวนทีเกินกว่า
ประมาณการรายได้ ร ายปี ที เกี ยวกั บ ทรั พ ย์ สิ น ที
ให้ บริ การด้ านการตลาดสําหรับปี ดงั กล่าว
ค่าบริ การจํ านวน 20 ล้ านบาท ซึงต้ องชํ าระแต่ละ
ครั ง" ณ วัน ที 1 มกราคม พ.ศ. 2558 และ วัน ที 1
มกราคม พ.ศ. 2559 ที เกี ยวกั บ ทรั พ ย์ สิ น เสา
โทรคมนาคมของทรู ทีกองทุนให้ ผ้ ูจัดการทรั พย์สิน
โทรคมนาคมทําการตลาดโดยเริ มในปี พ.ศ. 2558
และพ.ศ. 2559 ตามลําดับ

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 298

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

-

-

หากการโอนขายและให้ เ ช่ า ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคม ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 เสร็ จ
สมบู ร ณ์ และการโอนขายและให้ เช่ า ทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมคราวถั ด ไป
ต่อจากนันโดยนิ
"
ติบคุ คลใด ๆในกลุม่ ทรูให้ แก่กองทุน
ภายหลัง จากการลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 เสร็ จ
สม บู ร ณ์ ( “ ท รั พ ย์ สิ น โ ค ร ง ส ร้ า ง พื " น ฐ า น
โทรคมนาคม ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3”) แล้ วแต่
กรณี ค่าบริ การจํานวน 20 ล้ านบาท ซึงต้ องชําระแต่
ละครัง" ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 และ วันที 1
มกราคม พ.ศ. 2562 ทีเกียวกับทรัพย์สินทีให้ บริ การ
ด้ านการตลาดทีเพิมขึ "นซึงเป็ นทรั พย์สินโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคม ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ
ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคม ที ลงทุน
เพิ มเติ ม ครั ง" ที 3 ที กองทุน ให้ ผ้ ูจัด การทรั พ ย์ สิ น
โทรคมนาคมทําการตลาดโดยเริ มในปี พ.ศ. 2561
และพ.ศ. 2562 ตามลําดับ และ
ค่ า บริ ก ารเพิ มเติ ม ซึ งจะชํ า ระ (ก) เมื อผู้เ ช่ า และ
บริ หารจั ด การที เป็ นบุ ค คลภายนอกรายใดต่ อ
สัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการทีเกียวกับ
ทรัพย์สินทีให้ บริ การด้ านการตลาด หรื อ (ข) เมือมี
ทรั พ ย์ สิน ที ให้ บ ริ ก ารด้ า นการตลาดที ให้ ผ้ ูจัด การ
ทรั พย์ สินโทรคมนาคมทําการตลาด เพิมเติม ทัง" นี "
อัต ราค่ า บริ ก ารเพิ มเติ ม ในแต่ ล ะกรณี จ ะเป็ น ไป
ตามทีกองทุนและผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมจะ
ได้ ตกลงกัน

ค่ าตอบแทนเพิมเติม ......................... ในกรณี ที รายได้ รายปี ของกองทุ น ที เกี ยวกั บ ทรั พ ย์ สิ น ที
ให้ บริ การด้ านการตลาดในปี ใด ๆ เกินกว่าจํานวนทีเท่ากับร้ อย
ละ 110 ของประมาณการรายได้ รายปี ระยะยาวของทรัพย์สนิ
ทีให้ บริ การด้ านการตลาดสําหรับปี ดงั กล่าว ผู้จดั การทรัพย์สิน
โทรคมนาคมมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทนเพิมเติมเป็ นจํ านวนที
เท่ากับร้ อยละ 10 ของรายได้ สว่ นเกินทีเกินกว่าจํานวนร้ อยละ
110 ดังกล่าว ตามทีกําหนดในตารางด้ านล่างนี "
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ปี พ.ศ.

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

จํานวนทีเท่ ากับร้ อยละ
110 ของประมาณการ
รายได้ รายปี ระยะยาว
สําหรับทรัพย์ สนิ ทีได้
ให้ บริการด้ านการตลาด
(ล้ านบาท)
171
519
713
861
963
1,010
1,058
1,109
1,160
1,212
1,273
1,340
1,420

หมายเหตุ
1. ภายหลังจากปี พ.ศ. 2570 จํานวนข้ างต้ นจะมีการปรับ
เพิมขึ "นรายปี ในอัตราเท่ากับดัชนีราคาผู้บริ โภค (CPI) ที
ประกาศโดยกระทรวงพาณิ ช ย์ ป ระเทศไทยสํา หรั บปี
ก่อนหน้ า ทังนี
" " อัตราดังกล่าวต้ องไม่เกินร้ อยละ 3.5
2. จํ า นวนข้ า งต้ น จะมี ก ารพิ จ ารณาและปรั บ ปรุ ง เมื อมี
ทรั พ ย์ สิ น ที ให้ บริ การด้ านการตลาดที ให้ ผู้ จั ด การ
ทรัพย์สนิ โทรคมนาคมทําการตลาดเพิมเติม
การปรับอัตราค่ าบริการ .................... ภายใต้ ข้อกําหนดและเงือนไขในสัญญาบริ การหลัก จะมีการ
ปรั บ ค่า บริ ก ารสํา หรั บ การให้ บ ริ ก ารฯ ตามแต่สถานการณ์
โดยรวมถึง กรณีทีรายได้ รายปี ของกองทุนทีเกิดจากทรัพย์สนิ
ทีให้ บริ การด้ านการตลาด ตํากว่าประมาณการรายได้ รายปี ที
กองทุนคาดว่าจะได้ รับจากทรัพย์สนิ ทีให้ บริ การด้ านการตลาด
สําหรับปี ดงั กล่าวในอัตราทีเท่ากับหรื อเกินกว่าร้ อยละ 5 สอง
ปี ติดต่อกัน โดยจะมีการปรับลดอัตราค่าบริ การรายปี สําหรับ
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บริ การด้ านธุรการสําหรับปี ถดั ไปในอัตราร้ อยละทีเท่ากับร้ อย
ละเฉลี ยของจํ า นวนรายได้ รายปี ที ผู้ จั ด การทรั พย์ สิ น
โทรคมนาคมไม่สามารถดําเนินการได้ ในช่ วงระยะเวลา 2 ปี
ดังกล่าว ทังนี
" " หากผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ตามประมาณการรายได้ รายปี สาํ หรับทรัพย์สนิ ที
ให้ บริ การด้ านการตลาดในอัตราทีเท่ากับหรื อเกินกว่าร้ อยละ
5 เป็ น ระยะเวลาสามปี ติ ด ต่อ กัน กองทุน มี สิท ธิ ใ นการเลิก
สัญญาบริ การหลัก
เพื อวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการกํ า หนดการปรั บ เปลี ยนอั ต รา
ค่าบริ การรายปี สําหรั บบริ การด้ านธุรการ รายได้ รายปี ข อง
กองทุน ตามจริ ง สํ า หรั บ ช่ ว งระยะเวลาสองปี ก่ อ นหน้ า คื อ
รายได้ ซงกองทุ
ึ
นได้ รับจากการให้ เช่าทรัพย์สินทีให้ บริ การด้ าน
การตลาดแก่ผ้ เู ช่าใด ๆ ก่อนพิจารณาการส่งเสริ มหรื อส่วนลด
ใด ๆ ซึงกองทุน เสนอให้ แ ก่ ผ้ ูเ ช่ า ทรั พ ย์ สิ น ที ให้ บ ริ ก ารด้ า น
การตลาดตามข้ อกําหนดและเงือนไขทีระบุไว้ ในสัญญาบริ การ
หลัก
เพือวัตถุประสงค์ในการกําหนดค่าบริ การรายปี เพิมเติม รายได้
รายปี ของกองทุนจากทรัพย์สินทีให้ บริ การด้ านการตลาด คือ
รายได้ ต ามจริ ง ซึ งกองทุน ได้ รั บ จากการให้ เ ช่ า ทรั พ ย์ สิ น ที
ให้ บริ การด้ านการตลาดแก่ผ้ ูเช่าใด ๆหลังจากพิจารณาการ
ส่งเสริ มหรื อส่วนลดใด ๆซึงกองทุนเสนอให้ แก่ผ้ เู ช่าทรัพย์สินที
ให้ บริ การด้ านการตลาดแล้ วตามข้ อกําหนดและเงือนไขทีระบุ
ไว้ ในสัญญาบริ การหลัก
อายุสัญญา ........................................ ระยะเวลาการให้ บริ ก ารฯ เริ มจากวัน ที ทํ า การโอนขาย
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้ นเสร็ จสิ "นและ
ต่อเนืองไปเป็ นระยะเวลา 15 ปี ซึงสิ "นสุด ณ วันที 25 ธันวาคม
ั ญาต่อไป
พ.ศ. 2571 (“อายุสัญญาช่ วงแรก”) และให้ อายุสญ
โดยอัตโนมัติอีก 5 ปี (“อายุสญ
ั ญาส่วนขยาย”) เว้ นแต่ มีการ
บอกเลิกสัญญาด้ วยวิธีอืนใดตามข้ อกําหนดและเงือนไขใน
สัญญาบริ การหลัก
การเลิกสัญญา .................................. การเลิกสัญญาบริ การหลักกระทําได้ ในกรณีต่าง ๆ อาทิเช่น
ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมหรื อกองทุนผิดนัดผิดสัญญา
ในสาระสําคัญ และไม่แก้ ไขเหตุผิดนัดผิดสัญญานันภายใน
"
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ระยะเวลาเยียวยาแก้ ไขที กํ าหนด มี ก ารฟ้องล้ ม ละลายกับ
ผู้ จั ด ก า ร ท รั พ ย์ สิ น โท ร ค ม น า คม ผู้ จั ด ก า ร ท รั พ ย์ สิ น
โทรคมนาคมไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามดั ช นี วั ด ผลที สํ า คั ญ ภายใน
ระยะเวลาทีกําหนด รวมถึงการไม่บรรลุรายได้ ทีประมาณการ
ไว้ ภายในระยะเวลาทีกําหนด และกองทุนไม่ชําระค่าบริ การ
เป็ นระยะเวลาติ ด ต่ อ กั น ตามที กํ า หนด ทั ง" นี อ" ยู่ ภ ายใต้
ข้ อกําหนดและเงือนไขในสัญญาบริ การหลัก
การโอนสิทธิ ...................................... คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่สามารถโอนสิทธิ แปลงคู่สญ
ั ญาใหม่
หรื อโอนโดยประการอืนใด ซึงสิทธิหรื อภาระหน้ าทีของตนตาม
สัญญาบริ การหลักให้ แก่บุคคลอืนโดยมิได้ รับคํายินยอมจาก
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทังนี
" "การให้ คํายินยอม
ต้ องไม่ลา่ ช้ าโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
กฎหมายทีใช้ บงั คับ ........................... สัญญาบริ การหลักให้ ใช้ บงั คับตามกฎหมายไทย
เขตอํานาจศาล .................................. ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ตัดสิน
คดี ค วาม หรื อ ดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณาใด ๆ และระงับ ข้ อ
พิพาททีอาจเกิดขึ "นจากหรื อเกียวเนืองกับสัญญาบริ การหลัก

3.4.1.2 สาระสําคัญของสัญญาเกียวกับการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินโครงสร้ าง
พืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1
กองทุนได้ เข้ าทําสัญญาเกียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 ดังทีระบุไว้ ในหัวข้ อ 3.4.1.2 นี " และเอกสารอืนใดทีจําเป็ นเพือให้ การจัดหา
ผลประโยชน์ จากทรั พย์สินดังกล่าวสําเร็ จลุล่วง ทัง" นี " สาระสําคัญของสัญญาเกี ยวกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี "
(ก)

สั ญ ญาเกี ยวกั บ การจั ด หาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สิ น โครงสร้ างพื "น ฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1
(1)

สัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการ FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1
กองทุนได้ เข้ าทําสัญญาแก้ ไขเพิมเติมสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการ
หลักกับ TICC เพือแก้ ไขและแทนที สัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการ
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FOC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 1 ให้ ร วมถึ ง การเช่ า ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 ที เกี ยวข้ อ ง โปรดพิ จ ารณารายละเอียด
เพิ มเติมใน หัว ข้ อ 3.4.1.3(ก)(3) สํา หรั บ สรุ ป สาระสําคัญของสัญ ญาแก้ ไขและ
แทนทีสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการ FOC ทีเข้ าทําระหว่าง กองทุน
และ TICC
3.4.1.3 สาระสําคัญของสัญญาเกียวกับการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินโครงสร้ าง
พืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3
กองทุนได้ เข้ าทําสัญญาเกียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม
ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 และครั ง" ที 3 ดังทีระบุไว้ ในหัวข้ อ 3.4.1.3 นี " และเอกสารอืนใดทีจําเป็ น
เพือให้ การจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พ ย์ สินดังกล่าวสําเร็ จลุล่วง ทัง" นี " สาระสําคัญของสัญ ญา
เกียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
และครัง" ที 3 มีรายละเอียดดังต่อไปนี "
(ก)

สั ญ ญาเกี ยวกั บ การจั ด หาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สิ น โครงสร้ างพื "น ฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3
(1)

สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ บํารุ งรักษา และบริ หารจัดการหลัก
ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่ า ดําเนิ นการ
และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม")
กองทุนจะดําเนินการเข้ าทําสัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ และ
บริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง" ที 2 กับ TUC เพือแก้ ไขและแทนทีสัญญา
เช่ า ดํ า เนิ น การ และบริ ห ารจัด การหลัก ของ TUC ให้ ร วมถึ ง การเช่ า ทรั พ ย์ สิน
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ทีเกียวข้ อง โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิมเติมใน หัวข้ อ 3.4.1.4(ก)(1) “สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า
ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริ หารจัดการหลัก ครัง" ที 2 ระหว่าง TUC และ กองทุน
("สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่ า ดําเนิ นการ และบริหารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม ครั ง" ที $")” สําหรับสรุ ปสาระสําคัญของร่างสัญญาแก้ ไขและแทนที
สัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคมครัง" ที 2
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สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักระหว่าง
TICC TUC และกองทุน (“สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่ า ดําเนินการ และ
บริหารจัดการหลัก FOC”)
กองทุนจะดําเนินการเข้ าทําสัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ และ
บริ หารจัดการหลัก FOC ครัง" ที 2 กับ TICC และ TUC เพือแก้ ไขและแทนทีสัญญา
เช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลัก FOC ให้ รวมถึงการเช่าทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื น" ฐานโทรคมนาคมที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4 ที เกี ยวข้ อง โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดเพิมเติมใน หัวข้ อ 3.4.1.4(ก)(2) “สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า
ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจัด การหลัก ครั ง" ที 2 ระหว่ า ง TUC TICC และ กองทุน
("สั ญ ญาแก้ ไ ขและแทนทีสัญ ญาเช่ า ดํา เนิ น การและบริ หารจั ดการหลัก
FOC ครั ง" ที 2")” สําหรับสรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญา
เช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลัก FOC ครัง" ที 2

(3)

สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการ บํารุ งรักษา และบริ หารจัดการ
FOC ระหว่า ง TICC และ กองทุน ("สั ญ ญาแก้ ไ ขและแทนที สั ญ ญาเช่ า ช่ ว ง
ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC")

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

วันมีผลใช้ บังคับของข้ อสัญญาทีแก้ ไข
และแทนที ..............................

·

TICC ในฐานะผู้เช่าช่วงและบริ หารจัดการ และ

·

กองทุน ในฐานะผู้ให้ เช่าช่วง

·

·

ข้ อ สัญ ญาของสัญ ญาแก้ ไขและแทนที สัญ ญาเช่าช่วง
ดําเนินการและบริ หารจัดการ FOC จะมีผลบังคับใช้ เมือ
การซื "อขาย FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 เสร็ จสิ "นซึงคือ
วันที 28 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2560 ("วั น มี ผลใช้ บังคับ
ของการลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2") ทังนี
" " ข้ อสัญญาบาง
ประการที เกี ยวข้ อ งกับ FOC ที จะถูก ให้ เ ช่ า โดย TICC
ให้ แก่กองทุน ภายใต้ การลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 ("FOC ที
ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 3") จะมี ผ ลบัง คับ ใช้ เ มื อการเช่า
FOC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 3 เสร็ จ สิน" ("วั น มี ผ ลใช้
บังคับของการลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3")
เพื อวัต ถุป ระสงค์ ข องการสรุ ป สัญญาแก้ ไขและแทนที
สัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการ FOC การ
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ขายและเช่าทรัพย์สินทีกองทุนลงทุนเพิมเติมใด ๆ โดย
บริ ษั ท ในกลุ่ม ทรู ใ ห้ แ ก่ ก องทุน ครั ง" ถัด ไปหลัง จากการ
ลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 จะเรี ยกว่า "การลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 3"
ทรัพย์ สินทีเช่ า ........................

·

ทรัพย์สินที TICC เช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการ
อยู่ ภ ายใต้ สั ญ ญาแก้ ไขและแทนที สั ญ ญาเช่ า ช่ ว ง
ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก FOC ประกอบด้ วย
(ก)

ทรั พ ย์ สิน จากส่ว นหนึงของทรั พ ย์ สิน โครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1
(i)

(ข)

ทรัพย์สนิ จาก FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
(i)

(ค)

FOC ค ว า ม ย า ว 7,981 กิ โ ล เ ม ต ร
(303,453 คอร์ กิโลเมตร) โดยทีในแต่ละปี
TICC จะเช่ า ช่วง ดํ า เนิ น การและบริ หาร
จั ด การ FOC ไม่ น้ อยกว่ า ที กํ า หนดใน
ตารางแนบท้ ายสรุ ปข้ อกํ า หนดและ
เงื อนไขหลักของสัญญาแก้ ไขและแทนที
สัญ ญาเช่ า ช่ ว ง ดํ า เนิ น การและบริ ห าร
จัดการหลัก FOC

หากการเช่ า ระยะยาวของ FOC รองรั บ
ระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทุน เพิ มเติม
ครั ง" ที 2 เสร็ จ สมบู ร ณ์ ร้ อยละ 80 ของ
FOC ในระบบ FTTx สํ า หรั บ ใช้ ในธุ ร กิ จ
ให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต และบรอดแบนด์
อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ระยะทาง 670 กิ โ ลเมตร
(80,014 คอร์ กิโลเมตร)

ทรัพย์สิน ซึงกองทุนได้ รับสิทธิการเช่าระยะยาว
จาก TICC ในระบบ FTTx สํ า หรั บ ใช้ ในธุ ร กิ จ
ใ ห้ บ ริ ก า ร อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต แ ล ะ บ ร อ ด แ บ น ด์
อิ น เทอร์ เน็ ต ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร
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(619,986 คอร์ กิ โลเมตร) และมี สิท ธิ นํ า ออกหา
ประโยชน์โดยการให้ เช่าช่วงได้ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
ช่ ว งระยะยาวอัน เกี ยวเนื องกั บ FOC ที ลงทุ น
เพิ มเติ ม ครั ง" ที 3 ("FOC รองรั บ ระบบ FTTx
ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3")
(i)

หากการเช่ า ระยะยาวของ FOC รองรั บ
ระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทุน เพิ มเติม
ครั ง" ที 3 เสร็ จ สมบู ร ณ์ ร้ อยละ 80 ของ
FOC ในระบบ FTTx สํ า หรั บ ใช้ ในธุ ร กิ จ
ให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต และบรอดแบนด์
อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ ม ณฑล ระยะทางประมาณ 12,872
กิโลเมตร (619,986 คอร์ กิโลเมตร)

(รวมเรี ยกว่า "ทรัพย์ สินทีเช่ าช่ วง")
·

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

·

ทรัพย์สินของ FOC ทีโอนมายังกองทุนอันเป็ นส่วนหนึง
ของทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมที ลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 1 FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ FOC รองรับระบบ FTTx ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 ซึงกองทุนสามารถให้ เช่าช่วงแก่
TICC หรื อผู้เช่าช่วงอืน ๆ ภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนที
สัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการ FOC รวม
เรี ยกว่า "ทรัพย์ สินทีกองทุนสามารถให้ เช่ าช่ วงได้ "
ตังแต่
" วนั ที 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันมีผลใช้ บงั คับ
ของการลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 อัต ราค่ า เช่ า สํ า หรั บ
ทรัพย์สินทีให้ เช่าช่วง (ซึงคือ ทรัพย์สินจากส่วนหนึงของ
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 1) คือ
(ก)

จนถึ ง 213,818 คอร์ กิ โ ลเมตร ของ FOC: 350
บาทต่อเดือนต่อคอร์ กิโลเมตร
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(ข)

ในส่วนทีเกิน 213,818 คอร์ กิโลเมตร ถึง 303,453
คอร์ กิโลเมตร ของ FOC: 1,100 บาทต่อเดือนต่อ
คอร์ กิโลเมตร

โดยอัตราค่าเช่าสุทธิทีกองทุนจะได้ รับต่อปี สําหรับ FOC
จะคํ า นวณจากอัต ราที ระบุด้ า นบนหัก ด้ ว ยส่ว นลด ที
อัตรา 88 ล้ านบาทต่อปี
·

นับตังแต่
" วนั มีผลใช้ บงั คับของการลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
เป็ นต้ นไป อัตราค่าเช่าสําหรับทรัพย์สนิ ทีเช่าช่วง คือ
ทรั พ ย์ สิ น จากส่ วนหนึ งของทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ าง
พืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1
(ก)

350 บาทต่อเดือนต่อคอร์ กิโลเมตร โดยอัตราค่า
เช่าสุทธิ ทีกองทุนจะได้ รับต่อปี สําหรั บ FOC จะ
คํานวณจากอัตราทีระบุด้านบนหักด้ วยส่วนลด ที
อัตรา 88 ล้ านบาทต่อปี

ทรัพย์ สินจากส่ วนหนึงของ FOC รองรับระบบ FTTx
ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
(ก)

350 บาทต่อเดือนต่อคอร์ กิโลเมตร โดยอัตราค่า
เช่าสุทธิ ทีกองทุนจะได้ รับต่อปี สําหรั บ FOC จะ
คํานวณจากอัตราทีระบุด้านบนหักด้ วยส่วนลด ที
อัตรา 7 ล้ านบาทต่อปี

ทรัพย์ สินจากส่ วนหนึงของ FOC รองรับระบบ FTTx
ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3
(ก)

·

350 บาทต่อเดือนต่อคอร์ กิโลเมตร โดยอัตราค่า
เช่าสุทธิ ทีกองทุนจะได้ รับต่อปี สําหรั บ FOC จะ
คํานวณจากอัตราทีระบุด้านบนหักด้ วยส่วนลด ที
อัตรา 142 ล้ านบาทต่อปี

ไม่ มี ก ารปรั บ อัต ราค่ า เช่ า ช่ ว งเพิ มหรื อ ลดลงสํ า หรั บ
ทรัพย์สินทีเช่าช่วงตลอดระยะเวลาของการเช่าช่วง เว้ น
แต่ตามทีคูส่ ญ
ั ญาจะตกลงกันตามข้ อกําหนดและเงือนไข
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ที ระบุ ใ นสั ญ ญาแก้ ไขและแทนที สั ญ ญาเช่ า ช่ ว ง
ดําเนินการและบริ หารจัดการ FOC
ระยะเวลาของการเช่ าช่ วง ดําเนินการ
และบริหารจัดการ ..................

·

·

ระยะเวลาของการเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการ
มีกําหนดอายุเป็ นดังนี "
(ก)

ทรั พ ย์ สิน จากส่ว นหนึงของทรั พ ย์ สิน โครงสร้ าง
พืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 1 จนถึงวันที 7 ธันวาคม พ.ศ. 2569 และตังแต่
" วนั มี
ผลใช้ บงั คับของการลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 เกิดขึ "น
ระยะเวลาของการเช่ า ดํ า เนิ น การและบริ ห าร
จัดการจะขยายให้ สิ "นสุดลงในวันที 15 กันยายน
พ.ศ. 2576

(ข)

ทรั พ ย์ สิ น จากส่ว นหนึ งของ FOC รองรั บ ระบบ
FTTx ของ TICC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 และ
ทรั พ ย์ สิ น จากส่ว นหนึ งของ FOC รองรั บ ระบบ
FTTx ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 - หาก
การให้ เช่า FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที
ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 หรื อ การให้ เช่ า FOC
รองรั บ ระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทุน เพิ มเติ ม
ครัง" ที 3 เสร็ จสมบูรณ์ แล้ วแต่กรณี นับตังแต่
" วนั มี
ผลใช้ บงั คับของการลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 หรื อ
วันมีผลใช้ บังคับของการลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 3
แล้ วแต่กรณี จนถึงวันที 15 กันยายน พ.ศ. 2576

การต่ออายุระยะเวลาการเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หาร
จัดการเป็ นดังนี "
(ก)

TICC และ/หรื อผู้เช่าช่วงและบริ หารจัดการดังเดิ
" ม
อื น ๆ จะต่ อ อายุ ก ารเช่ า ช่ ว ง ดํ า เนิ น การและ
บริ ห ารจัด การ ทรั พ ย์ สิน ที เช่ า ช่ วงในจํ านวนไม่
น้ อ ยกว่ า ร้ อยละ 71 ของจํ า นวนคอร์ กิ โ ลเมตร
ทังหมดของทรั
"
พย์สินจากส่วนหนึงของทรัพย์สิน
โครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 1 และในจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของ
จํ า นวนคอร์ กิ โลเมตรทัง" หมดของทรั พ ย์ สินจาก
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ส่วนหนึงของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และทรัพย์สินจากส่วน
หนึงของ FOC รองรั บ ระบบ FTTx ของ TICC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 เป็ นระยะเวลา (ก) 10 ปี
นับ จากวัน ครบอายุ สัญ ญาเช่ า ช่ ว งระยะแรก
(Initial Term) หรื อ (ข) ระยะเวลาทีเหลืออยู่ของ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที TICC
หรื อบริ ษัทในกลุ่มทรู ทีให้ บริ การบรอดแบนด์ถือ
อยู่ แล้ วแต่เวลาใดจะสันกว่
" า หากหลังจากครบ
อายุสญ
ั ญาเช่าช่วงระยะแรก (Initial Term) TICC
หรื อ บริ ษัทในกลุ่มทรู ได้ รับใบอนุญาตประกอบ
กิ จ การโทรคมนาคมเพื อให้ บ ริ ก ารบรอดแบนด์
จาก กสทช และเงื อนไขข้ อใดข้ อหนึงดังต่อไปนี "
ครบถ้ วน

(ค)

(i)

รายได้ รวมทั ง" ปี ของกลุ่ ม ทรู จากการ
ให้ บ ริ ก ารบรอดแบนด์ ที ระบุใ นรายงาน
ประจํ า ปี พ.ศ. 2568 หรื อ 2575 ของทรู
แล้ ว แต่ ก รณี เกิ น กว่ า 16,546,000,000
บาท หรื อ

(ii)

ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุม่ ทรู ในการ
ให้ บริ การบรอดแบนด์ ตามข้ อมูลล่าสุดที
ประกาศโดยหน่ ว ยงานที น่ า เชื อถื อ
มากกว่าร้ อยละ 33

อย่างน้ อยสองปี ก่อนสิ "นสุดระยะเวลาของการเช่า
ช่ ว ง ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจัด การในขณะนัน"
TICC และ/หรื อผู้เช่าช่วงและบริ หารจัดการและ
บริ หารจัดการดังเดิ
" มอืน ๆ จะแจ้ งกองทุนในกรณี
ที TICC และ/หรื อ ผู้เ ช่ า ช่ ว งและบริ ห ารจัด การ
ดังเดิ
" มอืน ๆ ต้ องการจองสิทธิเพือต่ออายุสญ
ั ญา
เช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักของ
TICC ทัง" หมดหรื อ บางส่ว นที TICC และ/หรื อ ผู้
เช่าช่วงและบริ หารจัดการดัง" เดิมอืน ๆ เช่าช่วง
ดํา เนินการและบริ หารจัดการอยู่ภายใต้ สญ
ั ญา
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แก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและ
บริ หารจัดการหลัก FOC ในอัตราของตลาดทีจะ
ตกลงร่ วมกัน และอยู่ภายใต้ การตกลงร่ วมกันใน
เรื องส่ว นลด รวมถึ ง ส่ว นลดของผู้เ ช่ า ช่ ว งและ
บริ หารจัดการดัง" เดิม แต่ทงั " นีต" ้ องไม่น้อยกว่าที
TICC และ/หรื อผู้เช่าช่วงและบริ หารจัดการดังเดิ
" ม
อืน ๆ เคยได้ รับ
ผู้เช่ าช่ วงและบริหารจัดการเพิมเติม
................................................

·

กองทุนมีสทิ ธิให้ เช่าช่วงแก่บคุ คลใด ๆ และให้ บคุ คลใด ๆ
ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจัดการ FOC ที ไม่ได้ ถูกเช่าช่วง
ดําเนินการและบริ หารจัดการโดย TICC และ/หรื อผู้เช่า
ช่วงและบริ หารจัดการดังเดิ
" มอืน ๆ ภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไข
และแทนทีสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการ
หลัก FOC ให้ แ ก่ บุค คลใด ๆ ทัง" นี " อยู่ภายใต้ สิท ธิ ข อง
TICC และ/หรื อผู้เช่าช่วงและบริ หารจัดการดังเดิ
" มอืน ๆ
ตามทีระบุด้านล่างนี "
(ก)

หากกองทุน ประสงค์ จ ะให้ เ ช่ า ช่ ว งแก่ ผ้ ูเ ช่าช่วง
และบริ หารจัดการทีเป็ นบุคคลภายนอกและให้ ผ้ ู
เช่าช่วงและบริ หารจัดการทีเป็ นบุคคลภายนอก
ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจัด การ หรื อ ดํ า เนิ นการ
เจรจาตกลงเรื องการให้ เช่าช่วง การดําเนินการ
และบริ หารจัดการทรัพย์ สินทียังไม่ได้ อยู่ภายใต้
การเช่ า ช่ ว ง ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจัด การโดย
TICC และ/หรื อผู้เช่าช่วงและบริ หารจัดการดังเดิ
" ม
อืน ๆ ภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า
ช่ ว ง ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจัด การหลัก FOC
กองทุนต้ องยืนคําเสนอในการเช่าช่วง ดําเนินการ
และบริ หารจัดการดังกล่าวให้ แก่ TICC และ/หรื อ
ผู้เช่าช่วงและบริ หารจัดการดังเดิ
" มอืน ๆ ก่อน และ
TICC และ/หรื อผู้เช่าช่วงและบริ หารจัดการดังเดิ
" ม
อื น ๆ มี สิ ท ธิ ต อบรั บ คํ า เสนอในการเช่ า ช่ ว ง
ดําเนินการและบริ หารจัดการ โดยเงือนไขในการ
เช่ า ช่ ว ง ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจัด การที ให้ แ ก่
TICC และ/หรื อผู้เช่าช่วงและบริ หารจัดการดังเดิ
" ม
อื น ๆ นัน" ต้ อ งไม่เ ป็ น เงื อนไขที ด้ อ ยกว่า ที เสนอ
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ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ ช่ า ช่ ว ง แ ล ะ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที เ ป็ น
บุคคลภายนอก (รวมทัง" หากผู้เช่าช่วงและบริ หาร
จัดการทีเป็ นบุคคลภายนอกมีสิทธิ ได้ รับส่วนลด
ใด ๆ TICC และ/หรื อผู้เช่าช่วงและบริ หารจัดการ
ดังเดิ
" มอืน ๆ จะได้ รับส่วนลดดังกล่าวด้ วยเช่นกัน)
(ข)

การบํา รุ ง รั ก ษา การดํา เนิ น การและ
บริหารจัดการ .........................

·

·

หากเมือใดก็ตามกองทุนได้ เข้ าทําสัญญากับผู้เช่า
ช่วงและบริ หารจัดการทีเป็ นบุคคลภายนอก เพือ
เช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการทรั พย์สิน
ประเภทเดี ย วกัน กับ ทรั พ ย์ สิน ที เช่ า ช่ ว งภายใต้
สั ญ ญ า แ ก้ ไ ข แ ล ะ แ ท น ที สั ญ ญ า เ ช่ า ช่ ว ง
ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจัด การหลัก FOC และมี
เงือนไขทีเป็ นคุณมากกว่าทีให้ แก่ TICC และ/หรื อ
ผู้เช่าช่วงและบริ หารจัดการดังเดิ
" มอืน ๆ นัน" TICC
และ/หรื อผู้เช่าช่วงและบริ หารจัดการดังเดิ
" มอืน ๆ
มี สิท ธิ ใ ห้ ก องทุน ดํ า เนิ น การแก้ ไขสัญ ญาแก้ ไข
และแทนทีสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หาร
จัดการหลัก FOC เพือให้ TICC และ/หรื อผู้เช่ า
ช่วงและบริ หารจัดการดังเดิ
" มอืน ๆ ได้ รับเงือนไขที
เป็ นคุณดังกล่าวนัน"

กองทุนไม่มีหน้ าทีใด ๆ ในการดําเนินการบริ หารจัดการ
โครงข่ายหรื อบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ทังนี
" " TICC มีหน้ าที
ความรั บผิดชอบ (ไม่ว่าจะดําเนินการด้ วยตนเอง หรื อ
ผ่ า นบุค คลอื นใดที TICC แต่ ง ตัง" ) ในการบํ า รุ ง รั ก ษา
(ซ่อม FOC เส้ นเดิมทีชํ ารุ ดเสียหาย หรื อหา FOC เส้ น
ใหม่ทีมีความสามารถอย่างน้ อยเท่าเดิมมาแทน) การ
ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจัดการทรั พ ย์ สิน ที เช่ าช่วง และ
FOC ที ยัง ว่ า งอยู่ ให้ เ ป็ น ไปตามระดับ มาตรฐานการ
บริ การทีระบุไว้ ในสัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่าช่วง
ดํ า เนิ น การและบริ หารจั ด การหลั ก FOC และตาม
หลักเกณฑ์ที กสทช. กําหนด
หาก TICC ไม่ ส ามารถรั ก ษาระดั บ ความพร้ อมของ
ทรั พ ย์ สิน ที กองทุน สามารถให้ เ ช่าช่ว งได้ ตามทีระบุใน
สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและ
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บริ ห ารจัด การหลัก FOC เป็ น เวลา 2 เดื อ นติ ด ต่ อ กัน
TICC ตกลงชําระค่าปรับให้ กองทุนในอัตราร้ อยละ 2 ของ
จํ า นวนค่าเช่ าช่วงรายเดื อนในช่ว งระยะเวลา 2 เดื อน
ดังกล่าว ทังนี
" " ในกรณีทีกองทุนร้ องขอ ภายหลังจากทีมีผ้ ู
เช่ า และบริ ห ารจัด การที เป็ น บุ ค คลภายนอกเช่ า ช่ ว ง
ทรั พ ย์ สิน จากกองทุนตามข้ อ กํ าหนดของสัญญาแก้ ไข
และแทนทีสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการ
สํ า หรั บ FOC คู่สัญ ญาตกลงจะดํ า เนิ น การหารื อ โดย
สุจริ ตเพือตกลงค่าปรับทีสมเหตุสมผลและเหมาะสมที
TICC และ/หรื อผู้เช่าช่วงและบริ หารจัดการดังเดิ
" มอืน ๆ
ต้ องชําระอันเนืองมาจาก TICC และ/หรื อผู้เช่าช่วงและ
บริ ห ารจัด การดัง" เดิ ม อื น ๆ ไม่สามารถดํ า เนิ น การให้
เป็ น ไปตามระดับ การประกัน การให้ บ ริ ก าร (Service
Level) ตามทีกําหนดในสัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญา
เช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก FOC ได้
การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ที เช่ า ช่ ว งและพื น" ที
................................................

การให้ เช่ าช่ วงทรั พย์ สินทีเช่ าช่ วงอีก
ทอดหนึง .................................

·

·

TICC ตกลงว่ า จะใช้ ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจั ด การ
ทรั พย์ สินทีเช่าช่วงตามข้ อกําหนดและเงือนไขทีระบุใน
สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและ
บริ หารจัดการหลัก FOC เงือนไขดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียง จะใช้ มาตรการป้องกันทีเหมาะสมทังปวงเพื
"
อ
หลีกเลียงการสร้ างความเสียหายแก่ทรัพย์สินทีเช่าช่วง
จะไม่ ใ ช้ ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า ช่ ว งเพื อวั ต ถุ ป ระสงค์ อื นใด
นอกเหนือไปจากกิจการโทรคมนาคม และ/หรื อ กิจการ
วิทยุกระจายเสียง หรื อธุรกิจวิทยุและโทรทัศน์ เว้ นแต่การ
ให้ เช่าช่วงทรัพย์สนิ ทีเช่าอีกทอดหนึงตามข้ อกําหนดและ
เงือนไขทีระบุในสัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่าช่วง
ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก FOC และจะแจ้ งให้
กองทุนทราบในทันทีทีทําได้ หลังจากรู้ ว่าเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ นํ "าท่วม กรณีฉกุ เฉิน หรื ออุบตั ิเหตุใด ๆ ทีกระทบต่อ
ทรัพย์สนิ ทีเช่าช่วง
TICC อาจนําทรั พย์ สินทีเช่าช่วงออกให้ เช่าช่วงอีกทอด
หนึงได้ ทังนี
" " TICC จะต้ องไม่นําใยแก้ วนําแสงทียังไม่มี
การใช้ งาน ("dark fiber") ซึงเป็ นส่วนหนึงของทรัพย์สนิ ที
เช่าช่วงออกให้ เช่าช่วงอีกทอดหนึงแก่ผ้ ใู ดในอัตราค่าเช่า
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ช่วงทีตํากว่าอัตราทีกองทุนอาจเรี ยกเก็ บจากผู้เช่าช่วง
และบริ หารจัดการทีเป็ นบุคคลภายนอกรายอืน เว้ นแต่
กรณีดงั ต่อไปนี "

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

·

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

·

(ก)

การนํา dark fiber ออกให้ เช่าช่วงอีกทอดหนึงแก่
บุคคลใดอยู่ก่อนวันทีของสัญญาแก้ ไขและแทนที
สัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก
FOC แล้ ว

(ข)

การนํา dark fiber ออกให้ ทรู หรื อบริ ษัทในกลุม่
ทรู เช่าใช้ ช่วงอีกทอดหนึง

(ค)

การนํ า dark fiber ออกให้ เ ช่ า ช่ ว งอี ก ทอดหนึง
ตามกฎหมายหรื อคําสัง กสทช.

(ง)

การนํา dark fiber ออกให้ เช่าช่วงอีกทอดหนึงใน
กรณี อื นใดนอกเหนื อ จากกรณี ต าม (1) ถึ ง (3)
ข้ างต้ น ตามทีกองทุนได้ ให้ ความยินยอมเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร

กองทุน (ไม่ว่าดําเนินการด้ วยตนเองหรื อผ่านบุคคลอืน
ใด) มีหน้ าทีความรับผิดชอบในการจัดให้ มีและคงไว้ ซึง
ประกัน ภัย ประเภทความรั บ ผิ ด ต่อ บุค คลภายนอกบน
ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า ช่ ว ง รวมทั ง" มี ห น้ าที ต้ องชํ า ระเบี ย"
ประกันภัย
กองทุน ไม่มี ห น้ า ที ความรั บ ผิ ด ชอบใด ๆ เกี ยวกับ การ
จั ด หามาซึ งสิ ท ธิ แ ห่ ง ทางสํ า หรั บ ทรั พ ย์ สิ น ที กองทุ น
สามารถให้ เ ช่ า ช่ว ง ทัง" นี " TICC รั บ ทราบและยื น ยัน ว่า
ทรัพย์สนิ ทีกองทุนสามารถให้ เช่าช่วงใช้ สิทธิแห่งทางโดย
นิติกรรมสัญญาทีได้ ให้ สิทธิ ไว้ ในชื อของ TICC เองหรื อ
ชือของผู้เช่าช่วงและบริ หารจัดการดังเดิ
" มอืนใด (หากมี)
ตลอดระยะเวลาของการเช่าช่วง ตามสัญญาแก้ ไขและ
แทนทีสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก
FOC และเมือสิ "นสุดสัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า
ช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก FOC TICC จะ
ดํา เนินการให้ มีสิทธิ แห่งทางสําหรั บทรั พย์สินทีกองทุน
สามารถให้ เช่าช่วงตราบเท่าที TICC สามารถกระทําได้
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ตามกฎหมายและกองทุนไม่มีผ้ เู ช่าช่วงรายอืนโดยเป็ นไป
ตามข้ อ กํ า หนดและเงื อนไขภายใต้ สัญ ญาแก้ ไขและ
แทนทีสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก
FOC
·

·

ข้ อตกลงทีจะไม่ แข่ งขัน

·

กองทุน ตกลงที จะเป็ น ผู้รั บ ผิ ด ชอบในค่าสิท ธิ แ ห่งทาง
สําหรับทรัพย์สินทีกองทุนสามารถให้ เช่าช่วงในจํานวน
และวิ ธี ก ารตามที กองทุน และ TICC ได้ ต กลงกัน ซึงใน
อนาคตค่าสิทธิ แห่งทางดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลง
โดยอ้ า งอิ ง จากค่า สิ ท ธิ แ ห่ ง ทางที เรี ย กเก็ บ จาก TICC
สําหรับทรัพย์สินทีกองทุนสามารถให้ เช่าช่วง โดยเป็ นไป
ตามข้ อกําหนดและเงือนไขของสัญญาแก้ ไขและแทนที
สัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก FOC
TICC ตกลงที จะรั บ ผิด ชอบราคาและค่าใช้ จ่ายในการ
ย้ าย FOC ลงใต้ ดิน อันเกียวเนืองกับ FOC จากทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1
FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ FOC ทีลงทุนเพิมเติม
ครั ง" ที 3 (โดยที TUC จะต้ อ งได้ รั บค่าตอบแทนสําหรั บ
การย้ ายทรัพย์สนิ จากกองทุน โดยเป็ นไปตามเงือนไขของ
สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและ
บริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม) และสําหรั บส่ว น
ต่างระหว่างค่าสิทธิแห่งทางทีเรี ยกเก็บจากการวางสาย
พาดผ่ า นเสาไฟฟ้า และค่ า สิท ธิ แ ห่ง ทางของท่อ ใต้ ดิ น
สําหรับส่วนของ FOC ซึงจะถูกย้ ายลงใต้ ดิน
เว้ นแต่ได้ รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุน
ก่อน TICC จะไม่ดําเนินการ (และจะจัดการให้ บริ ษัทใน
กลุ่ ม ทรู ไ ม่ ดํ า เนิ น การ) สร้ าง FOC ใหม่ ใ นเส้ นทาง
เดียวกันกับ FOC ซึงเป็ นส่วนหนึงของทรัพย์สนิ โครงสร้ าง
พื น" ฐานโทรคมนาคมที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 1, FOC
รองรับระบบ FTTx ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2,
FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง"
ที 3 หรื อ FOC อืน ๆซึงถูกขายให้ แก่กองทุน และ/หรื อถูก
เช่าโดยบริ ษัทในกลุ่มทรู ณ วันที 28 พฤศจิกายน พ.ศ.
2560 (และวันมีผลใช้ บงั คับของการลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
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3 เมื อมี ก ารได้ มาซึ ง FOC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 3
เกิดขึ "น) โดยมีข้อยกเว้ นตามกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี "
(ก)

FOC ซึงกองทุนสามารถให้ เช่าแก่บริ ษัทใด ๆใน
กลุม่ ทรู มีปริ มาณความจุในเชิงเทคนิคไม่เพียงพอ
ต่อความต้ องการใช้ บริ การของบริ ษัทในกลุม่ ทรูที
เกี ยวข้ อ งอย่างเต็ม ที โดยมี เ งื อนไขว่าจะต้ องมี
หลักฐานและคําอธิ บายทีเพียงพอและเป็ น เหตุ
เป็ นผลที เกี ยวกั บ ความจุ ใ นเชิ ง เทคนิ ค ที ไม่
เพียงพอดังกล่าวให้ แก่กองทุนเพือเป็ นข้ อมูล หรื อ

(ข)

กองทุนปฏิเสธทีจะให้ เช่า FOC ทีมีอยูแ่ ก่บริ ษัทใด
ในกลุม่ ทรู หรื อ

(ค)

คู่สญ
ั ญาไม่สามารถตกลงเงือนไขทีสมเหตุสมผล
ในเชิงพาณิชย์สาํ หรับการเช่า FOC ทีมีอยูไ่ ด้

• ในแต่ละกรณีทีระบุไว้ ข้างต้ น บริ ษัทใด ๆในกลุ่มทรู อาจ
ใช้ ดุลยพินิจเป็ นการส่วนตัวทีจะสร้ าง FOC ในเส้ นทาง
เดียวกันกับทรัพย์สินทีกองทุนสามารถให้ เช่าช่วงได้ เพือ
ตอบสนองต่อความต้ องการใช้ บริ การของบริ ษัทในกลุม่ ท
รูทีเกียวข้ อง อย่างไรก็ตาม มีเงือนไขด้ วยว่า TICC จะต้ อง
แจ้ งให้ กองทุนทราบถึงเจตนาทีจะเช่า FOC ทีมีอยู่ก่อน
(พร้ อมทังรายละเอี
"
ยดของความจุและความต้ องการทาง
เทคนิคอืน ๆ ตามทีบริ ษัทในกลุม่ ทรู ทีเกียวข้ องต้ องการ)
โดยกองทุนจะตอบกลับ TICC ว่าจะให้ เช่า FOC ทีมีอยู่
แก่บริ ษัทในกลุม่ ทรู ทีเกียวข้ องตามความต้ องการทีได้ รับ
แจ้ งหรื อ ไม่ พร้ อมกั บ เงื อนไขที สมเหตุ ส มผลในเชิ ง
พาณิชย์อนั เกียวเนืองกับการเช่าให้ แก่ TICC ได้ รับทราบ
ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่ได้ รับการแจ้ งจาก TICC
ในกรณีที FOC ทีมีอยู่ของกองทุนสําหรับเส้ นทางใด ๆมี
ความจุไม่เพียงพอหรื อไม่ตอบสนองต่อความต้ องการ
ทางเทคนิ ค ในการใช้ บริ ก ารของบริ ษั ท ในกลุ่ ม ทรู ที
เกียวข้ องได้ ไม่ว่าในแง่ใด แล้ วแต่กรณี TICC จะเช่าหรื อ
จะดําเนินการให้ บริ ษัทในกลุม่ ทรูทีเกียวข้ องเช่า FOC ทีมี
อยู่ของกองทุนจนครบร้ อยละ 100 ก่อน ภายใต้ เงือนไข
ทีว่า FOC ทีมีอยูข่ องกองทุนสามารถใช้ ในการดําเนินการ
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ของบริ ษัทในกลุม่ ทรู นนั " ๆได้ อย่างเหมาะสม และ TICC
และ/หรื อ บริ ษัทในกลุม่ ทรูใด ๆ อาจเลือกทีจะดําเนินการ
สร้ าง FOC ใหม่เพิมขึ "นในเส้ นทางเดียวกันกับ FOC ทีมี
อยูข่ องกองทุน ภายใต้ เงือนไขทีระบุไว้ ด้านล่างนี "
• หาก (ก) กองทุนไม่ตอบกลับหนังสือของ TICC ภายใน
ระยะเวลา 30 วันทีระบุไว้ ก่อนหน้ านี " หรื อ (ข) กองทุน
แจ้ งแก่ TICC ว่ากองทุนปฏิเสธทีจะให้ เช่า FOC ทีมีอยู่
ของกองทุน หรื อ (ค) กองทุนเสนอเงือนไขการเช่า FOC
ทีมีอยู่ของกองทุนให้ แก่ TICC พิจารณาแล้ ว แต่ TICC
และ กองทุนไม่สามารถตกลงเงือนไขทีสมเหตุสมผลใน
เชิ งพาณิ ชย์ ทีเกี ยวกับการเช่า FOC ทีมีอยู่ของกองทุน
ดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนั ทีกองทุน
ได้ เสนอเงือนไขการเช่าให้ TICC ได้ พิจารณา บริ ษัทใน
กลุ่มทรู ทีเกียวข้ องจะมีสิทธิ ดําเนินการสร้ าง FOC ใหม่
เพิมขึ "นในเส้ นทางเดียวกันกับทรัพย์สินทีกองทุนสามารถ
ให้ เช่าช่วงได้ ทังนี
" " TICC จะต้ องแจ้ งข้ อมูลทีเกียวข้ องกับ
FOC ใหม่ทีบริ ษัทในกลุ่มทรู ทีเกียวข้ องดําเนินการสร้ าง
ให้ กองทุนได้ รับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยเร็ วทีสุด
เท่าทีจะสามารถกระทําได้ ภายหลังจากการดําเนินการ
สร้ าง FOC ใหม่เสร็ จสมบูรณ์
·

ความรับผิดชดใช้ ....................

·

·

ข้ อกําหนดทีเกียวกับข้ อตกลงทีจะไม่แข่งขันนี "จะยังคงมี
ผลแม้ ระยะเวลาการเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการ
ภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการ
และบริ หารจัดการ FOC นี "จะสิ "นสุดลง
กองทุน และ TICC ต่างตกลงทีจะรับผิดชดใช้ ค่าสินไหม
ทดแทนและค่าเสียหายทังปวงให้
"
แก่อีกฝ่ าย อันเป็ นผล
มาจากการผิดคํารับรอง คํารับประกัน และข้ อปฏิบตั ิของ
ตนภายใต้ สั ญ ญาแก้ ไขและแทนที สั ญ ญาเช่ า ช่ ว ง
ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจั ด การหลัก FOCทัง" นี " โดยมี
ข้ อยกเว้ นต่าง ๆ ตามหลักปฏิบตั ิในอุตสาหกรรม
กองทุน และ TICC รับทราบและยืนยันว่า กองทุนได้ รับ
สิทธิ การเช่าระยะยาวจาก AWC ในทรั พย์ สินทีกองทุน
สามารถให้ เ ช่ า ช่ ว งตามสัญ ญาเช่ า FOC ระยะยาวที
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ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 และจาก TICC สําหรับทรัพย์สนิ ที
กองทุนให้ เช่าช่วงได้ ภายใต้ สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 หากเกิดกรณีทีส่วนหนึงส่วนใด
ของทรัพย์สินทีกองทุนสามารถให้ เช่าช่วงมีข้อบกพร่ อง
อยูแ่ ล้ วก่อนวันเริ มการเช่าภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนที
สัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก FOC
TICC ในฐานะผู้เช่าช่วงภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนที
สัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก FOC
ไม่มีหน้ าทีทีจะต้ องแก้ ไขข้ อบกพร่ องดังกล่าว และการ
แก้ ไขข้ อบกพร่องดังกล่าวไม่ถือเป็ นหน้ าทีทีเกียวเนืองกับ
การบํารุ งรักษา ดําเนินการ และบริ หารจัดการของ TICC
อย่างไรก็ ดี TICC ตกลงจะไม่เรี ยกร้ องให้ กองทุนรับผิด
ชดใช้ ค่าเสียหายใด ๆ อันเกิ ดจากข้ อบกพร่ องดังกล่าว
เช่นกัน
·

ในกรณีทีทรัพย์สินทีกองทุนสามารถให้ เช่าช่วงดังกล่าวมี
ข้ อบกพร่ องใด ๆ หรื อมีเหตุอืนใดทีทําให้ ต้องมีการแก้ ไข
ปรั บเปลียน หรื อย้ ายทรั พย์ สินทีกองทุนสามารถให้ เช่า
ช่วงดังกล่าว ส่งผลให้ TICC ไม่สามารถใช้ ทรั พย์ ทีเช่า
ช่วงส่วนหนึงส่วนใดได้ TICC ตกลงทีจะยังคงชําระค่าเช่า
ช่ ว งรายเดื อ นสํ า หรั บ ทรั พ ย์ ที เช่ า ช่ ว งในส่ว นดัง กล่า ว
ให้ แก่กองทุนตามสัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่าช่วง
ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจัด การหลัก FOC ตามเดิ ม ทุก
ประการ อย่ า งไรก็ ดี หากการที ต้ องมี ก ารแก้ ไข
ปรั บเปลียน หรื อย้ ายทรั พย์ สินทีกองทุนสามารถให้ เช่า
ช่วงซึงส่งผลให้ TICC ไม่สามารถใช้ ทรัพย์สินทีเช่าช่วง
ส่วนหนึงส่วนใดได้ นนั " เกิ ดจากความผิดของผู้เช่าช่ว ง
และบริ หารจัดการทีเป็ นบุคคลภายนอก TICC ไม่จําต้ อง
ชําระค่าเช่าช่วงรายเดือนสําหรับทรัพย์สนิ ทีเช่าช่วงส่วนที
ไม่สามารถใช้ ได้ ในระหว่างที TICC ไม่สามารถเช่าช่วง
ทรัพย์สินทีเช่าช่วงส่วนดังกล่าวได้ ทังนี
" " ในกรณีที TICC
ร้ องขอ หาก TICC ได้ รับความเสียหายอืนใด อันเป็ นผล
มาจากการไม่สามารถใช้ ทรัพย์สนิ ทีเช่าช่วงส่วนหนึงส่วน
ใดได้ ซงเกิ
ึ ดจากความผิดของผู้เช่าช่วงและบริ หารจัดการ
ทีเป็ นบุคคลภายนอก คู่สญ
ั ญาตกลงจะดําเนินการหารื อ
โดยสุจ ริ ต เพื อตกลงค่ า เสี ย หายที สมเหตุ ส มผลและ
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เหมาะสมทีกองทุน และ/หรื อผู้เช่าช่วงและบริ หารจัดการ
ทีเป็ นบุคคลภายนอกต้ องชดใช้ ให้ แก่ TICC
การโอนสิทธิเรียกร้ อง .............

·

·

กองทุ น และ TICC ต่ า งสามารถโอนสิ ท ธิ และ/หรื อ
หน้ าทีของตนภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า
ช่ ว ง ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจั ด การหลัก FOC ให้ แก่
บุคคลภายนอก เมือได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายก่อน โดย TICC อาจใช้ หรื อ
ให้ บริ การทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินทีเช่าช่วงภายใต้ สญ
ั ญา
แก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หาร
จัดการหลัก FOC แก่ลกู ค้ าของ TICC และอาจให้ เช่าช่วง
อืนใดตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญา
เช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก FOC
กองทุ น จะไม่ ข าย โอนหรื อ จํ า หน่ า ยจ่ า ยโอนสิ ท ธิ ใ น
ทรัพย์สินทีเช่าช่วงแก่ผ้ ใู ดโดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็ น
ลายลัก ษณ์ อัก ษรล่ว งหน้ า จาก TICC ก่ อ น (ทัง" นี " การ
พิ จ ารณาให้ ความยิ น ยอมดัง กล่ า ว จะเป็ นไปอย่ า ง
สมเหตุสมผลและไม่ชกั ช้ า) และกองทุนจะต้ องจัดการให้
ผู้ที ซื อ" หรื อ รั บ โอนสิท ธิ ในทรั พ ย์ สิน ทีเช่ าช่วงตกลงเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร (โดยเป็ นเงือนไขก่อนการขาย โอน หรื อ
จํ าหน่ายจ่ายโอนดังกล่าว) ทีจะปฏิบัติตามข้ อกํ าหนด
และเงือนไขของสัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่าช่วง
ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจัดการหลัก FOC และรั บ ไปซึง
สิ ท ธิ ความรั บ ผิ ด และหน้ าที ต่ า ง ๆ ภายใต้ สัญ ญา
ดังกล่าว
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การสิน" สุดของสัญญา .............
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·

·

กฎหมายทีใช้ บังคับ ................

·

เขตอํานาจศาล .......................

·

(4)

คูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีสทิ ธิบอกเลิกการเช่าช่วง ดําเนินการ
และบริ หารจัดการในหลาย ๆ กรณี ตามทีกํ าหนดไว้ ใน
สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและ
บริ หารจัดการหลัก FOC เช่น กรณีทีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายไม่
สามารถปฏิบตั ิตามหน้ าทีสําคัญของตนภายใต้ สญ
ั ญา
แก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หาร
จัดการหลัก FOC ได้ ซึงรวมถึง (ในกรณีของ TICC) การ
ไม่ ส ามารถชํ า ระค่ า เช่ า ในช่ ว งระยะเวลาหนึ ง การ
ล้ มละลาย หรื อ กรณี ที การปฏิ บั ติ ต ามหน้ าที สํ า คัญ
ภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการ
และบริ หารจัดการหลัก FOC ของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึงจะมีผลเป็ นการกระทําทีไม่ชอบด้ วยกฎหมาย หรื อ
กรณีสญ
ั ญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1
หรื อสัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
สิ "นสุดลง แล้ วแต่กรณี
TICC มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า
ช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการ FOC หากไม่มีบริ ษัท
ในกลุม่ ทรู ต้องการ หรื อมีสิทธิตามกฎหมายทีจะเช่าช่วง
ทรัพย์สินทีเช่าช่วงเพือวัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจ
อันเป็ นผลมาจากการสิ "นสุดหรื อสิ "นอายุของใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมเพือใช้ ในการประกอบธุรกิจ
โทรคมนาคมอันเกียวเนืองกับ FOC เป็ นต้ น
สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและ
บริ ห ารจั ด การหลัก FOC อยู่ ภ ายใต้ การบั ง คั บ ตาม
กฎหมายไทย
ศาลไทยมี เ ขตอํ า นาจแต่เ พี ย งผู้เ ดี ย วในการพิ จ ารณา
ตัดสินคดีความ หรื อดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ และ
ระงั บ ข้ อพิ พ าทที อาจเกิ ด ขึ น" จากหรื อ เกี ยวเนื องกั บ
สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและ
บริ หารจัดการหลัก FOC

หนังสือข้ อตกลงร่วมกัน (Letter of Agreement) ทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื น" ฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ระหว่ า ง TUC TICC และกองทุน
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("หนั ง สื อ ข้ อตกลงร่ วมกั น ที เกี ยวข้ องกั บ ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมของ BFKT และ AWC")
คู่สัญญา ..................................

ข้ อตกลงกระทําการ ................

·

TUC

·

TICC และ

·

กองทุน
·

ขึน" อยู่กับการได้ มาซึงทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐาน
โทรคมนาคม ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 3 TUC และ
TICC ตกลงจะเช่ า ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ซึงปั จจุบันอยู่
ภายใต้ โครงการขายรายได้ ซึงทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ น
ทรั พ ย์ สิ น ในปั จจุ บั น ของ BFKT และ AWC ซึ ง
ปั จจุ บั น BFKT และ AWC อยู่ ร ะหว่ า งการขาย
รายได้ ทีเกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินดังกล่าว ให้ แก่
กองทุน และทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่า วจะมี ก ารโอนโดย
AWC และ BFKT (ต่อเมือกองทุนใช้ สิทธิ ในการซื "อ
ทรั พ ย์ สิ น (call option)) มายัง กองทุน ในอนาคต
ภายหลัง จากวันที สัญ ญาเช่าเครื องและอุปกรณ์
HSPA สั ญ ญาเช่ า เสาโทรคมนาคมของ AWC
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม ครัง"
ที 1 และสัญ ญาเช่ า เสาโทรคมนาคมของ AWC
เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 สิ น" สุด ลงตามข้ อกํ า หนดและ
เงื อนไขทีกํ าหนดในสัญญาโอนขายทรั พย์ สินและ
สิทธิ รายได้ ทีเกี ยวข้ อง (ซึงรวมถึงสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง"
ที 2) ทังนี
" " มีระยะเวลาการเช่าตังแต่
" วนั ที สัญญาเช่า
เ ค รื อ ง แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ HSPA สั ญ ญ า เ ช่ า เ ส า
โทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC เพิ มเติ ม ครั ง" ที 1 และสัญ ญาเช่ า เสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม ครัง" ที 2 สิ "นสุด ไป
จนถึ ง วัน ที 15 กัน ยายน พ.ศ.2576 ซึงคู่สญ
ั ญาที
เกี ยวข้ อ งจะดํ า เนิ น การเจรจาและตกลงจํ า นวน
ทรัพย์สินทีจะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จํานวนเงินสุทธิ
ทีเกิ ดขึน" จากทรั พย์สินดังกล่าวจะต้ องไม่น้อยกว่า
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จํ านวนทีกองทุนได้ รับจาก BFKT และ AWC ตาม
โครงการขายรายได้ ในทรัพย์สนิ ดังกล่าว
กฎหมายทีใช้ บังคับ ................

·

เขตอํานาจศาล .......................

·

หนังสือข้ อตกลงร่วมกันทีเกียวข้ องกับทรัพย์สนิ โครงสร้ าง
พื น" ฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC อยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายไทย
ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาคดี
ตัดสินคดีความ หรื อกระบวนพิจารณาใด ๆ และระงับข้ อ
พิ พ าทที อาจเกิ ด ขึ น" จาก หรื อ เกี ยวเนื องกั บ หนัง สื อ
ข้ อตกลงร่ ว มกั น ที เกี ยวข้ องกั บ ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC

3.4.1.4 สาระสําคัญของร่ างสัญญาเกียวกับการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินโครงสร้ าง
พืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
กองทุนจะเข้ าทําสัญญาเกียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ดังทีระบุไว้ ในหัวข้ อ 3.4.1.4 นี " และเอกสารอืนใดทีจําเป็ นเพือให้ การจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวสําเร็ จลุลว่ ง ทังนี
" " สาระสําคัญของร่ างสัญญาเกียวกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี " ทังนี
" " สัญญาเกียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ฉบับลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปสาระสําคัญนี " แต่จะไม่แตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญ
(ก)

สั ญ ญาเกี ยวกั บ การจั ด หาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สิ น โครงสร้ างพื "น ฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
(1)

สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ บํารุ งรักษา และบริ หารจัดการหลัก
ครั ง" ที 2 ระหว่ า ง TUC และ กองทุน ("สั ญ ญาแก้ ไขและแทนที สั ญ ญาเช่ า
ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง" ที 2")

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

วันมีผลใช้ บังคับของข้ อสัญญาทีแก้ ไข
และแทนที ..............................

·

TUC ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการ และ

·

กองทุน ในฐานะผู้ให้ เช่า

·

ข้ อสัญญาทีเกียวข้ องกับเสาโทรคมนาคมที TUC จะขาย
ให้ แก่กองทุน ภายใต้ การลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 4 (“เสา
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โทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุ นเพิมเติม ครั "งที 4”)
ภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนทีสัญ ญาเช่า ดําเนินการ
บํารุ งรักษา และบริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง"
ที 2 จะมีผลบังคับใช้ เมือการซื "อขายเสาโทรคมนาคมของ
TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 เสร็ จสมบูรณ์ ("วันมีผลใช้
บังคับของการลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4")
ทรัพย์ สินทีเช่ า ........................

·

ทรั พ ย์ สิ น ที TUC เช่ า ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจั ด การ
ภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนทีสัญ ญาเช่า ดําเนินการ
และบริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง" ที 2 ได้ แก่
(ก)

พื "นที (slots) บนเสาโทรคมนาคม และ

(ข)

ทรั พ ย์ สิ น สิ งอํ า นวยความสะดวกประเภท
Passive ทีเกียวข้ องกับเสาโทรคมนาคมบางเสา

(รวมเรี ยกว่า "ทรัพย์ สินทีเช่ า")
·

ทรัพย์สินทีเช่า ประกอบไปด้ วยทรัพย์สินดังต่อไปนี "เป็ น
อย่างน้ อย ("ทรัพย์ สินขัน" ตําทีเช่ า")
(ก)

ทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูซงึ
เป็ นส่ ว นหนึ งของทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมเบื "องต้ น
(i) พื "นที (slots) จํานวน 6,619 พื "นที (slots) บน
เสาโทรคมนาคม 3,000 เสา เริ มตังแต่
" วนั ที 1
มกราคม พ.ศ. 2558
(ii) พื น" ที (slots) จํ า นวน 13,993 พื น" ที (slots)
บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา เริ มตัง" แต่
วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และ
(iii) พื น" ที (slots) จํ า นวน 15,249 พื น" ที (slots)
บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา เริ มตัง" แต่
วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2560

(ข)

ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2
พื น" ที (slots) จํ า นวน 700 พื น" ที (slots) บนเสา
โทรคมนาคม 350 เสา เริ มตั ง" แต่ วั น ที 28
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(ค)

ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 3
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พื "นที (slots) จํานวน 5,178 พื "นที (slots) บนเสา
โทรคมนาคม 2,589 เสา เริ มตั ง" แต่ วั น ที 17
พฤษภาคม พ.ศ. 2561
(ง)

ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4
หากการโอนขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ที
ลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 4 โดย TUC ให้ แก่กองทุน
เสร็ จสมบูรณ์ พืน" ที (slots) จํ านวน 1,576 พืน" ที
(slots) บนเสาโทรคมนาคม 788 เสา เริ มตังแต่
" วนั
มีผลใช้ บงั คับของการลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4

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

·

อัตราค่าเช่าสําหรับทรัพย์สินทีเช่า จะถูกแบ่งออกเป็ น 3
ประเภทตามรายละเอี ย ดดัง ต่อ ไปนี " (“อั ต ราค่ าเช่ า
เพิมเติม”)
(ก)

ประเภทที 1: เสาโทรคมนาคมที ตัง" บนพื น" ดิ น :
15,020.90 บาท ต่อเดือน ต่อพื "นที (slot)

(ข)

ประเภทที 2: เสาโทรคมนาคมที ตัง" บนดาดฟ้า:
13,719.69 บาท ต่อเดือน ต่อพื "นที (slot) และ

(ค)

ประเภทที 3: โครงข่ า ย IBC/DAS: 23,299.55
บาท ต่อเดือน ต่อพื "นที (slot)

โดยมีเงือนไขว่า TUC จะมีสทิ ธิได้ รับอัตราค่าเช่าจากการ
เป็ นผู้เช่าและบริ หารจัดการดังเดิ
" มตามทีระบุไว้ ด้านล่าง
นี " สําหรับทรัพย์สินทีเช่าจากกองทุนทังหมด
"
ตราบเท่าที
ไม่น้อยไปกว่าร้ อยละ 50 ของเงิ นสดสุทธิ ของกองทุนที
ก อ ง ทุ น ไ ด้ ม า จ า ก ท รั พ ย์ สิ น โ ค ร ง ส ร้ า ง พื น" ฐ า น
โทรคมนาคมทีรับโอนหรื อได้ สิทธิ การเช่าระยะยาวหรื อ
รับโอนสิทธิในรายได้ และรายได้ ของกองทุน ได้ รับมาจาก
กลุม่ ทรู

·

(ก)

ประเภทที 1: เสาโทรคมนาคมที ตัง" บนพื น" ดิ น :
11,265.68บาท ต่อเดือน ต่อพื "นที (slot)

(ข)

ประเภทที 2: เสาโทรคมนาคมที ตัง" บนดาดฟ้า:
10,289.77บาท ต่อเดือน ต่อพื "นที (slot) และ

(ค)

ประเภทที 3: โครงข่ า ย IBC/DAS: 17,474.66
บาท ต่อเดือน ต่อพื "นที (slot)

หาก TUC หรื อ ผู้เ ช่ า และบริ ห ารจัด การดัง" เดิ ม รายใด
ต้ องการเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการพื "นที (slots)

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 323

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

เพิ มเติ มไม่ว่าในเวลาใด ๆ TUC หรื อ ผู้เ ช่ า และบริ หาร
จัดการดังเดิ
" มนันจะได้
"
รับอัตราค่าเช่าจากการเป็ นผู้เช่า
และบริ ห ารจัดการดัง" เดิม สําหรั บ อัตราค่าเช่าดังกล่าว
เว้ นแต่เป็ นกรณีเช่าช่วงทีระบุในข้ อ (3) ของสิทธิการเช่า
ช่วงภายใต้ หวั ข้ อ "การโอนสิทธิเรี ยกร้ อง" ด้ านล่าง
·

การชําระค่ าเช่ า .......................

·

การปรั บ อั ต ราเพิ มขึ น" รายปี (annual escalation) ใน
อัตราคงทีทีร้ อยละ 2.7 ต่อปี ให้ ใช้ กับอัตราค่าเช่าดังที
ระบุไว้ ด้านบนนี "ตังแต่
" เดือนมกราคม พ.ศ. 2563
สําหรับทรัพย์สนิ จากทรัพย์สนิ เสาโทรคมนาคมของทรู
(ก)

TUC จะชํ าระค่าเช่าสําหรั บการเช่า ดําเนินการ
และบริ หารทรัพย์ สินทีเช่าเป็ นการล่วงหน้ า โดย
จะชําระภายในวันที 7 ของทุกเดือนหรื อวันทําการ
ถัดไป เริ มตังแต่
" เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 โปรด
พิ จ ารณาจํ า นวนค่ า เช่ า สุท ธิ ล่ว งหน้ า รายปี ใ น
ตารางแนบท้ ายสรุ ปข้ อกําหนดและเงือนไขหลัก
ข อ ง สั ญ ญ า แ ก้ ไ ข แ ล ะ แ ท น ที สั ญ ญ า เ ช่ า
ดํ า เ นิ น ก า ร แ ล ะ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ห ลั ก เ ส า
โทรคมนาคม ครัง" ที 2

(ข)

TUC จะชํ า ระค่า เช่ า ให้ แ ก่ ก องทุน ล่ว งหน้ าเป็ น
รายเดือนสําหรับการเช่า ดําเนินการและบริ หาร
จัดการทรั พย์สินขันตํ
" าทีเช่า (Minimum Leased
Properties) สํา หรั บ ทรั พ ย์ สิน จากทรั พ ย์ สิ น เสา
โทรคมนาคมของทรู ซึงจะเป็ นระยะเวลาหนึงปี
ล่วงหน้ าสําหรั บการเช่า ดําเนินการและบริ หาร
จัดการพื "นที (slot) บนเสาโทรคมนาคมกลุ่มแรก
จํานวน 3,000 เสาทีส่งมอบในปี พ.ศ. 2557 และ
เป็ นระยะเวลาสองปี ล่ ว งหน้ าสํ า หรั บ การเช่ า
ดําเนินการและบริ หารจัดการพื "นที (slot) บนเสา
โทรคมนาคมกลุ่มทีสองจํ านวน 3,000 เสาทีส่ง
มอบในปี พ.ศ. 2558

(ค)

ภายหลัง จากครบกํ า หนดอายุ สัญ ญาเริ มต้ น
(initial term) การชํ า ระค่ า เช่ า ที เกี ยวข้ องกั บ
ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า จากทรั พ ย์ สิ น เสาโทรคมนาคม
ของทรู จะเป็ นการชําระล่วงหน้ าเป็ นรายเดือนใน
วันที 7 (หรื อวันทําการถัดไป) ของทุกเดือนตาม
จํ านวนทีแท้ จริ งของพืน" ที (slots) ทีเช่า (โดยไม่
ต้ องชําระหนึงหรื อสองปี ลว่ งหน้ า)

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 324

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
·

ทรัพย์สนิ จากเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 2 ทรัพย์สนิ จากเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 3 และ ทรัพย์สนิ จากเสาโทรคมนาคมของ
TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
(ก)

ระยะเวลาของการเช่ าดําเนินการและ
บริหารจัดการ .........................

·

·

TUC จะชําระค่าเช่า สําหรับการเช่า ดําเนินการ
และบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ทีเช่าล่วงหน้ าเป็ นราย
เดือน โดยจะชําระภายในวันที 7 ของทุกเดือนหรือ
วันทําการถัดไป

ระยะเวลาของการเช่ า ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจัด การ
ทรัพย์สนิ ทีเช่า มีดงั ต่อไปนี "
(ก)

ทรั พย์ สินจากทรั พย์ สินเสาโทรคมนาคมของทรู
ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 และทรัพย์สินเสาโทรคมนาคม
ของ TUC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 3: จนถึ ง 15
กันยายน พ.ศ. 2576

(ข)

ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4(ในกรณีทีมีการซื "อภายใต้ สญ
ั ญา
ซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
4 ทีเกียวข้ องเสร็ จสมบูรณ์ ): จนถึง 15 กันยายน
พ.ศ. 2576

สําหรั บทรั พย์ สินทีได้ มาจากทรั พย์ สินเสาโทรคมนาคม
ของทรู อย่างน้ อยสองปี ก่อนสิ "นสุดระยะเวลาของการ
เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการในขณะนัน" (ซึงคือ วันที
15 กันยายน พ.ศ. 2576) TUC และ/หรื อผู้เช่าและบริ หาร
จัดการดังเดิ
" มอืน ๆ จะแจ้ งกองทุนในกรณีที TUC และ/
หรื อผู้เ ช่าและบริ หารจัดการดัง" เดิ มอืน ๆ ต้ องการจอง
สิท ธิ ก ารต่ออายุร ะยะเวลาเช่า ดํ า เนิ น การและบริ หาร
จัดการสําหรับการเช่าอย่างน้ อย หนึงพื "นที (slot) บนเสา
โทรคมนาคมแต่ล ะเสาจากทรั พ ย์ สินเสาโทรคมนาคม
ของทรู ภ ายหลั ง จากสิ น" สุ ด ระยะเวลาของการเช่ า
ดําเนินการและบริ หารจัดการในวันที 15 กันยายน พ.ศ.
2576 และ TUC และ/หรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการดังเดิ
" ม
อื น ๆ จะชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มการจองดัง กล่ า วให้ แ ก่
กองทุนเป็ นรายเดือน โดยกองทุนจะต้ องกันพื "นที (slot)
บนเสาโทรคมนาคมหนึงพื "นที (slot) ดังกล่าวไว้ สําหรับ
การต่ออายุการเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการโดย
TUC และ/หรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการดังเดิ
" มอืน ๆ โดย
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อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการจองดั ง กล่ า วจะมี จํ า นวน
ดังต่อไปนี "

·

·

(ก)

สํา หรั บ ปี พ.ศ.2575 ในจํ า นวนที เท่า กับ ค่า เช่ า
สําหรับการเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหนึง
พื น" ที (slot) บนเสาโทรคมนาคมจํ า นวน 3,000
เสาในอัต ราค่ า เช่ า สํ า หรั บ ปี พ.ศ.2575 (โดย
คํานวณจากค่าเช่ าจากการเป็ นผู้เช่าและบริ หาร
จัด การดัง" เดิม (หากมี สิท ธิ ได้ รั บ ) และการปรั บ
อัตราเพิมขึ "นรายปี (annual escalation) ทีร้ อยละ
2.7 ต่อปี ) และ

(ข)

สําหรั บปี พ.ศ. 2576 ในจํ านวนทีเท่ากับค่าเช่ า
สําหรับการเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหนึง
พื น" ที (slot) บนเสาโทรคมนาคมจํ า นวน 6,000
เสาในอัต ราค่ า เช่ า สํ า หรั บ ปี พ.ศ. 2576 (โดย
คํานวณจากค่าเช่าจากการเป็ นผู้เช่าและบริ หาร
จัด การดัง" เดิม (หากมี สิท ธิ ได้ รั บ ) และการปรั บ
อัตราเพิมขึ "นรายปี (annual escalation) ทีร้ อยละ
2.7 ต่อปี )

สําหรับทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุน
เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 เสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 3 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4 อย่างน้ อยสองปี ก่อนสิ "นสุดระยะเวลา
ของการเช่ า ดํ า เนิ น การและบริ หารจัดการในขณะนัน"
TUC และ/หรื อ ผู้ เช่ า และบริ ห ารจัด การดัง" เดิ ม อื น ๆ
จะแจ้ งกองทุน หาก TUC และ/หรื อ ผู้เ ช่ า และบริ ห าร
จั ด การดั ง" เดิ ม อื น ๆ ต้ องการจองสิ ท ธิ ก ารต่ อ อายุ
ระยะเวลาของการเช่ า ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจัด การ
สํ า หรั บ การเช่ า อย่ า งน้ อย หนึ งพื น" ที (slot) บนเสา
โทรคมนาคมแต่ละเสาจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 หรื อเสาโทรคมนาคมของ TUC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 หรื อเสาโทรคมนาคมของ TUC ที
ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4 ในอัต ราตลาดที ตกลงร่ ว มกัน
ภายใต้ ส่วนลดค่าเช่าจากการเป็ นผู้เช่าดัง" เดิม (หากมี
สิทธิได้ รับ)
กองทุน จะเป็ น ผู้รั บ ผิ ดชอบค่าเช่า ทีดิ น สําหรั บการเช่า
ทีดินทีทรัพย์สนิ ทีเช่าตังอยู
" ่ โดย
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·

·

(ก)

ในระหว่างระยะเวลาการเช่า TUC จะเป็ นผู้ชําระ
ค่าเช่าทีดินและภาษี ทรัพย์สินทีเกียวข้ องสําหรับ
การเช่าทีดินทีทรัพย์สินทีเช่าตังอยู
" ซ่ งึ (๑) สําหรับ
ทรั พ ย์ สิน เสาโทรคมนาคมของทรู ความตกลง
ดั ง กล่ า วได้ สะท้ อนอยู่ ใ นจํ า นวนค่ า เช่ า สุ ท ธิ
ล่วงหน้ ารายปี ในตารางแนบท้ ายสรุ ปข้ อกําหนด
และเงื อนไขหลัก ของสัญ ญาแก้ ไขและแทนที
สัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลัก
เสาโทรคมนาคม ครั ง" ที 2 และ (๒) สําหรั บเสา
โทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
3 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม
ครั ง" ที 4 ความตกลงดัง กล่า วได้ ส ะท้ อนอยู่ใ น
จํานวนค่าเช่ารายเดือนสุทธิ โดยมีเงือนไขในแต่
ละกรณีว่า หากกฎหมายภาษี ทรัพย์สินใหม่มีผล
ใช้ บังคับ คู่สญ
ั ญาจะร่ วมกันหารื อโดยสุจริ ตซึง
หน้ า ที และการจัด สรรภาระภาษี เ กี ยวกับ ภาษี
ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ภาษี อื นที คล้ ายคลึ ง กั น ภายใต้
กฎหมายใหม่ดงั กล่าวอันเกียวเนืองกับทรัพย์สนิ ที
เช่า และ

(ข)

สําหรั บช่วงการต่ออายุการเช่า ดําเนินการและ
บริ หารจัดการ (หลังจากวันที 15 กันยายน พ.ศ.
2576) กองทุนจะเป็ นผู้ชําระค่าเช่าทีดินและภาษี
ทรั พ ย์ สิ น ที เกี ยวข้ องสํ า หรั บ การ เช่ า ที ดิ น ที
ทรัพย์สนิ ทีเช่าตังอยู
" ่

ภายใต้ ข้อกําหนดของสัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า
ดํ า เนิ น การ และบริ ห ารจัด การหลัก เสาโทรคมนาคม
ครัง" ที 2 กองทุนมีสิทธิให้ เช่าแก่บคุ คลใด ๆ และให้ บคุ คล
ใด ๆ ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ใด ๆ
นอกเหนือไปจากทรั พย์ สินทีเช่า หรื อ พืน" ที (slot) และ
ทรั พย์ สินสิงอํานวยความสะดวกทีจัดสรรให้ TUC และ
ผู้เช่าและบริ หารจัดการดังเดิ
" มอืน ๆ ไปแล้ ว ทังนี
" " เป็ นไป
ตามสิทธิของ TUC ตามทีระบุด้านล่างนี "
หากกองทุนประสงค์จะให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการ
ทีเป็ นบุคคลภายนอก และให้ ผ้ ูเช่าและบริ หารจัดการที
เป็ นบุคคลภายนอก ดําเนินการและบริ หารจัดการ หรื อ
ดําเนินการเจรจาตกลงเรื องการให้ เช่า ดําเนินการและ
บริ หารจัดการพื "นที (slot) ทียังว่างอยู่ กองทุนต้ องยืนคํา
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เสนอในการเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการดังกล่าว
ให้ แก่ TUC ก่อน และ TUC มีสทิ ธิตอบรับคําเสนอในการ
เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการเช่นว่า โดยเงือนไขใน
การเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการทีให้ แก่ TUC นัน"
ต้ อ ง ไ ม่ เ ป็ น เ งื อ น ไ ข ที ด้ อ ย ก ว่ า ที เ ส น อ ใ ห้ แ ก่
บุคคลภายนอก (รวมทัง" หากผู้เช่าและบริ หารจัดการที
เป็ น บุค คลภายนอกมี สิท ธิ ได้ รั บ ส่ว นลดใด ๆ TUC จะ
ได้ รับส่วนลดดังกล่าวด้ วยเช่นกัน)
·

·

การบํา รุ ง รั ก ษา การดํา เนิ น การและ
บริหารจัดการ .........................

·

หากเมือใดก็ ตามกองทุนได้ เข้ าทําสัญญากับผู้เช่าและ
บริ หารจัดการทีเป็ นบุคคลภายนอก เพือเช่า ดําเนินการ
และบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ประเภทเดียวกันกับทรัพย์สิน
ที เช่ า ภายใต้ สั ญ ญาแก้ ไขแ ละแทนที สั ญ ญาเช่ า
ดํ า เนิ น การ และบริ ห ารจัด การหลัก เสาโทรคมนาคม
ครั ง" ที 2 และมี เ งื อนไขที เป็ น คุณ มากกว่าที ให้ แ ก่ TUC
TUC มีสิทธิให้ กองทุนดําเนินการแก้ ไขสัญญาแก้ ไขและ
แทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม ครั ง" ที 2 เพือให้ TUC ได้ รับเงื อนไขทีเป็ น
คุณดังกล่าวนัน"
ในกรณีทีอัตราค่าเช่าทีให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการที
เป็ นบุคคลภายนอกตํากว่าอัตราค่าเช่าเพิมเติม กองทุน
จะต้ องชําระเงินให้ แก่ TUC เป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ระหว่าง (ก) ค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าเพิมเติม กับ (ข) ค่า
เช่ า ตามอัต ราค่า เช่ า จริ ง ที กองทุน ได้ รั บ จากผู้เ ช่ า และ
บริ หารจัดการทีเป็ นบุคคลภายนอก สําหรับจํานวนพื "นที
(slot) ที ยั ง ว่ า งอยู่ ที ผู้ เช่ า และบริ หารจั ด การที เป็ น
บุคคลภายนอกเช่าจากกองทุน ภายใน 15 วันหลังจาก
วันสุดท้ ายของแต่ละเดือนทีกองทุนได้ รับค่าเช่าจากผู้เช่า
และบริ ห ารจัด การที เป็ น บุค คลภายนอกสํา หรั บ เดื อ น
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมล่วงหน้ า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก TUC กองทุนตกลงทีจะไม่ให้
เช่าพื "นที (slot) ทียังว่างอยูใ่ นอัตราค่าเช่าทีให้ สว่ นลดเกิน
กว่า ร้ อยละ 12.5 ของอัตราค่าเช่าเพิมเติมในขณะนัน"
(โดยคํานึงถึงการปรับอัตราเพิมขึ "นในอัตราคงทีทีร้ อยละ
2.7 ต่อปี )
กองทุนไม่มีหน้ าทีใด ๆ ในการดําเนินการบริ หารจัดการ
โครงข่ายหรื อบริ หารจัดการทรัพย์สิน ทังนี
" " TUC มีหน้ าที
ความรั บผิดชอบ (ไม่ว่าจะดําเนินการด้ วยตนเอง หรื อ
ผ่านบุคคลอืนใดที TUC แต่งตัง)" ในการบํารุ งรักษา การ
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ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจัด การทรั พ ย์ สิน ที เช่ า และเสา
โทรคมนาคมทีเกียวข้ อง ตลอดจนพื "นทีซึงทรัพย์สินทีเช่า
ตังอยู
" ่ให้ เป็ นไปตามระดับมาตรฐานการบริ การทีระบุไว้
ในสัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ และ
บริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั ง" ที 2 และตาม
หลักเกณฑ์ที กสทช. กําหนด
สิทธิในการติดตัง" อุปกรณ์ .......

·

TUC มี สิ ท ธิ ใ นการติ ด ตั ง" คงไว้ และประกอบการที
เกียวข้ องกับอุปกรณ์ ดังต่อไปนี "
(ก)

อุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active

(ข)

ทรั พ ย์ สิ น สิ งอํ า นวยความสะดวกประเภท
Passive ไม่ ว่ า มี ไ ว้ ใ ช้ เพื อประโยชน์ ข องตนเอง
และ/หรื อ เพือประโยชน์ของผู้เช่าช่วง และ

(ค)

อุ ป กรณ์ อื น ๆ ที จํ า เป็ นหรื อต้ องมี เ พื อการ
บํารุงรักษาภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนทีสัญญา
เช่ า ดํ า เนิ น การ และบริ ห ารจั ด การหลัก เสา
โทรคมนาคม ครัง" ที 2

ทีตังอยู
" ่บนทรัพย์สินทีเช่า หรื อบนพื "นทีซึงทรัพย์สินทีเช่า
ตัง" อยู่ และอยู่ภายใต้ ข้ อ กํ า หนดและเงื อนไขที ระบุใ น
สัญ ญาแก้ ไขและแทนที สัญ ญาเช่ า ดํ า เนิ น การ และ
บริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง" ที 2
การใช้ ทรัพย์ สนิ ทีเช่ าและ
พืน" ที ........................................

·

TUC ตกลงว่ า จะใช้ ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจั ด การ
ทรัพย์สนิ ทีเช่าและพื "นทีตามข้ อกําหนดและเงือนไขทีระบุ
ในสัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ และ
บริ ห ารจัด การหลัก เสาโทรคมนาคม ครั ง" ที 2 เงื อนไข
ดัง กล่า ว รวมถึ ง แต่ ไ ม่จํ า กัด เพี ย ง การตกลงว่า จะไม่
ดําเนินการหรื ออนุญาตให้ มีก ารดําเนินการใด ๆ ซึงจะ
เป็ นการรบกวนหรื อสร้ างความรํ าคาญต่อกองทุนหรื อผู้
เช่าและบริ หารจัดการเพิมเติม จะรักษาพื "นทีทีทรัพย์สนิ ที
เช่าตังอยู
" ใ่ ห้ สะอาดหรื ออยูใ่ นสภาพเหมาะสมสําหรับการ
ทํางาน จะใช้ มาตรการป้องกันทีเหมาะสมทัง" ปวงเพื อ
หลีกเลียงการสร้ างความเสียหายแก่พื "นทีทีทรัพย์สนิ ทีเช่า
อาคารหรื อสิงปลูกสร้ างตังอยู
" ่ จะดําเนินการให้ แน่ใจว่า
อุป กรณ์ แ ละทรั พ ย์ สิน สิงอํ า นวยความสะดวกที ติ ดตัง"
และ/หรื อ คงไว้ ในทรั พย์สินทีเช่าหรื อพื "นทีทีทรั พย์สินที
เช่ า ตั ง" อยู่ เ ป็ นไปตามกฎหมายที เกี ยวข้ อง จะไม่ ใ ช้
ทรัพย์สินทีเช่าเพือวัตถุประสงค์อืนใดนอกเหนือไปจาก
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กิจการโทรคมนาคม และ/หรื อ กิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ (หากได้ รับการอนุญาตตามกฎหมายให้
ดํ า เนิ น การได้ ) จะแจ้ ง ให้ กองทุน ทราบในทัน ที ทีทําได้
หลังจากรู้ ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ นํ "าท่วม กรณีฉกุ เฉิน หรื อ
อุบตั ิเหตุใด ๆ ทีกระทบต่อพื "นทีทีทรัพย์สนิ ทีเช่าตังอยู
" ่
การย้ ายเสาโทรคมนาคมในกรณีทไม่
ี
มีการต่ ออายุการเช่ าทีดินทีทรัพย์ สินที
เช่ าตัง" อยู่ .................................

·

·

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

·

·

TUC จะเป็ น ผู้รั บ ผิ ด ชอบการย้ า ยเสาโทรคมนาคมซึ ง
เกี ยวเนื องกับ ทรั พ ย์ สิ น เสาโทรคมนาคมของทรู เสา
โทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 เสา
โทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 และเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4 จาก
ทีดินทีทรัพย์สนิ ทีเช่าตังอยู
" ไ่ ปยังทีดินใหม่หากไม่สามารถ
ต่ออายุหรื อขยายระยะเวลาการเช่าของทีดินทีทรัพย์สนิ ที
เช่าตังอยู
" ไ่ ด้ ด้ วยค่าใช้ จ่ายของ TUC เอง
กองทุน จะชํ าระค่าตอบแทนเป็ น รายเดือนเป็ นจํ านวน
6,778,200 บาทให้ แก่ TUC ("ค่ าตอบแทนสําหรั บการ
ย้ ายทรั พย์ สิน ") สําหรับหน้ าทีของ TUC อันเกียวเนือง
กั บ ก า ร ย้ ายเ สาโท รค มน าคม ขอ งท รั พย์ สิ น เสา
โทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุน
เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 เสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 3 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุน
เพิ มเติม ครั ง" ที 4 การปรั บอัตราเพิมขึน" รายปี (annual
escalation) ในอัต ราคงที ที ร้ อยละ 2.7 ต่ อ ปี จะใช้ กับ
ค่าตอบแทนประเภทนี "ตัง" แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563
เป็ นต้ นไป
ผู้ให้ เช่ามีหน้ าทีความรับผิดชอบในการจัดให้ มีและคงไว้
ซึงประกันภัยสําหรับทรัพย์สินทีเช่า (รวมถึง ประกันภัย
ประเภทความรั บ ผิ ด ต่ อ บุ ค คลภายนอก และความ
คุ้มครองทางประกันภัยอืนใด) ทีเพียงพอและเป็ นไปตาม
หลักปฏิบตั ิในอุตสาหกรรมสําหรับทรัพย์สินทีเช่า รวมทัง"
มีหน้ าทีต้ องชําระเบี "ยประกันภัย
TUC มีหน้ าทีความรับผิดชอบในการจัดให้ มีและคงไว้ ซงึ
ประกัน ภัย สํา หรั บ อุป กรณ์ โทรคมนาคมที TUC ติ ดตัง"
หรื อ นําไปไว้ บนทรัพย์สินทีเช่าใด ๆ (รวมถึง ประกันภัย
ประเภทความรั บ ผิ ด ต่ อ บุ ค คลภายนอก และความ
คุ้มครองทางประกันภัยอืนใด) ทีเพียงพอและเป็ นไปตาม
หลักปฏิบตั ิในอุตสาหกรรมสําหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม
ประเภทเดียวกัน
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ความรับผิดชดใช้ ....................

·

การโอนสิทธิเรียกร้ อง .............

·

·

กองทุน และ TUC ต่างตกลงทีจะรับผิดชดใช้ ค่าสินไหม
ทดแทนและค่าเสียหายทังปวงให้
"
แก่อีกฝ่ าย อันเป็ นผล
มาจากการผิดคํารับรอง คํารับประกัน และข้ อปฏิบตั ิของ
ตนภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ
และบริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง" ที 2 โดยมี
ข้ อยกเว้ นต่าง ๆ ตามหลักปฏิบตั ิในอุตสาหกรรม
กองทุน และ TUC ต่างสามารถโอนสิทธิ และ/หรื อ หน้ าที
ของตนภายใต้ สั ญ ญาแก้ ไขและแทนที สั ญ ญาเช่ า
ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง"
ที 2 นี " ให้ แก่บคุ คลภายนอก เมือได้ รับความยินยอมเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายก่อน
TUC ส า ม า ร ถ ใ ห้ เ ช่ า ช่ ว ง พื "น ที ( slots) บ น เ ส า
โทรคมนาคมที ตนเช่ า ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจัด การ
ภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนทีสัญ ญาเช่า ดําเนินการ
และบริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง" ที 2 โดยไม่
จําเป็ นต้ องได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
กองทุนก่อน ดังต่อไปนี "
(ก)

ทรัพย์สนิ ขันตํ
" าทีเช่าให้ แก่ บุคคลใด ๆ

(ข)

พื "นที (slots) บนเสาโทรคมนาคม (นอกเหนือจาก
ทรัพย์สนิ ขันตํ
" าที TUC เช่า ดําเนินการและบริ หาร
จัดการ) ให้ แก่ (ก) ผู้เช่าและบริ หารจัดการดังเดิ
" ม
อืนใด (ข) ทรู หรื อ บริ ษัทย่อยในปั จจุบนั และใน
อนาคตของทรู และ/หรื อ นิติบคุ คลทีไม่ใช่กลุม่ ทรู
ผู้ได้ รับสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมที
ใช้ คลื นความถี ในย่ า นความถี 1800 MHz (ค)
ก สท . โท ร ค ม น า ค ม ( ง ) ที โอ ที แ ละ ( จ)
ผู้ประกอบการรายอืน ๆ ทีมีการแลกเปลียนการใช้
ประโยชน์บนพื "นที (slots) ของผู้ประกอบการราย
อืน ๆ นัน"

(ค)

พื "นที (slots) บนเสาโทรคมนาคม (นอกเหนือจาก
ทรัพย์สินขันตํ
" าที TUC เช่าและดําเนินการบริ หาร
จัดการ) ให้ แก่ บุคคลใด ๆ นอกเหนือจากบุคคล
ตามทีระบุใน (2) โดยอัตราค่าเช่าที TUC จะต้ อง
ชํ า ระให้ แ ก่ ก องทุน สํา หรั บ พื น" ที (slots) บนเสา
โทรคมนาคมดังกล่าวนันจะเป็
"
นอัตราค่าเช่าทีคิด
ส่วนลดตามทีผู้เช่าช่วงจาก TUC รายนัน" ๆ ควร
จะได้ รับจากกองทุนหากผู้เช่าช่วงรายดังกล่าวเช่า
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ดําเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์ สินดังกล่าว
จากกองทุนโดยตรงโดยไม่มีสว่ นลดจากการเป็ นผู้
เช่าและบริ หารจัดการดังเดิ
" ม โดยกองทุนอาจตก
ลงให้ ส่วนลดเพิมเติมแก่ TUC ในการที TUC ให้
เช่ า ช่ ว งพื น" ที (slots) บนเสาโทรคมนาคม แก่
บุคคลอืนตามทีระบุในข้ อ (3) นี "
·

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

·

กองทุนจะไม่ขาย โอนหรื อจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์ สินที
เช่ า แก่ ผ้ ูใ ดโดยไม่ได้ รั บ ความยิ น ยอมเป็ น ลายลัก ษณ์
อัก ษรล่ว งหน้ า จาก TUC ก่ อ น (ทัง" นี " การพิ จ ารณาให้
ความยินยอมดังกล่าว จะเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลและ
ไม่ชกั ช้ า) และกองทุนจะต้ องจัดการให้ ผ้ ทู ี ซื "อหรื อรับโอน
ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า ตกลงเป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษร (โดยเป็ น
เงือนไขก่อนการขาย โอน หรื อ จําหน่ายจ่ายโอนดังกล่าว)
ทีจะปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงือนไขของสัญญาแก้ ไข
และแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลัก
เสาโทรคมนาคม ครัง" ที 2 และรับไปซึงสิทธิ ความรับผิด
และหน้ าทีต่าง ๆ ภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว
ในกรณีจําเป็ น หรื อ สมควร (ไม่วา่ เป็ นผลมาจากการร้ อง
ขอของ TUC และ/หรื อ ผู้เ ช่ า และบริ ห ารจัด การที เป็ น
บุคคลภายนอก) ทีจะต้ องมีการเสริ มความสามารถหรื อ
ปรับปรุ งเสาโทรคมนาคมใด ๆ ทีกองทุนได้ รับจาก TUC
หรื อ ทรู และ/หรื อ บริ ษัทย่อยของทรู และอยู่ภายใต้ การ
เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไข
และแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลัก
เสาโทรคมนาคม ครั ง" ที 2 TUC จะดําเนินการเพือให้ มี
การเสริ มความสามารถหรื อปรับปรุ งดังกล่าวในทุกกรณี
ด้ วยค่ า ใช้ จ่ า ยของกองทุ น และบวกด้ วยส่ ว นเพิ มที
สมเหตุ ส มผล หากกองทุ น ขาดเงิ น ทุ น ในการเสริ ม
ความสามารถหรื อ ปรั บ ปรุ งเสาโทรคมนาคม TUC จะ
สํารองจ่ายเงินไปก่อน โดยกองทุนจะชําระค่าใช้ จ่ายและ
ส่วนเพิมคืนให้ แก่ TUC ภายใน 30 วันนับจากวันที TUC
ออกใบเรี ยกเก็บเงิน หากกองทุนไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
เงือนไขดังกล่าวได้ กองทุนตกลงจะชําระดอกเบีย" ทีคิด
บนจํานวนเงินทีถึงกําหนดชําระแต่ยงั ไม่ได้ รับชําระ ใน
อัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ทีถึงกําหนดชําระจนกว่า
ได้ มีการชําระเงินดังกล่าวทังหมดจนครบถ้
"
วนเต็มจํานวน
แล้ วให้ แก่ TUC ทังนี
" " ในกรณีทีกองทุนไม่สามารถชดใช้
เงินคืนให้ แก่ TUC ภายในเวลาทีกําหนด TUC มีสิทธิหกั
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กลบลบหนี "ค่าใช้ จ่ายดังกล่าว และส่วนเพิมและดอกเบี "ย
ทีเกียวข้ อง กับค่าเช่ารายเดือนทีถึงกําหนดชําระซึง TUC
ต้ องชําระให้ แก่กองทุนได้
การสิน" สุดของสัญญา .............

·

·

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

·

กฎหมายทีใช้ บังคับ ................

·

เขตอํานาจศาล .......................

·

คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีสิทธิ บอกเลิกการเช่า ดําเนินการ
และบริ ห ารจั ด การได้ ในหลาย ๆ กรณี เช่ น กรณี ที
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายไม่สามารถปฏิบตั ิตามหน้ าทีสําคัญของ
ตนภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ
และบริ หารจัดการเสาโทรคมนาคม ครั ง" ที 2 ซึงรวมถึง
(ในกรณี ของ TUC) การไม่สามารถชํ าระค่าเช่าในช่ ว ง
ระยะเวลาหนึง การล้ มละลาย หรื อกรณีทีการปฏิบตั ิตาม
หน้ าทีสําคัญภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า
ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง"
ที 2 ของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงจะมีผลเป็ นการกระทํา
ทีไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
TUC มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า
ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง"
ที 2 หากไม่มีบริ ษัทในกลุ่มทรู ต้องการ หรื อมีสิทธิ ตาม
กฎหมายทีจะเช่าทรัพย์สินทีเช่าเพือวัตถุประสงค์ในการ
ดําเนินธุรกิจ อันเป็ นผลมาจากการสิ "นสุดหรื อสิ "นอายุของ
ใบอนุ ญ าตคลื นความถี เพื อใช้ ในการประกอบธุ ร กิ จ
โทรคมนาคมอันเกียวเนืองกับเสาโทรคมนาคม เป็ นต้ น
TUC จะเป็ นผู้รับผิดชอบโดยตลอดซึง (ก) ภาษี มลู ค่าเพิม
(VAT) ภาษี ขายและ/หรื อภาษี บริ การ (ข) นับแต่วนั มีผล
ใช้ บงั คับของการลงทุนเพิมเติมครัง" ที 2 ภาระค่าใช้ จา่ ยใด
ๆ ทีเกียวเนืองกับภาษี ทีระบุไว้ ใน (ก) (ถ้ ามี) ซึงเกิดขึ น"
หลังจากวันมีผลใช้ บงั คับของการลงทุนเพิมเติมครัง" ที 2
เป็ นต้ นไป ทั ง" นี " ภาษี และค่ า ใช้ จ่ า ยซึ ง TUC เป็ น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตาม (ก) และ (ข) จะต้ องเป็ น ภาษี แ ละ
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวกับจํานวนเงินที TUC ต้ องชําระภายใต้
สัญ ญาแก้ ไขและแทนที สัญ ญาเช่ า ดํ า เนิ น การ และ
บริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง" ที 2
สัญ ญาแก้ ไขและแทนที สัญ ญาเช่ า ดํ า เนิ น การ และ
บริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง" ที 2 อยู่ภายใต้
การบังคับตามกฎหมายไทย
ศาลไทยมี เ ขตอํ า นาจแต่เ พี ย งผู้เ ดี ย วในการพิ จ ารณา
ตัดสินคดีความ หรื อดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ และ
ระงั บ ข้ อพิ พ าทที อาจเกิ ด ขึ น" จากหรื อ เกี ยวเนื องกั บ
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สัญ ญาแก้ ไขและแทนที สัญ ญาเช่ า ดํ า เนิ น การ และ
บริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง" ที 2
ค่ าเช่ าล่ วงหน้ ารายปี สําหรับทรัพย์ สินจากทรัพย์ สนิ เสาโทรคมนาคมของทรูซึงเป็ นส่ วนหนึงของ
ทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมเบือ" งต้ น
ภายใต้ สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่ า ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครัง" ที 2
ปี
ค่ าเช่ าล่ วงหน้ ารายปี สํ าหรั บเสา
โทรคมนาคมกลุ่มแรกจํ านวน 3,000 เสา
(ล้ านบาท)
ค่าเช่าที ดิ นรายปี สําหรั บเสาโทรคมนาคม
กลุม่ แรกจํานวน 3,000 เสา (ล้ านบาท)
ค่ าเช่ าล่ วงหน้ าสุ ทธิ รายปี สํ าหรั บเสา
โทรคมนาคมกลุ่มแรกจํ านวน 3,000 เสา
(ล้ านบาท)
ค่ าเช่ าล่ วงหน้ ารายปี สํ าหรั บเสา
โทรคมนาคมกลุ่มที สองจํ านวน 3,000 เสา
(ล้ านบาท)
ค่าเช่าที ดิ นรายปี สําหรั บเสาโทรคมนาคม
กลุม่ ทีสองจํานวน 3,000 เสา (ล้ านบาท)
ค่ าเช่ าล่ วงหน้ าสุ ทธิ รายปี สํ าหรั บเสา
โทรคมนาคมกลุ่มที สองจํ านวน 3,000 เสา
(ล้ านบาท)

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

2569

2570

1,0061

8051

9063

9303

9643

9903

1,0163

1,0443

1,0723

1,1013

1,1313

1,1613

1,1933

1,2253

(306)

(319)

(332)

(338)

(354)

(362)

(369)

(378)

(386)

(395)

(403)

(412)

(421)

(430)

7001

4861

5743

5923

6103

6283

6473

6663

6863

7063

7273

7493

7713

7943

9342

9974

1,0244

1,05
24

1,0724

1,1004

1,1304

1,1614

1,1924

1,2244

1,2584

1,2924

1,3264

1,3624

(366)

(381)

(388)

(396)

(397)

(405)

(414)

(423)

(432)

(442)

(452)

(462)

(472)

(482)

5682

6164

6364

6564

6754

6954

7164

7384

7604

7824

8064

8304

8544

8804

2571

2572

2573

2574

2575

2576

1,2583

1,2923

1,3273

1,3623

1,3993

-

(440)

(450)

(460)

(470)

(480)

-

8183

8423

8673

8933

9193

-

1,3994

1,4374

1,4764

1,5154

-

-

(493)

(504)

(515)

(526)

9064

9334

9614

9894

-

-

ปี
ค่าเช่าล่วงหน้ ารายปี สําหรั บเสาโทรคมนาคมกลุ่มแรก
จํานวน 3,000 เสา (ล้ านบาท)
ค่ าเช่ าที ดิ นรายปี สํ าหรั บเสาโทรคมนาคมกลุ่มแรก
จํานวน 3,000 เสา (ล้ านบาท)
ค่าเช่าล่วงหน้ าสุทธิ รายปี สําหรับเสาโทรคมนาคมกลุม่
แรกจํานวน 3,000 เสา (ล้ านบาท)
ค่าเช่าล่วงหน้ ารายปี สําหรับเสาโทรคมนาคมกลุม่ ทีสอง
จํานวน 3,000 เสา (ล้ านบาท)
ค่ าเช่ าที ดิ นรายปี สําหรั บเสาโทรคมนาคมกลุ่มที สอง
จํานวน 3,000 เสา (ล้ านบาท)
ค่าเช่าล่วงหน้ าสุทธิรายปี สําหรับเสาโทรคมนาคมกลุม่ ที
สองจํานวน 3,000 เสา (ล้ านบาท)

หมายเหตุ
1. คํานวณจากพื "นที (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพื "นดินจํานวน 3,820 พื "นที และพื "นที (Antenna Slots)
บนเสาโทรคมนาคมทีตังบนดาดฟ้
"
าจํานวน 2,799 พื "นที
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2. คํานวณจากพื "นที (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพื "นดินจํานวน 5,568 พื "นที และพื "นที (Antenna Slots)
บนเสาโทรคมนาคมทีตังบนดาดฟ้
"
าจํานวน 1,806 พื "นที
3. คํานวณจากพื "นที (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพื "นดินจํานวน 4,579 พื "นที และพื "นที (Antenna Slots)
บนเสาโทรคมนาคมทีตังบนดาดฟ้
"
าจํานวน 2,809 พื "นที
4. คํานวณจากพื "นที (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพื "นดินจํานวน 6,045 พื "นที และพื "นที (Antenna Slots)
บนเสาโทรคมนาคมทีตังบนดาดฟ้
"
าจํานวน 1,816 พื "นที
(2)

สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก ครั ง" ที 2
ระหว่ า ง TUC TICC และ กองทุ น ("สั ญ ญาแก้ ไขและแทนที สั ญ ญาเช่ า
ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC ครัง" ที 2")

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

·

TICC และ TUC ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการ และ

·

กองทุน ในฐานะผู้ให้ เช่า

วันมีผลใช้ บังคับของข้ อสัญญาทีแก้ ไข
และแทนที ..............................

·

ทรัพย์ สินทีเช่ า ........................

·

ข้ อ สัญ ญาที เกี ยวข้ อ งกับ FOC ที เรี ย ลมูฟ TUC และ
TICC จะขายให้ แก่กองทุน ภายใต้ การลงทุนเพิมเติม ครัง"
ที 4 (“FOC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั "ง ที 4”) ของสัญ ญา
แก้ ไขและแทนที สัญ ญาเช่ า ดํ า เนิ น การ และบริ ห าร
จัดการหลัก FOC ครัง" ที 2 มีผลบังคับใช้ เมือการซื "อขาย
FOC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4 เสร็ จ สิน" ("วั น มี ผ ลใช้
บังคับของการลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4")
ทรัพย์สินที TICC และ TUC เช่า ดําเนินการและบริ หาร
จัด การอยู่ภ ายใต้ สัญ ญาแก้ ไขและแทนที สัญ ญาเช่ า
ดํ า เนิ น การ และบริ หารจั ด การหลั ก FOC ครั ง" ที 2
ประกอบด้ วย
(ก)

ทรั พ ย์ สิน จากส่ว นหนึงของทรั พ ย์ สิน โครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้ น
TICC
(i)

ระบบ FOC หลักในเขตต่างจังหวัดความ
ยาว 5,112 กิ โ ลเมตร โดยที ในแต่ ล ะปี
TICC เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการ
ระบบ FOC หลัก ไม่น้อยกว่าทีกําหนดใน
ตารางแนบท้ ายสรุ ปข้ อกํ า หนดและ
เงื อนไขหลักของสัญญาแก้ ไขและแทนที
สัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการ
หลัก FOC ครัง" ที 2

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 335

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

(ข)

(ii)

อุปกรณ์ระบบสือสัญญาณทีเกียวข้ องกับ
ระบบ FOC หลัก

(iii)

ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด
ซึ งเป็ นอุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคมประเภท
Passive (สํ า หรั บ การใช้ แต่ เ พี ย งผู้เ ดี ย ว
ของ TICC เว้ นแต่ TICC ตกลงเป็ นอย่าง
อืนหลังปี พ.ศ. 2561) และ

(iv)

ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด
ซึ งเป็ นอุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคมประเภท
Active (สําหรับการใช้ แต่เพียงผู้เดียวของ
TICC)

ทรัพย์สินจากส่วนหนึงของ FOC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 2
TUC

(ค)

(i)

ร้ อยละ 80 ของ FOC ของ TUC ที ลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 ซึงเป็ น FOC สําหรับใช้
ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีในเขต
พื "นทีต่างจังหวัด ซึงมีระยะทางประมาณ
1,113 กิ โลเมตร (หรื อ ประมาณ 62,594
คอร์ กิโลเมตร)

(ii)

ร้ อยละ 80 ของ FOC หลักของ ทรู มูฟ ที
ลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 ซึงคือ FOC หลัก
สํ า ห รั บ ใ ช้ ใ น ธุ ร กิ จ ใ ห้ บ ริ ก า ร
โทรศัพท์เคลือนทีและอินเทอร์ เน็ตในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ซึ งมี
ระยะทางประมาณ 542 กิ โลเมตร (หรื อ
ประมาณ 117,147 คอร์ กิโลเมตร)

ทรัพย์สินจากส่วนหนึงของ FOC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 3
TICC
(i)

ร้ อยละ 80 ของ FOC ทีรองรับระบบ FTTx
ที ทรู มูฟ จะขายให้ แก่ก องทุนภายใต้ การ
ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 3 ซึ งคื อ FOC ที
รองรั บ ระบบ FTTx สํ า หรั บ ใช้ ในธุ ร กิ จ
ให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต และบรอดแบนด์
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อิ น เทอร์ เน็ ต ในเขตต่ า งจั ง หวั ด ซึ งมี
ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรื อ
ประมาณ 220,428 คอร์ กิโลเมตร) (“FOC
รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 3”)
TUC

(ง)

(i)

ร้ อยละ 80 ของ FOC ที TUC จะขาย
ให้ แ ก่ ก องทุน ภายใต้ ก ารลงทุน เพิ มเติ ม
ครั ง" ที 3 ซึ งคื อ FOC สํ า หรั บ ใช้ ในธุ ร กิ จ
ให้ บ ริ ก ารโทรศัพ ท์ เ คลื อนที ในเขตพื น" ที
ต่างจังหวัด ซึงมีระยะทางประมาณ 8,017
กิ โลเมตร (หรื อ ประมาณ 252,006 คอร์
กิ โ ลเมตร) (“FOC ของ TUC ที ลงทุ น
เพิมเติม ครัง" ที 3”)

(ii)

ร้ อยละ 80 ของ FOC หลักทีทรู มฟู จะขาย
ให้ แ ก่ ก องทุน ภายใต้ ก ารลงทุน เพิ มเติ ม
ครั ง" ที 3 ซึงคื อ FOC หลัก ที รองรั บระบบ
FTTx สํ า ห รั บ ใ ช้ ใ น ธุ ร กิ จ ใ ห้ บ ริ ก า ร
โทรศัพท์เคลือนทีและอินเทอร์ เน็ตในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ซึ งมี
ระยะทางประมาณ 546 กิ โลเมตร (หรื อ
ประมาณ 117,871 คอร์ กิโลเมตร) (“FOC
หลักของ ทรู มูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง"
ที 3”)

ทรัพย์สินจากส่วนหนึงของ FOC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 4 - หากการโอนขาย FOC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 4 ทีเกียวข้ อง เสร็ จสมบูรณ์
TUC
(i)

ร้ อยละ 80 ของ FOC ที TUC จะขายให้ แก่
กองทุนภายใต้ การลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
ซึงคือ FOC สําหรั บใช้ ในธุรกิ จให้ บริ การ
โทรศัพท์เคลือนทีในเขตพื "นทีต่างจังหวัด
ซึงมีระยะทางประมาณ 1,795 กิ โลเมตร
(หรื อ ประมาณ 107,694 คอร์ กิ โลเมตร)
(“FOC ของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง"
ที 4”)
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TICC
(i)

ร้ อยละ 80 ของความจุ FOC ที รองรั บ
ระบบ FTTx ที เรี ยลมู ฟ จะขายให้ แก่
กองทุนภายใต้ การลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
ซึ งคื อ (ก) FOC ซึ งปั จจุ บั น ใช้ รองรั บ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การ
อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึง
มีระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร (หรื อ
ประมาณ 40,823 คอร์ กิโลเมตร) และ (ข)
FOC ที รองรั บ ระบบ FTTx สํ า หรั บ ใช้ ใ น
ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต และบรอด
แบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตต่างจังหวัด ซึงมี
ระยะทางประมาณ 617 กิ โลเมตร (หรื อ
ประมาณ 37,505 คอร์ กิโลเมตร) (“FOC
รองรั บ ระบบ FTTx ของ เรี ย ลมู ฟ ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4”)

(ii)

ร้ อยละ 80 ของความจุ FOC ที รองรั บ
ระบบ FTTx ที TICC จะขายให้ แก่กองทุน
ภายใต้ การลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ซึงคือ
FOC ซึงปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ
FTTx ในธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบ
ร อ ด แ บ น ด์ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ใ น เ ข ต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ซึ งมี
ระยะทางประมาณ 2,797 กิโลเมตร (หรื อ
ประมาณ 109,704 คอร์ กิโลเมตร) (“FOC
รองรับระบบ FTTx ของ TICC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4”)

(ทรัพย์สินตามทีระบุใน (ก) (ข) (ค) และ (ง) ข้ างต้ น รวม
เรี ยกว่า “ทรัพย์ สินทีเช่ า”)
·

ทรั พ ย์ สิน FOC ที โอนมายังกองทุน ทีเป็ น ส่ว นหนึงของ
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้ น FOC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที2 FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 และ
FOC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4 ซึ งกองทุน สามารถให้
TUC TICC หรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการดังเดิ
" มอืน ๆ เช่า
ได้ ภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ
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และบริ หารจั ด การหลั ก FOC ครั ง" ที 2 รวมเรี ย กว่ า
“ทรัพย์ สินของกองทุน”
อัตราค่ าเช่ า .............................

อัตราค่าเช่า สําหรับทรัพย์สนิ ทีเช่า คือ
·

ทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น จากส่ ว นหนึ งของทรั พ ย์ สิน
โครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมเบือ" งต้ น
(ก)

ระบบ FOC หลัก : 350 บาท ต่ อ เดื อ น ต่ อ คอร์
กิ โลเมตรโดยอัตราค่าเช่าสุทธิ ทีกองทุนจะได้ รับ
ต่ อ ปี สํ า หรั บ FOC จะคํ า นวณจากอัต ราที ระบุ
ด้ านบนหักด้ วยส่วนลด ทีอัตรา 186 ล้ านบาทต่อ
ปี

(ข)

อุปกรณ์ ระบบสือสัญญาณทีเกี ยวข้ องกับระบบ
FOC หลัก : 38 ล้ า นบาทต่อ ปี : ค่า เช่ า สํา หรั บปี
พ.ศ. 2562 ถึงปี พ.ศ. 2564 35.34 ล้ านบาทต่อปี
(ซึงคํานวณโดยหักส่วนลดจํานวนร้ อยละ 7 แล้ ว)

(ค)

ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัดซึงเป็ น
อุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive:
(i)

สํ า หรั บ ปี พ.ศ. 2560: 832.13 ล้ า นบาท
ต่อปี

(ii)

ตังแต่
" ปี พ.ศ. 2561 เป็ นต้ นไป: ค่าเช่าราย
ปี ของปี ก่อนหน้ า บวกด้ วยการปรับอัตรา
เ พิ ม ขึ " น ร า ย ปี ( annual escalation)
(อ้ างอิงกับดัชนีราคาผู้บริ โภค หรื อ CPI)

(ทังนี
" " อยู่ภายใต้ การปรับเปลียนอัตราในอนาคต
ซึงจะมีการตกลงกัน ในกรณี ที TICC ตกลงสละ
สิทธิ ในการใช้ แต่เพียงผู้เดียวของตน หลังจากปี
พ.ศ. 2561)
(ง)

ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัดซึงเป็ น
อุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active:
(i)

สํ า หรั บ ปี พ.ศ. 2560: 333.48 ล้ า นบาท
ต่อปี

(ii)

สํ า หรั บ ปี พ.ศ. 2561: 333.48 ล้ า นบาท
ต่อปี บวกด้ วยการปรับอัตราเพิมขึ "นรายปี
( annual escalation) (อ้ า ง อิ ง กั บ ดั ช นี
ราคาผู้บริ โภค หรื อ CPI)
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·

·

(iii)

สํ า หรั บ ปี พ.ศ. 2562 (ตัง" แต่ วัน มี ผ ลใช้
บังคับของการลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3): ค่า
เช่ารายปี ของปี พ.ศ. 2561 (หักออกร้ อย
ละ 7 เนืองจากการหมดอายุการเช่าของ
อุปกรณ์ Wifi และ DSLAM) บวกด้ วยการ
ป รั บ อั ต ร า เ พิ ม ขึ "น ร า ย ปี ( annual
escalation) (อ้ างอิงกับดัชนีราคาผู้บริ โภค
หรื อ CPI) และ

(iv)

สําหรั บปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564: ค่า
เช่ า รายปี ข องปี ก่ อ นหน้ า บวกด้ ว ยการ
ป รั บ อั ต ร า เ พิ ม ขึ "น ร า ย ปี ( annual
escalation) (อ้ างอิงกับดัชนีราคาผู้บริ โภค
หรื อ CPI)

ทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น จากส่ วนหนึ งของ FOC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
(ก)

FOC ของ TUC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2: 350
บาทต่อเดือนต่อคอร์ กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่า
สุ ท ธิ ที กองทุ น จะได้ รั บ ต่ อ ปี สํ า หรั บ FOC จะ
คํานวณจากอัตราทีระบุด้านบนหักด้ วยส่วนลด ที
อัตรา 12 ล้ านบาทต่อปี

(ข)

FOC หลักของ ทรู มูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2:
350 บาทต่อเดือนต่อคอร์ กิโลเมตร โดยอัตราค่า
เช่าสุทธิ ทีกองทุนจะได้ รับต่อปี สําหรั บ FOC จะ
คํานวณจากอัตราทีระบุด้านบนหักด้ วยส่วนลด ที
อัตรา 6 ล้ านบาทต่อปี

ทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น จากส่ วนหนึ งของ FOC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3
(ก)

FOC รองรั บ ระบบ FTTx ของทรู มู ฟ ที ลงทุ น
เพิ มเติ ม ครั ง" ที 3: 350 บาทต่ อ เดื อ นต่ อ คอร์
กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิ ทีกองทุนจะได้ รับ
ต่ อ ปี สํ า หรั บ FOC จะคํ า นวณจากอัต ราที ระบุ
ด้ านบนหักด้ วยส่วนลด ทีอัตรา 65 ล้ านบาทต่อปี

(ข)

FOC ของ TUC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 3: 350
บาทต่อเดือนต่อคอร์ กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่า
สุ ท ธิ ที กองทุ น จะได้ รั บ ต่ อ ปี สํ า หรั บ FOC จะ
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คํานวณจากอัตราทีระบุด้านบนหักด้ วยส่วนลด ที
อัตรา 88 ล้ านบาทต่อปี
(ค)

·

·

FOC หลักของ ทรู มูฟ ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 3:
350 บาทต่อเดือนต่อคอร์ กิโลเมตร โดยอัตราค่า
เช่าสุทธิ ทีกองทุนจะได้ รับต่อปี สําหรั บ FOC จะ
คํานวณจากอัตราทีระบุด้านบนหักด้ วยส่วนลด ที
อัตรา 6 ล้ านบาทต่อปี

ทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น จากส่ วนหนึ งของ FOC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
(ก)

FOC ของ TUC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4: 350
บาทต่อเดือนต่อคอร์ กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่า
สุ ท ธิ ที กองทุ น จะได้ รั บ ต่ อ ปี สํ า หรั บ FOC จะ
คํานวณจากอัตราทีระบุด้านบนหักด้ วยส่วนลด ที
อัตรา ประมาณ 20 ล้ านบาทต่อปี

(ข)

FOC รองรั บ ระบบ FTTx ของ เรี ย ลมูฟ ที ลงทุน
เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4: 350 บาทต่ อ เดื อ นต่ อ คอร์
กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิ ทีกองทุนจะได้ รับ
ต่ อ ปี สํ า หรั บ FOC จะคํ า นวณจากอัต ราที ระบุ
ด้ านบนหักด้ วยส่วนลด ทีอัตรา ประมาณ 10 ล้ าน
บาทต่อปี

(ค)

FOC รองรั บ ระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทุ น
เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4: 350 บาทต่ อ เดื อ นต่ อ คอร์
กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิ ทีกองทุนจะได้ รับ
ต่ อ ปี สํ า หรั บ FOC จะคํ า นวณจากอัต ราที ระบุ
ด้ านบนหักด้ วยส่วนลด ทีอัตรา ประมาณ 31 ล้ าน
บาทต่อปี

การปรั บ เปลี ยนของอัต ราค่ า เช่ า อยู่ ภ ายใต้ เ งื อนไข
ด้ านล่างนี "
(ก)

การปรั บ อั ต ราค่ า เช่ า เพิ มขึ น" รายปี ( annual
escalation) สํ า หรั บ อั ต ราค่ า เช่ า ระบบบรอด
แบนด์ ใ นเขตพืน" ทีต่างจังหวัด (สํา หรั บ อุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Active และอุ ป กรณ์
โทรคมนาคมประเภท Passive) ซึงเป็ นส่วนหนึง
ของทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคม
เบื "องต้ น
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(ข)

ระยะเวลาของการเช่ า ดําเนินการและ
บริหารจัดการ .........................

·

(i)

ในอัตราร้ อยละ 5 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2558
และ

(ii)

ในอั ต ราเท่ า กั บ ดั ช นี ร าคาผู้ บริ โภค
( Consumer Price Index ห รื อ CPI) ที
ประกาศโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ประเทศ
ไทยสําหรับปี ก่อนหน้ า โดยเริ มคิดคํานวณ
" " อัตรา
จากเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ทังนี
ดัง กล่า วต้ อ งไม่เ กิ น ร้ อยละ 3.5 และใน
ก ร ณี ที อั ต ร า ดั ช นี ร า ค า ผู้ บ ริ โ ภ ค
(Consumer Price Index หรื อ CPI) ติ ด
ลบ จะไม่มีการปรับอัตราค่าเช่า

ไม่ มี ก ารปรั บ อัต ราค่ า เช่ า เพิ มสํ า หรั บ การเช่ า
ดําเนินการและบริ หารจัดการ FOC และอุปกรณ์
ระบบสือสัญญาณ

ระยะเวลาของการเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการมี
กําหนดอายุเป็ นดังนี "
(ก)

(ข)

ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึงของทรั พย์ สิน
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้ น
(i)

สําหรับระบบ FOC หลัก และระบบบรอด
แบนด์ ใ นเขตพื น" ที ต่ า งจั ง หวั ด ซึ งเป็ น
อุป กรณ์ โ ทรคมนาคมประเภท Passive
จนถึ ง วั น ที 15 กั น ยายน พ.ศ. 2576
(“ระยะเวลาการเช่ าระยะแรก” (Initial
Term)) และ

(ii)

สํ า หรั บ อุ ป กรณ์ ร ะบบสื อสั ญ ญาณที
เกี ยวข้ องกั บ ระบบ FOC หลั ก และ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด
ซึ งเป็ นอุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคมประเภท
Active (ยกเว้ นอุปกรณ์ Wifi และ DSLAM
ซึงระยะเวลาการเช่าสิน" สุด เมื อวัน ที 31
ธั น วาคม พ.ศ. 2561) จนถึ ง วั น ที 31
ธันวาคม พ.ศ. 2564

ทรั พ ย์ สิน ของกองทุน จากส่ว นหนึงของ FOC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 นับแต่วนั ที 28 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 นับแต่
วั น ที 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และ FOC ที
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ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 - หากการโอนขาย FOC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 เสร็ จสมบูรณ์ นับตังแต่
" วนั
มี ผ ลใช้ บัง คับ ของการลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4
จนถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2576
·

การต่อ อายุร ะยะเวลาการเช่ า ดํ า เนิ น การและบริ ห าร
จัดการเป็ นดังนี "
(ก)

(ข)

สํ า หรั บ การเช่ า ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจัด การ
ระบบ FOC หลัก และระบบบรอดแบนด์ ในเขต
พื น" ที ต่ า งจั ง หวัด ซึ งเป็ นอุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคม
ประเภท Passive ซึ งเป็ น ทรั พ ย์ สิ น ของกองทุน
จากส่ว นหนึ งของทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
อย่างน้ อยสองปี ก่อนสิ "นสุดระยะเวลาของการเช่า
ดํ า เนิ น การและบริ หารจั ด การในขณะนั น"
(ระยะเวลาการเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการ
ช่วงแรก หรื อระยะเวลาทีถูกขยาย แล้ วแต่กรณี)
TICC และ/หรื อ ผู้เช่าและบริ หารจัดการดังเดิ
" มอืน
ๆ จะแจ้ งกองทุนหาก TICC และ/หรื อ ผู้เช่าและ
บริ หารจั ด การดั ง" เดิ ม อื น ๆ ต้ องกาต่ อ อายุ
ระยะเวลา และ/หรื อ ขยายระยะเวลาการเช่ า
ดําเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สินทีเกียวข้ อง
สําหรับช่วงเวลาทีคู่สญ
ั ญาตกลงร่ วมกัน และใน
อัตราตลาดทีจะตกลงร่ วมกัน และอยู่ภายใต้ การ
ตกลงร่ ว มกัน ในเรื องส่ว นลด แต่ ทัง" นี " ส่ว นลด
ดังกล่าวต้ องไม่น้อยกว่าที TICC และ/หรื อผู้เช่า
และบริ หารจัดการดังเดิ
" มอืน ๆ เคยได้ รับ
สํ า หรั บ การเช่ า ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจัด การ
อุปกรณ์ ระบบสือสัญญาณทีเกี ยวข้ องกับระบบ
FOC หลัก และระบบบรอดแบนด์ ใ นเขตพื น" ที
ต่างจังหวัดซึงประกอบด้ วยอุปกรณ์โทรคมนาคม
ประเภท Active ซึงเป็ นทรัพย์สินของกองทุนจาก
ส่ ว นหนึ งของทรั พย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมเบื "องต้ น อย่างน้ อยหนึงปี ก่อนสิ "นสุด
ระยะเวลาของการเช่ า ดํ า เนิ น การและบริ ห าร
จัด การในขณะนัน" TICC และ/หรื อ ผู้เ ช่ า และ
บริ ห ารจัด การดัง" เดิ ม อื น ๆ จะแจ้ ง กองทุน หาก
TICC และ/หรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการดังเดิ
" มอืน
ๆ ต้ องการต่ อ อายุร ะยะเวลา และ/หรื อ ขยาย
ระยะเวลาการเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการ
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ทรัพย์สินทีเกียวข้ อง สําหรับช่วงเวลาทีคู่สญ
ั ญา
ตกลงร่ ว มกั น และในอั ต ราตลาดที จะตกลง
ร่ วมกัน และอยู่ภายใต้ การตกลงร่ วมกันในเรื อง
ส่วนลด แต่ทงนี
ั " " ส่วนลดดังกล่าวต้ องไม่น้อยกว่า
ที TICC และ/หรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการดังเดิ
" ม
อืน ๆ เคยได้ รับ
(ค)

สําหรับทรัพย์สินจากส่วนหนึงของ FOC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 ทรัพย์สนิ จากส่วนหนึงของ FOC
ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 3 และทรั พย์ สินจากส่วน
หนึงของ FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
(i)

TICC และ/หรื อ TUC และ/หรื อ ผู้เช่าและ
บริ หารจัดการดังเดิ
" มอืน ๆ จะต่ออายุการ
เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการ (ซึงจะ
สิ "นสุดลงในวันที 15 กันยายน พ.ศ. 2576
(“ระยะเวลาการเช่ าระยะแรก” (Initial
Term)) สําหรับการเช่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ
80 ของคอร์ กิโลเมตรทังหมดของทรั
"
พย์สิน
ดังกล่าว เป็ นระยะเวลา (ก) 10 ปี นับจาก
วันครบอายุสญ
ั ญาเช่าระยะแรก (Initial
Term) หรื อ (ข) ระยะเวลาทีเหลืออยู่ของ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที
TICC หรื อบริ ษัทในกลุ่มทรู ทีให้ บริ การบ
รอดแบนด์ ถื อ อยู่ แล้ ว แต่ เ วลาใดจะสัน"
กว่ า หากหลัง จากครบอายุสัญ ญาเช่ า
ระยะแรก (Initial Term) TICC หรื อ บริ ษัท
ในกลุ่ ม ทรู ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบ
กิ จการโทรคมนาคมเพื อให้ บริ การบรอด
แบนด์ จ าก กสทช และเงื อนไขข้ อ ใดข้ อ
หนึงดังต่อไปนี "ครบถ้ วน
-

รายได้ รวมทังปี
" ของกลุม่ ทรูจากการ
ให้ บริ ก ารบรอดแบนด์ ที ระบุ ใ น
รายงานประจําปี พ.ศ.2575 ของทรู
เกิ นกว่ า 16,546,000,000 บาท
หรื อ

-

ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุม่ ทรู
ในการให้ บริ การบรอดแบนด์ ตาม
ข้ อ มู ล ล่ า สุ ด ที ป ร ะ ก า ศ โ ด ย
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หน่ ว ยงานที น่ า เชื อถื อ มากกว่ า
ร้ อยละ 33
ภายใต้ ข้ อกํ า หนดและเงื อนไขอย่ า ง
เดียวกัน ยกเว้ น อัตราค่าเช่ารายเดือนที
ใช้ บังคับ (ซึงต้ องไม่น้อยกว่า 350 บาท
ต่ อ คอร์ กิ โ ลเมตร) ตามที คู่ สัญ ญาได้
ตกลงร่ ว มกัน เว้ น แต่คู่สัญ ญาตกลงไว้
เป็ นอย่างอืน
ผู้เช่ าและบริหารจัดการเพิมเติม

·

กองทุนมีสิทธิ ให้ เช่าแก่บุคคลใด ๆ และให้ บุคคลใด ๆ
ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจัด การระบบ FOC หลัก และ
อุปกรณ์ระบบสือสัญญาณ ทีไม่ได้ ถกู เช่า ดําเนินการและ
บริ หารจัดการโดย TICC และ/หรื อ TUC ภายใต้ สญ
ั ญา
แก้ ไขและแทนที สัญ ญาเช่ า ดํ า เนิ น การ และบริ ห าร
จัด การหลัก FOC ครั ง" ที 2 ให้ แ ก่ บุค คลใด ๆ ทัง" นี " อยู่
ภายใต้ สทิ ธิของ TICC และ TUC ตามทีระบุด้านล่างนี "
(ก)

หากกองทุนประสงค์จะให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าและบริ หาร
จัด การที เป็ น บุค คลภายนอกและให้ ผ้ ูเ ช่ า และ
บริ ห ารจัดการที เป็ น บุค คลภายนอกดําเนินการ
และบริ หารจัดการ หรื อ ดําเนินการเจรจาตกลง
เรื องการเช่า การดําเนินการ และบริ หารจัดการ
ทรัพย์สินทียังไม่ได้ อยู่ภายใต้ การเช่า ดําเนินการ
และบริ หารจั ด การโดย TICC และ/หรื อTUC
ภายใต้ สั ญ ญาแก้ ไขและแทนที สั ญ ญาเช่ า
ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลัก FOC ครัง" ที 2
กองทุนต้ องยืนคําเสนอในการเช่า ดําเนินการและ
บริ หารจัดการดังกล่าวให้ แก่ TICC และTUC ก่อน
และ TICC และ/หรื อTUC มีสิทธิ ตอบรับคําเสนอ
ในการเช่ า ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจัด การ โดย
เงือนไขในการเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการที
ให้ แก่ TICC และ/หรื อTUC นันต้
" องไม่เป็ นเงือนไข
ทีด้ อยกว่าทีเสนอให้ แก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการที
เป็ นบุคคลภายนอก (รวมทัง" หากผู้เช่าและบริ หาร
จัดการทีเป็ นบุคคลภายนอกมีสิทธิ ได้ รับส่วนลด
ใด ๆ TICC และ/หรื อTUC จะได้ รั บ ส่ ว นลด
ดังกล่าวด้ วยเช่นกัน)

(ข)

หากเมือใดก็ตามกองทุนได้ เข้ าทําสัญญากับผู้เช่า
และบริ หารจัดการทีเป็ นบุคคลภายนอก เพือเช่า
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ดําเนินการและบริ หารจัดการทรั พย์สินประเภท
เดี ย วกัน กับ ทรั พ ย์ สิน ที เช่า ภายใต้ สัญ ญาแก้ ไข
และแทนที สัญ ญาเช่ า ดํ า เนิ น การ และบริ ห าร
จัดการหลัก FOC ครัง" ที 2 และมีเงือนไขทีเป็ นคุณ
มากกว่าทีให้ แก่ TICC และ TUC นัน" TICC และ/
หรื อTUC มี สิ ท ธิ ใ ห้ กองทุ น ดํ า เนิ น การแก้ ไข
สัญ ญาแก้ ไขและแทนที สัญ ญาเช่า ดํ า เนินการ
และบริ ห ารจั ด การหลัก FOC ครั ง" ที 2 เพื อให้
TICC และ TUC ได้ รับเงือนไขทีเป็ นคุณดังกล่าว
นัน"
(ค)

การบํา รุ ง รั ก ษา การดํา เนิ น การและ
บริหารจัดการ .........................

·

การใช้ ทรัพย์ สินทีเช่ าและพืน" ที

·

เว้ นแต่ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมล่ ว งหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรจาก TICC และ TUC กองทุนตกลง
ทีจะไม่ให้ เช่า ทรั พย์ สินทียังไม่ได้ อยู่ภายใต้ ก าร
เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการโดย TICC และ/
หรื อ TUC ซึงคือ FOC แก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการ
ที เป็ น บุค คลภายนอก ในอัต ราค่า เช่ า ที ตํ ากว่า
อัตราค่าเช่าเพิมเติมซึงเท่ากับ 500 บาท ต่อคอร์
กิโลเมตร ต่อเดือน (“อัตราค่ าเช่ าเพิมเติม ”) ใน
กรณี ที อัต ราค่า เช่า ที ให้ เช่ าแก่ผ้ ูเ ช่าและบริ หาร
จัดการทีเป็ นบุคคลภายนอกตํากว่าอัตราค่าเช่า
เพิมเติม TICC และ/หรื อTUC แล้ วแต่กรณี มีสทิ ธิ
ได้ รับส่วนลดสําหรั บค่าเช่าตามหลักเกณฑ์และ
เงือนไขทีจะได้ ตกลงร่วมกัน

กองทุน ไม่มี ห น้ า ที ใด ๆ ในการดํ า เนิ น การและบริ หาร
จัดการโครงข่ายหรื อบริ หารจัดการทรัพย์สิน ทังนี
" " TICC
และ/หรื อ TUC มี ห น้ าที ความรั บ ผิ ด ชอบ (ไม่ ว่ า จะ
ดํ า เนิ น การด้ ว ยตนเอง หรื อ ผ่า นบุค คลอื นใดที TICC
และ/หรื อ TUC แต่งตัง)" ในการบํารุงรักษา การดําเนินการ
และบริ หารจัดการทรัพย์สินทีเช่า และ FOC ทียังว่างอยู่
ให้ เ ป็ น ไปตามระดับ มาตรฐานการบริ ก ารที ระบุไว้ ใ น
สัญ ญาแก้ ไขและแทนที สัญ ญาเช่ า ดํ า เนิ น การ และ
บริ หารจัดการหลัก FOC ครัง" ที 2 และตามหลักเกณฑ์ที
กสทช. กําหนด
TICC และ TUC ตกลงว่าจะใช้ ดําเนินการและบริ ห าร
จัดการทรัพย์สนิ ทีเช่าตามข้ อกําหนดและเงือนไขทีระบุใน
สัญ ญาแก้ ไขและแทนที สัญ ญาเช่ า ดํ า เนิ น การ และ
บริ หารจัดการหลัก FOC ครัง" ที 2 เงือนไขดังกล่าว รวมถึง
แต่ไม่จํากัดเพียง จะใช้ มาตรการป้องกันทีเหมาะสมทัง"
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ปวงเพือหลีกเลียงการสร้ า งความเสียหายแก่ทรัพย์สินที
เช่ า จะไม่ ใ ช้ ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า เพื อวัต ถุ ป ระสงค์ อื นใด
นอกเหนือไปจากกิจการโทรคมนาคม และ/หรื อ กิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ (หากได้ รับการอนุญาต
ตามกฎหมายให้ ดําเนินการได้ ) จะแจ้ งให้ กองทุนทราบ
ในทัน ที ที ทํ าได้ หลังจากรู้ ว่าเกิ ดเหตุเพลิงไหม้ นํ า" ท่วม
กรณีฉุกเฉิน หรื ออุบตั ิเหตุใด ๆ ทีกระทบต่อทรัพย์ สินที
เช่า
สิทธิแห่ งทาง ...........................

·

·

·

กองทุน ไม่มี ห น้ า ที ความรั บ ผิ ด ชอบใด ๆ เกี ยวกับ การ
จัด หามาซึงสิท ธิ แ ห่งทางสําหรั บ ทรั พ ย์ สิน ของกองทุน
ทังนี
" " TICC และ TUC รับทราบและยืนยันว่าสิทธิแห่งทาง
ทีเกียวข้ องกับทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยนิติกรรมสัญญาที
ได้ ให้ สิทธิ ไว้ อยู่ในชือของ TICC หรื อ TUC หรื อชือของ
ผู้เ ช่ า และบริ ห ารจัด การดัง" เดิ ม อื นใด (หากมี ) ตลอด
ระยะเวลาของการเช่ า ตามสัญ ญาแก้ ไขและแทนที
สัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก FOC
ครั ง" ที 2 และเมือสิ "นสุดสัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญา
เช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก FOC ครัง" ที 2
TICC และ TUC จะดําเนินการให้ มีสิทธิแห่งทางสําหรับ
ทรัพย์สินของกองทุน ตราบใดที TICC TUC หรื อบริ ษัท
ในกลุม่ ทรู สามารถกระทําได้ ตามกฎหมายและไม่มีผ้ เู ช่า
รายอื นโดยเป็ น ไปตามข้ อกํ า หนดและเงื อนไขภายใต้
สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและ
บริ หารจัดการหลัก FOC ครัง" ที 2
กองทุนตกลงทีจะเป็ นผู้รับผิดชอบในค่าสิทธิแห่งทางใน
จํานวนและวิธีการตามทีกองทุนและ TICC และ TUC ได้
ตกลงกันซึงในอนาคตค่าสิทธิแห่งทางดังกล่าวอาจมีการ
เปลียนแปลงโดยอ้ างอิงจากค่าสิทธิ แห่งทางทีเรี ยกเก็บ
จาก TICC และ TUC สําหรั บทรั พย์ สินของกองทุนโดย
เป็ นไปตามข้ อกําหนดและเงือนไขของสัญญาแก้ ไขและ
แทนทีสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก
FOC ครัง" ที 2
TUC และ TICC ตกลงทีจะรับผิดชอบราคาและค่าใช้ จา่ ย
ในการย้ าย FOC ลงใต้ ดิน อันเกี ยวเนืองกับ FOC จาก
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้ น FOC ที
ลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 2 FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3
และ FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 (โดยที TUC จะต้ อง
ได้ รับค่าตอบแทนสําหรับการย้ ายทรัพย์สินจากกองทุน
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โดยเป็ นไปตามเงื อนไขของสัญ ญาแก้ ไขและแทนที
สัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม ครัง" ที 2) และสําหรับส่วนต่างระหว่างค่า
สิท ธิ แ ห่ง ทางที เรี ยกเก็ บจากการวางสายพาดผ่านเสา
ไฟฟ้าและค่าสิทธิ แห่งทางของท่อใต้ ดินสําหรับส่วนของ
FOC ซึงจะถูกย้ ายลงใต้ ดิน
ข้ อตกลงทีจะไม่ แข่ งขัน ..........

·

เว้ นแต่ได้ รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุน
ก่อน TUC และ TICC จะไม่ดําเนินการ (และจะจัดการให้
บริ ษั ท ในกลุ่ ม ทรู ไ ม่ ดํ า เนิ น การ) สร้ าง FOC ใหม่ ใ น
เส้ นทางเดียวกันกับ FOC ซึงเป็ นส่วนหนึงของทรัพย์สิน
โครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมเบื "องต้ น, FOC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 FOC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 หรื อ FOC อืน ๆ ซึงถูกขายให้ แก่
กองทุน และ/หรื อถูกเช่าโดยบริ ษัทในกลุม่ ทรู ณ วันมีผล
ใช้ บงั คับของการลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 เมือมีการได้ มา
ซึง FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 เกิดขึ "น โดยมีข้อยกเว้ น
ตามกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี "
(ก)

FOC ซึงกองทุนสามารถให้ เช่าแก่บริ ษัทใด ๆ ใน
กลุม่ ทรู มีปริ มาณความจุในเชิงเทคนิคไม่เพียงพอ
ต่อความต้ องการใช้ บริ การของบริ ษัทในกลุม่ ทรูที
เกี ยวข้ อ งอย่างเต็ม ที โดยมี เ งื อนไขว่าจะต้ องมี
หลักฐานและคําอธิ บายทีเพียงพอและเป็ น เหตุ
เป็ นผลที เกี ยวกั บ ความจุ ใ นเชิ ง เทคนิ ค ที ไม่
เพียงพอดังกล่าวให้ แก่กองทุนเพือเป็ นข้ อมูล หรื อ

(ข)

กองทุนปฏิเสธทีจะให้ เช่า FOC ทีมีอยูแ่ ก่บริ ษัทใด
ในกลุม่ ทรู หรื อ

(ค)

คู่สญ
ั ญาไม่สามารถตกลงเงือนไขทีสมเหตุสมผล
ในเชิงพาณิชย์สาํ หรับการเช่า FOC ทีมีอยูไ่ ด้

• ในแต่ละกรณีทีระบุไว้ ข้างต้ น บริ ษัทใด ๆ ในกลุม่ ทรู อาจ
ใช้ ดุลยพินิจเป็ นการส่วนตัวทีจะสร้ าง FOC ในเส้ นทาง
เดียวกันกับทรัพย์สินของกองทุนเพือตอบสนองต่อความ
ต้ องการใช้ บริ ก ารของบริ ษั ท ในกลุ่ม ทรู ที เกี ยวข้ อง
อย่างไรก็ตาม มีเงือนไขด้ วยว่า TUC หรื อ TICC จะต้ อง
แจ้ งให้ กองทุนทราบถึงเจตนาทีจะเช่า FOC ทีมีอยู่ก่อน
(พร้ อมทังรายละเอี
"
ยดของความจุและความต้ องการทาง
เทคนิคอืน ๆ ตามทีบริ ษัทในกลุม่ ทรู ทีเกียวข้ องต้ องการ)
โดยกองทุน จะตอบกลับ TUC หรื อ TICC ว่า จะให้ เช่า
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FOC ที มี อ ยู่แ ก่ บ ริ ษั ท ในกลุ่ม ทรู ที เกี ยวข้ อ งตามความ
ต้ องการที ได้ รั บแจ้ งหรื อไม่ พร้ อมกั บ เงื อนไขที
สมเหตุสมผลในเชิ ง พาณิ ช ย์ อัน เกี ยวเนื องกับ การเช่ า
ให้ แก่ TUC หรื อ TICC ได้ รับทราบ ภายในระยะเวลา 30
วัน นับแต่ได้ รับการแจ้ งจาก TUC หรื อ TICC ในกรณีที
FOC ทีมีอยู่ของกองทุนสําหรับเส้ นทางใด ๆ มีความจุไม่
เพียงพอหรื อไม่ตอบสนองต่อความต้ องการทางเทคนิค
ในการใช้ บริ การของบริ ษัทในกลุม่ ทรู ทีเกียวข้ องได้ ไม่ว่า
ในแง่ ใ ด แล้ ว แต่ ก รณี TUC หรื อ TICC จะเช่ า หรื อ จะ
ดําเนินการให้ บริ ษัทในกลุ่มทรู ทีเกียวข้ องเช่า FOC ทีมี
อยู่ของกองทุนจนครบร้ อยละ 100 ก่อน ภายใต้ เงือนไข
ทีว่า FOC ทีมีอยูข่ องกองทุนสามารถใช้ ในการดําเนินการ
ของบริ ษัทในกลุม่ ทรู นนั " ๆ ได้ อย่างเหมาะสม และ TUC
หรื อ TICC และ/หรื อ บริ ษัทในกลุม่ ทรูใด ๆ อาจเลือกทีจะ
ดําเนินการสร้ าง FOC ใหม่เพิมขึ "นในเส้ นทางเดียวกันกับ
FOC ทีมีอยู่ของกองทุน ภายใต้ เงือนไขทีระบุไว้ ด้านล่าง
นี "
• หาก (ก) กองทุนไม่ตอบกลับหนังสือของ TUC หรื อ TICC
ภายในระยะเวลา 30 วัน ที ระบุไว้ ก่ อ นหน้ า นี " หรื อ (ข)
กองทุนแจ้ งแก่ TUC หรื อ TICC ว่ากองทุนปฏิเสธทีจะให้
เช่ า FOC ที มี อ ยู่ ข องกองทุ น หรื อ (ค) กองทุ น เสนอ
เงือนไขการเช่า FOC ทีมีอยู่ของกองทุนให้ แก่ TUC หรื อ
TICC พิจารณาแล้ ว แต่ TUC หรื อ TICC และ กองทุนไม่
สามารถตกลงเงื อนไขที สมเหตุสมผลในเชิ งพาณิ ชย์ ที
เกี ยวกับ การเช่ า FOC ที มี อ ยู่ข องกองทุน ดัง กล่า วได้
ภายในระยะเวลา 30 วัน นับ แต่ วัน ที กองทุน ได้ เ สนอ
เงือนไขการเช่าให้ TUC หรื อ TICC ได้ พิจารณา บริ ษัทใน
กลุ่มทรู ทีเกียวข้ องจะมีสิทธิ ดําเนินการสร้ าง FOC ใหม่
เพิมขึ "นในเส้ นทางเดียวกันกับ FOC ทีมีอยูข่ องกองทุนได้
ทัง" นี " TUC หรื อ TICC จะต้ อ งแจ้ งข้ อมูล ที เกี ยวข้ องกับ
FOC ใหม่ทีบริ ษัทในกลุ่มทรู ทีเกียวข้ องดําเนินการสร้ าง
ให้ กองทุนได้ รับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยเร็ วทีสุด
เท่าทีจะสามารถกระทําได้ ภายหลังจากการดําเนินการ
สร้ าง FOC ใหม่เสร็ จสมบูรณ์
·

ข้ อกําหนดทีเกียวกับข้ อตกลงทีจะไม่แข่งขันนี "จะยังคงมี
ผลแม้ ระยะเวลาการเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการ
ภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนทีสัญ ญาเช่า ดําเนินการ
และบริ หารจัดการหลัก FOC ครัง" ที 2 นี "จะสิ "นสุดลง
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สิทธิแต่ ผ้ เู ดียว (Exclusivity) ....

·

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

·

ความรับผิดชดใช้ ....................

·

การโอนสิทธิเรียกร้ อง .............

·

·

สํ า หรั บ ทรั พ ย์ สิ น ที มาจากส่ ว นหนึ งของทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคม TICC มีสิทธิ แต่เพียงผู้
เดียวในการเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัดจากกองทุน ภายหลังจาก
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 TICC อาจตกลงสละสิทธิการใช้
แต่ผ้ เู ดียว ทังนี
" " ภายใต้ ข้อกําหนดและเงือนไขที TICC ตก
ลงยินยอม
กองทุนมีหน้ าทีความรับผิดชอบในการจัดให้ มีและคงไว้
ซึงประกันภัยประเภทความรับผิดต่อบุคคลภายนอกบน
ทรัพย์สนิ ทีเช่า รวมทังมี
" หน้ าทีต้ องชําระเบี "ยประกันภัย
กองทุน และ TICC และ/หรื อTUC ต่างตกลงทีจะรับผิด
ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายทังปวงให้
"
แก่อีก
ฝ่ าย อันเป็ นผลมาจากการผิดคํารั บรอง คํารั บประกัน
และข้ อ ปฏิ บัติ ข องตนภายใต้ สัญ ญาแก้ ไ ขและแทนที
สัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลัก FOC ครัง"
ที 2 ทัง" นี " โดยมี ข้ อยกเว้ นต่ า ง ๆ ตามหลัก ปฏิ บัติ ใ น
อุตสาหกรรม
กองทุน และ TICC และ/หรื อ TUC ต่างสามารถโอนสิทธิ
และ/หรื อ หน้ าทีของตนภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนที
สัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลัก FOC ครัง"
ที 2 ให้ แก่บุคคลภายนอก เมือได้ รับความยินยอมเป็ น
ลายลักษณ์ อักษรจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายก่อน โดย TICC
และ TUC อาจใช้ หรื อให้ บริ การทีเกียวข้ องกับทรัพ ย์สนิ ที
เช่าภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ
และบริ หารจัดการหลัก FOC ครัง" ที 2 แก่ลกู ค้ าของ TICC
และ/หรื อ TUC หรื อ การเช่ า ช่ ว งทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า ให้ แ ก่
บุคคลอืนใดตามทีกําหนดไว้ ในสัญญา
กองทุนจะไม่ขาย โอนหรื อจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์ สินที
เช่ า แก่ ผ้ ูใ ดโดยไม่ได้ รั บ ความยิ น ยอมเป็ น ลายลัก ษณ์
อัก ษรล่ ว งหน้ าจาก TICC และTUC ก่ อ น (ทัง" นี " การ
พิ จ ารณาให้ ความยิ น ยอมดัง กล่ า ว จะเป็ นไปอย่ า ง
สมเหตุสมผลและไม่ชกั ช้ า) และกองทุนจะต้ องจัดการให้
ผู้ทีซือ" หรื อรั บโอนทรั พย์ สินทีเช่าตกลงเป็ นลายลัก ษณ์
อักษร (โดยเป็ นเงือนไขก่อนการขาย โอน หรื อ จําหน่าย
จ่ายโอนดังกล่าว) ทีจะปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงือนไข
ของสัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ และ
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บริ หารจัดการหลัก FOC ครัง" ที 2 และรับไปซึงสิทธิ ความ
รับผิดและหน้ าทีต่าง ๆ ภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว
การยกระดับประสิทธิภาพ
(Upgrades) ..............................

·

การสิน" สุดของสัญญา .............

·

·

กฎหมายทีใช้ บังคับ ................

·

ในกรณี จํ า เป็ น หรื อ สมควร ที จะต้ อ งมี ก ารยกระดับ
ประสิทธิภาพ (upgrade) ทรัพย์สินทีเช่าใด ๆ หรื อทรัพย์
อื นใดที เกี ยวข้ อ ง ที กองทุน ได้ รั บ จาก TICC และ/หรื อ
TUC หรื อ ทรู หรื อบริ ษัทย่อยของทรู และอยู่ภายใต้ การ
เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไข
และแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลัก
FOC ครั ง" ที 2 นัน" TICC และ/หรื อ TUC จะดํ า เนิ น การ
เพือให้ มีการยกระดับประสิทธิภาพ (upgrade) ดังกล่าว
ในทุกกรณี ด้ วยค่าใช้ จ่ายของตนเอง โดยทีการยกระดับ
ประสิทธิภาพ (upgrade) จะกลายเป็ นสินทรัพย์เพิมเติม
ของ TICC และ/หรื อTUC ซึงหาก TICC และ/หรื อ TUC
ประสงค์จะขายให้ แก่บคุ คลใด TICC และ/หรื อTUC ต้ อง
ยืนคําเสนอในการขายสินทรัพย์ดงั กล่าวแก่กองทุนก่อน
คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีสิทธิ บอกเลิกการเช่า ดําเนินการ
และบริ ห ารจั ด การได้ ในหลาย ๆ กรณี เช่ น กรณี ที
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายไม่สามารถปฏิบตั ิตามหน้ าทีสําคัญของ
ตนภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ
และบริ หารจัดการหลัก FOC ครัง" ที 2 ซึงรวมถึง (ในกรณี
ของ TICC และ/หรื อ TUC) การไม่สามารถชําระค่าเช่า
ในช่ ว งระยะเวลาหนึง การล้ ม ละลาย หรื อ กรณี ที การ
ปฏิบตั ิตามหน้ าทีสําคัญภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขและแทนที
สัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลัก FOC ครัง"
ที 2 ของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงจะมีผลเป็ นการกระทํา
ทีไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
TUC หรื อ TICC มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาแก้ ไขและแทนที
สัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลัก FOC ครัง"
ที 2 หากไม่มีบริ ษัทในกลุ่มทรู ต้องการ หรื อมีสิทธิ ตาม
กฎหมายทีจะเช่าทรัพย์สินทีเช่าเพือวัตถุประสงค์ในการ
ดําเนินธุรกิจ อันเป็ นผลมาจากการสิ "นสุดหรื อสิ "นอายุของ
ใบอนุญาตประกอบกิ จการโทรคมนาคมเพือใช้ ในการ
ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมอันเกียวเนืองกับ FOC เป็ น
ต้ น
สัญ ญาแก้ ไขและแทนที สัญ ญาเช่ า ดํ า เนิ น การ และ
บริ หารจัดการหลัก FOC ครั ง" ที 2 อยู่ภายใต้ การบังคับ
ตามกฎหมายไทย
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เขตอํานาจศาล .......................

·

ศาลไทยมี เ ขตอํ า นาจแต่เ พี ย งผู้เ ดี ย วในการพิ จ ารณา
ตัดสินคดีความ หรื อดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ และ
ระงั บ ข้ อพิ พ าทที อาจเกิ ด ขึ น" จากหรื อ เกี ยวเนื องกั บ
สัญ ญาแก้ ไขและแทนที สัญ ญาเช่ า ดํ า เนิ น การ และ
บริ หารจัดการหลัก FOC ครัง" ที 2

ระบบ FOC หลักขัน" ตํา ซึงเป็ นทรัพย์ สนิ จากส่ วนหนึงของทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมเบือ" งต้ น
ทีผู้เช่ าจะเช่ า ดําเนินการและบริหารจัดการในแต่ ละปี
ปี

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

2569

ประมาณการระบบ FOC หลักขันตํ
" า
(ร้ อยละของระยะทางคอร์ กิโลเมตรทังหมด)
"

60

60

61

62

63

65

66

67

68

69

69

70

71

72

ปี

2570

2571

2572

2573

2574

2575

2576

ประมาณการระบบ FOC หลักขันตํ
" า
(ร้ อยละของระยะทางคอร์ กิโลเมตรทังหมด)
"

72

72

72

72

72

72

72
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3.4.2 การบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์ จากกิจการโครงสร้ างพืน" ฐานในอนาคต
หากในอนาคตกองทุนจะเข้ าทํา แก้ ไขเพิมเติม หรื อยกเลิกสัญญาเกี ยวกับการบริ ห าร
จัดการหรื อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐาน และเป็ นการเข้ าทํา แก้ ไข
หรื อยกเลิกสัญญาใด ๆ ทีเกียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีมี
มูลค่าของสัญญาเกินกว่า #** ล้ านบาท หรื อตังแต่
" ร้อยละ ;* ขึ "นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทุน ณ เวลาทีมีการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าว กองทุนจะกระทําได้ ตอ่ เมือได้ รับมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เป็ นการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาใดทีมีมลู ค่าของสัญญาเกินกว่า
#** ล้ านบาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ ;* ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาทีมีการเข้ าทํา
แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าวทีได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว หรื อเป็ นการเข้ า
ทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกียวกับการจัดหาผลประโยชน์ตามทีระบุในโครงการจัดการกองทุนไว้
อย่างเฉพาะเจาะจงแล้ ว ทังนี
" " การคํานวณมูลค่าของสัญญาดังกล่าวข้ างต้ น ให้ พิจารณาจากมูลค่า
ของสัญญาทุกรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน
3.4.3 บทวิ เ คราะห์ ท างกฎหมายเกี ยวกั บ สิ ท ธิ ใ นการรั บ ประโยชน์ จากรายได้ ใ นอนาคตหาก
กองทุ นรวมมิได้ เป็ นบุ คคลเดียวทีมีสิทธิ ได้ รับรายได้ ในอนาคตดังกล่ าวทัง" จํานวน โดย
วิเคราะห์ สิทธิได้ เสียทางทรัพย์ สินของผู้ถอื หน่ วยลงทุนเปรียบเทียบกับสิทธิของเจ้ าหนีห" รือ
ผู้มีสิทธิอืนในรายได้ ในอนาคต
(ก)

ข้ อเท็จจริง
ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ระหว่าง BFKT ในฐานะผู้ขายและกองทุน

ในฐานะผู้ซื "อ และสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 และสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 2 ระหว่าง AWC ในฐานะผู้ขายและกองทุนในฐานะผู้ซื "อ กองทุนจะเป็ นบุคคลเดียวทีมีสิทธิ
ได้ รับรายได้ คา่ เช่าสุทธิทีเกิดขึ "นตังแต่
" และรวมถึงวันเริ มคํานวณรายได้ วันเริ มคํานวณรายได้ สําหรับ
การลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 หรื อ 2 (แล้ วแต่กรณี) จนถึงวันทีสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA
หรื อสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม ครัง" ที 1
และสัญ ญาเช่ า เสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 สิ น" สุด จากการให้ เ ช่ า ทรั พ ย์ สิน
ดังต่อไปนี " (1) เสาโทรคมนาคมของ BFKT และ ระบบ FOC ของ BFKT ซึงรวมถึงอุปกรณ์ระบบสือ
สัญ ญาณที เกี ยวข้ อ ง โดยเป็ น การให้ เ ช่ า ภายใต้ สัญ ญาเช่ า เครื องและอุป กรณ์ HSPA (2) เสา
โทรคมนาคมของ AWC โดยเป็ นการให้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC (3) เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 1 โดยเป็ นการให้ เช่ า ภายใต้ สัญ ญาเช่ า เสา
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โทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม ครัง" ที 1 และ (4) เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง"
ที 2 โดยเป็ นการให้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม ครัง" ที 2 นอกจากนี "
เสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC บางส่วนตามสัญญาเช่าเครื องและ
อุป กรณ์ HSPA และสัญ ญาเช่ า เสาโทรคมนาคมของ AWC (แล้ ว แต่ก รณี ) ที อาจตกอยู่ภายใต้
ข้ อจํ ากัดบางประการจะยังคงอยู่ภายใต้ ข้อตกลงเกียวกับการโอนสิทธิ รายได้ ระหว่างกองทุนกับ
BFKT หรื อ AWC (แล้ วแต่กรณี) ต่อไปเป็ นระยะเวลา 10 ปี ภายหลังวันครบกําหนดสัญญา HSPA
และสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC (แล้ วแต่กรณี) ทังนี
" " กองทุนจะได้ รับรายได้ ค่าเช่าสุทธิ
ดังกล่าวทังจํ
" านวน เนืองจากการซื "อขายรายได้ ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ นนั "
เป็ นการซื "อขายรายได้ คา่ เช่าสุทธิทงหมดให้
ั"
แก่กองทุนแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีบคุ คลอื นทีมีสทิ ธิหรื อ
ส่วนแบ่งในรายได้ คา่ เช่าสุทธิทีมีการขายให้ แก่กองทุนดังกล่าว และกองทุนจะไม่ได้ รับรายได้ ใด ๆ ที
เกิดจากการให้ บริ การดําเนินงานและการบํารุ งรักษาในส่วนทีเกียวกับทรัพย์สินโทรคมนาคมของ
BFKT จาก BFKT
(ข)

บทวิเคราะห์ ทางกฎหมาย
การทีกองทุนซื "อรายได้ ค่า เช่าสุทธิ ในอนาคตจาก BFKT และ AWC ตามสัญญาโอนขาย

ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ อยู่ภายใต้ บงั คับของกฎหมายไทยอันอาจมีข้อจํากัดบางประการ ซึงอาจ
ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อการใช้ สิทธิของกองทุน กล่าวคือ การซื "อขายรายได้ ค่าเช่าสุทธิใน
อนาคตภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและรายได้ เป็ นการซื "อขายรายได้ ที BFKT และ AWC ใน
ฐานะผู้ขายยังไม่ได้ มาซึงรายได้ ดงั กล่าว โดยเป็ นการซื "อขายรายได้ ในอนาคตซึงยังไม่อาจทําการ
กําหนดทรัพย์สินดังกล่าวให้ เป็ นทีแน่นอนได้ ณ เวลาทีมีการเข้ าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
รายได้ จึ ง อาจทํ า ให้ ก ารซื อ" รายได้ ค่า เช่ า สุท ธิ ข องกองทุน และการใช้ สิท ธิ ต ามสัญ ญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ ดงั กล่าวของกองทุนถูกโต้ แย้ งได้ นอกจากนี " เนืองจากทรัพย์สินในส่วนที
เป็ นรายได้ สทุ ธิทีกองทุนซื "อจาก BFKT และ AWC เป็ นรายได้ สทุ ธิเฉพาะทีเกิดจาก (ก) การให้ เช่า
เสาโทรคมนาคมของ BFKT และ ระบบ FOC ของ BFKT รวมถึ ง อุป กรณ์ ร ะบบสือสัญ ญาณที
เกียวข้ องของ BFKT ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA (ข) การให้ เช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 และสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง"
ที 2 และ (ค) การให้ เช่าเสาโทรคมนาคมบางส่วนของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ภายใต้
สัญญาเช่าฉบับใหม่ทีจะทําขึ "นระหว่างคู่สญ
ั ญาทีเกี ยวข้ องโดยมีระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันครบ
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กําหนดสัญญา HSPA และสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC (แล้ วแต่กรณี ) เท่านัน" และไม่
รวมถึงรายได้ อืนและเงินอืน ๆ ของ BFKT และ AWC (เช่น รายได้ ทีเกิดจากการให้ บริ การดําเนินงาน
และการบํารุ งรั กษาในส่วนทีเกียวกับทรั พย์สินโทรคมนาคมของ BFKT แก่ กสท. โทรคมนาคม)
เพราะฉะนัน" ในระหว่างทียังไม่มีการหักค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องก่อนตามทีกําหนดในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เพือกําหนดหรื อแยกรายได้ สทุ ธิทีทางกองทุนจะได้ รับตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ และยังไม่มีการกําหนดหรื อแยกรายได้ คา่ เช่ าสุทธิที BFKT และ AWC ขาย
ให้ แก่กองทุนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ออกมาเป็ นสัดส่วนจากรายได้ อืนและเงิน
อืน ๆ ของ BFKT และ AWC (แล้ วแต่กรณี ) เพือกํ าหนดนับเป็ นทรั พย์ สินเฉพาะสิง กรรมสิทธิ= ใน
รายได้ ค่าเช่าสุทธิดงั กล่าวยังไม่อาจโอนไปยังกองทุนในฐานะผู้ ซื "อได้ โดยถือว่ารายได้ ที BFKT หรื อ
AWC (แล้ วแต่กรณี) ได้ รับมา ยังคงเป็ นกรรมสิทธิ= ของ BFKT หรื อ AWC (แล้ วแต่กรณี) ซึงเจ้ าหนี "
ของ BFKT หรื อ AWC (แล้ วแต่กรณี) (ถ้ ามี) อาจใช้ สทิ ธิในการเรี ยกร้ องบังคับชําระหนี "เอากับรายได้
ดังกล่าวก่อนทีจะมีการกําหนดหรื อแยกรายได้ คา่ เช่าสุทธิและส่งมอบให้ แก่กองทุน ดังนัน" สิทธิของ
กองทุนทีมีตอ่ BFKT หรื อ AWC (แล้ วแต่กรณี) จึงไม่ได้ ดีไปกว่าสิทธิของเจ้ าหนี "ทีไม่มีประกันรายอืน
ๆ ของ BFKT หรื อ AWC (แล้ วแต่กรณี) (ถ้ ามี) หรื อผู้มีบรุ ิ มสิทธิ หรื อสิทธิยึดหน่วงตามกฎหมายอืน
(ถ้ ามี) และในกรณีทีกองทุนไม่ได้ รับรายได้ ค่าเช่าสุทธิตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ ไม่วา่ ทังหมดหรื
"
อบางส่วน อันถือเป็ นแหล่งรายได้ หลักของกองทุน อาจส่งผลกระทบ
ต่อ ฐานะทางการเงิ น โดยรวมของกองทุน และสิทธิ ข องผู้ถือ หน่วยลงทุนในกองทุน ในการได้ รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหรื อเงินปั นผลทีอาจได้ รับจากกองทุนด้ วย ในกรณีทีสิทธิของ
กองทุนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ถูกโต้ แย้ ง กองทุนอาจต้ องดําเนินการฟ้องร้ อง
BFKT หรื อ AWC (แล้ วแต่กรณี) ต่อศาลเพือบังคับสิทธิตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้
และเรี ยกร้ องค่าเสียหายทีเกิดขึ "นจากการที BFKT หรื อ AWC (แล้ วแต่กรณี) ผิดสัญญา ซึงกองทุน
ได้ ชําระเงินค่าซื "อรายได้ คา่ เช่าสุทธิตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ไปแล้ วเต็มจํานวน
ทังนี
" " ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นัน" BFKT มีเจ้ าหนี "ทางการค้ า เป็ นจํานวน 6,999
ล้ านบาท ทังนี
" " สิทธิของกองทุนอยูใ่ นลําดับเดียวกันกับเจ้ าหนีท" างการค้ าดังกล่าว
นอกจากนี " ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นัน" AWC มีเจ้ าหนีท" างการค้ า เป็ นจํ านวน
16 ล้ านบาท ทังนี
" " สิทธิของกองทุนอยูใ่ นลําดับเดียวกันกับเจ้ าหนี "ทางการค้ าดังกล่าว
BFKT หรื อ AWC อาจก่อหนี "เพิมเติมได้ ในอนาคต แต่ทงนี
ั " "ต้ องเป็ นไปตามเงือนไขและอยู่
ภายใต้ ข้อจํากัดทีกําหนดไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ทีทําไว้ กบั กองทุน

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 355

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

3.4.4 ความเห็นทางกฎหมายเกียวกับการจัดตัง" กองทุน – ความเห็นเกียวกับหน้ าทีในการขอรับ
ใบอนุ ญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม กรณีนิติบุคคลอืนดําเนินการบริ หารจัดการ
ทรัพย์ สินของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
ในช่วงระหว่างการดําเนินการเพือการจัดตังกองทุ
"
นและการเสนอขายครัง" แรก เมือวันที 3
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะบริ ษัทจัดการ ได้
มี ห นัง สือ สอบถามในประเด็น ดังกล่าวไปยัง กทค. ซึง กทค. ได้ พิ จ ารณามี มติ ในประชุมครั ง" ที
34/2556 และ สํานักงาน กสทช. ได้ มีหนังสือแจ้ งและชี "แจงถึงบริ ษัทจัดการ ต่อมาทางบริ ษัทจัดการ
จึงขอให้ ทีปรึ กษากฎหมายของบริ ษัทจัดการในส่วนทีเกียวกับการจัดตังกองทุ
"
นและการเสนอขาย
ครัง" แรก (“ทีปรึ กษากฎหมาย”) ซึงเป็ นทีปรึ กษากฎหมายให้ แก่บริ ษัทจัดการในการจัดตังกองทุ
"
นให้
ความเห็นทางกฎหมายเกียวกับการจัดตังกองทุ
"
นตามทีได้ รับแจ้ งจากสํานักงาน กสทช. แก่บริ ษัท
จัดการ ในสามประเด็น ได้ แก่ (ก) ตามรู ปแบบโครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน ณ วันที
กองทุนเริ มลงทุนครั ง" แรก หลังจากทีมีการจดทะเบียนกองทุน กองทุนจะต้ องขอรั บใบอนุญ าต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมหรื อไม่ อย่างไร (ข) หากในอนาคตมีผ้ เู ช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ
กองทุนเพิมมากขึ "น กองทุนจะต้ องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรื อไม่ อย่างไร (ค)
ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ซึงเป็ นผู้ดําเนินการด้ านธุรการและการตลาดของกองทุน จะต้ อง
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรื อไม่ อย่างไร
ทีปรึ กษากฎหมายได้ พิจารณาเอกสารประกอบ ได้ แก่ (1) หนังสือของบริ ษัทหลักทรั พย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ที จท.11-560068 ลงวันที 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เรื อง การ
จัดตังกองทุ
"
นรวมโครงสร้ างพื "นฐาน (2) หนังสือของบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์
จํ า กัด ที จท. 11-560112 ลงวัน ที 21 สิง หาคม พ.ศ. 2556 เรื อง การลงทุน ในทรั พ ย์ สิน กิ จ การ
โครงสร้ างพื "นฐาน และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐานของกองทุนรวม
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม (3) หนังสือของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
ที จท.11-560122 ลงวันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เรื อง การจัดตังกองทุ
"
นรวมโครงสร้ างพื "นฐาน (4)
มติ กทค. ครั ง" ที 34/2556 และ (5) หนังสือของสํานักงาน กสทช. ที สทช 5011/30799 ลงวันที 3
ตุลาคม พ.ศ. 2556 เพือชี "แจงรายละเอียดเกียวกับมติของ กทค. ครัง" ที 34/2556 รวมทังข้
" อเท็จจริ ง
ตามที ระบุใ นเอกสารดัง กล่า ว และได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ในประเด็ น ดัง กล่า วข้ า งต้ น ไว้ ณ วัน ที 15
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 แก่บริ ษัทจัดการ ดังนี "

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 356

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

(ก)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

ตามรูปแบบโครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ ของกองทุน ณ วันทีกองทุนเริมลงทุน
ครั "ง แรก หลั ง จากที มี ก ารจดทะเบี ย นกองทุ น กองทุ นจะต้ องขอรั บ ใบอนุ ญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม่ อย่ างไร
เนืองจากการจัดตังกองทุ
"
นมีวตั ถุประสงค์หลักในการระดมทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นการ

ทัวไป เพื อลงทุน ในกิ จ การโครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมเป็ น หลัก ซึงมี ศัก ยภาพในการสร้ าง
ผลตอบแทนเพือเป็ นรายได้ ให้ แก่กองทุน เพือให้ กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนได้ ในระยะยาว และเป็ นการเพิมทางเลือกในการลงทุนให้ แก่ประชาชนผู้ลงทุนรายย่อยได้ มี
โอกาสในการนําเงินออมไปลงทุนในหลักทรัพย์ทีเปิ ดโอกาสให้ นกั ลงทุนได้ มีสว่ นร่วมเป็ นเจ้ าของใน
กิจการโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม
ทังนี
" " หลังจากทีมีการจัดตังกองทุ
"
นแล้ ว บริ ษัทจัดการได้ ดําเนินการให้ กองทุนนําเงินทีได้
จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง" แรกไปลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ซึงโดย
หลักประกอบด้ วย
1)

กรรมสิทธิ=ในเสาโทรคมนาคม

2)

กรรมสิทธิ=ในระบบใยแก้ วนําแสงหลัก (core fiber optic cable grid) และอุปกรณ์ระบบสือ
สัญญาณทีเกียวข้ อง และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด และ

3)

สิท ธิ ใ นการรั บ ประโยชน์ จากรายได้ สุท ธิ ที เกิ ดขึน" จากการให้ เช่า เสาโทรคมนาคมและ
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม และระบบใยแก้ วนําแสงและอุปกรณ์ระบบสือสัญญาณ
กองทุนจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมดังกล่าวโดยการให้

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเช่าทรัพย์สิน (ก) และ (ข) ข้ างต้ น โดยให้ TUC และ
TICC ซึงเป็ นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและมีคณ
ุ สมบัติตามมาตรา 8 แห่ง พรบ.
การประกอบกิจการ โทรคมนาคม เป็ นผู้เช่า ซึง TUC และ TICC เป็ นผู้มีหน้ าทีในการดําเนินการ
ดูแลรักษา และบริ หารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวด้ วยตนเอง โดยกองทุน จะไม่ได้ ดําเนินการ ดูแล
รักษา และบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ดังกล่าว หรื อเป็ นผู้ประกอบกิจการโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม
แต่อย่างใด ทังนี
" " เพือให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกียวกับการจัดตังและจั
"
ดการกองทุนรวม โดยเฉพาะ
ข้ อ 69 ของประกาศ ทน. 38/2562 (หรื อข้ อ 43(1) เดิมของประกาศ ทน. 1/2554) ทีห้ ามกองทุนรวม
โครงสร้ างพื "นฐานประกอบกิจการโครงสร้ างพื "นฐานเอง
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ด้ วยข้ อเท็ จ จริ ง ที บริ ษั ท จั ด การได้ เคยชี แ" จงให้ แก่ กทค. และคณะทํ า งานทราบถึ ง
วัตถุประสงค์ในการจัดตังกองทุ
"
น รวมถึงลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมทีมีเพือการระดมทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นการทัวไปเพือลงทุนในกิจการ
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเป็ นหลัก ซึงมีศกั ยภาพในการสร้ างผลตอบแทนเพือเป็ นรายได้ ให้ แก่
กองทุน เพือให้ กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ในระยะยาว และเป็ นการ
เพิมทางเลือกในการลงทุนให้ แก่ประชาชนผู้ลงทุนรายย่อยได้ มีโอกาสในการนําเงินออมไปลงทุนใน
หลัก ทรั พ ย์ ที เปิ ดโอกาสให้ นัก ลงทุ น ได้ มี ส่ ว นร่ ว มเป็ นเจ้ าของในกิ จ การโครงส ร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคม ประกอบกับกองทุนไม่ได้ ให้ บริ การจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมอัน
เป็ น การประกอบกิ จการโครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมด้ วยตนเอง แต่ได้ ม อบให้ นิ ติบุคคลอืน
ดําเนินการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทุน นอกจากนี " การที กทค. มีมติเพือตอบข้ อหารื อของ
บริ ษัทจัดการ โดยมีการชีแ" จงรายละเอียดเกียวกับมติของ กทค. ครัง" ที 34/2556 ตามหนังสือของ
สํานักงาน กสทช. ที สทช 5011/30799 ลงวันที 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ในส่วนทีเกียวข้ องว่า “...หาก
บริ ษัทฯ (SCBAM) เห็นว่าในกรณีทีกองทุนรวมฯ จะต้ องดําเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบทีสามจาก กสทช. และการดําเนินการดังกล่าวอาจขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์
ของ ก.ล.ต. ทีกําหนดห้ ามกองทุนรวมฯ ประกอบกิจการโครงสร้ างพื "นฐานเองแล้ ว กองทุนรวมฯ จะ
ดําเนินการโดยให้ นิติบคุ คลอืนมาดําเนินการบริ หารจัดการโครงข่ายหรื อบริ หารจัดการทรัพย์สินหรื อ
ดําเนินการอืนใดในทํานองเดียวกัน และเป็ นผู้ขอรับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อ กสทช.
ต่อไป หรื อให้ นิติบคุ คลทีเป็ นผู้รับใบอนุญาตจาก กสทช. มาดําเนินการเช่นว่านันแล้
" ว นิติบคุ คลนัน"
ย่ อ มจะต้ อ งมี คุณ สมบัติ ต ามเงื อนไขของมาตรา ๘ แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามนัยของมติทีประชุม กทค. ครัง" ที ๓๓/๒๕๕๖” นัน" จึงเห็นว่า กทค.
ซึงเป็ น หน่วยงานของรั ฐทีมี หน้ าที กํ ากับ ดูแ ลและออกใบอนุญ าตประกอบกิ จการโทรคมนาคม
โดยตรงและทราบข้ อจริ งเท็จเกียวกับลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์ สนิ โครงสร้ างพื "นฐาน
โทรคมนาคมของกองทุน ไม่ได้ มีมติวินิจฉัยให้ กองทุนจะต้ องขอรั บใบอนุญาตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคม โดยเพี ย งแต่วิ นิ จ ฉัย ว่า หากเป็ น กรณี ที บริ ษั ท จัด การเห็ น ว่า การที กองทุน ขอรั บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมอาจจะเป็ นการขัดต่อข้ อ 69 ของประกาศ ทน. 38/2562
(หรื อข้ อ 43(1) เดิมของประกาศ ทน. 1/2554) เนืองจากกองทุนไม่สามารถประกอบกิจการโครงสร้ าง
พื "นฐานซึงรวมถึงกิจการโทรคมนาคมด้ วยตนเองได้ กองทุนจะดําเนินการโดยให้ นิติบคุ คลอืนซึงเป็ น
ผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. หรื อ นิติบุคคลอืนทียังมิได้ เป็ นผู้รับ
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ใบอนุญ าตแต่จ ะเป็ น ผู้ข อรั บ ใบอนุญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคมจาก กสทช. ต่อ ไป เป็ น
ผู้ดําเนินการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทุนหรื อดําเนินการอืนใดในทํานองเดียวกันได้
ดังนัน" เมือข้ อเท็จจริ งปรากฏชัดว่า กองทุนไม่ได้ ประกอบกิจการโครงสร้ างพื "นฐานซึงรวมถึง
กิ จ การโทรคมนาคมด้ ว ยตนเอง โดยจะจัด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมเฉพาะเท่าทีกําหนดไว้ ตามข้ อ 69 ของประกาศ ทน. 38/2562 (หรื อข้ อ 43(1) เดิมของ
ประกาศ ทน. 1/2554) เท่านัน" และในวันทีกองทุนเริ มลงทุนครัง" แรก หลังจากทีมีการจดทะเบียน
กองทุน กองทุนจะมอบให้ นิติบคุ คลอืนซึงเป็ นผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักและเป็ นผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ดําเนินการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทุน ดังนัน" กองทุนจึงไม่ต้อง
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีสามจาก กสทช. ทังนี
" " ตามนัยของการตอบข้ อ
หารื อของสํา นักงาน กสทช. ตามหนังสือของสํานักงาน กสทช. ที สทช 5011/30799 ลงวันที 3
ตุลาคม พ.ศ. 2556 ดังกล่าว
(ข)

หากในอนาคตมี ผ้ ู เ ช่ า ทรั พ ย์ สิ น โทรคมนาคมของกองทุ น เพิ มมากขึ น" กองทุ น
จะต้ องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม่ อย่ างไร
แม้ ต่อไปในอนาคต อาจจะมีผ้ เู ช่าทรัพย์สินของกองทุนเพิมมากขึ "นไปกว่าตอนเริ มแรกก็

ตาม แต่เมือรู ปแบบโครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนยังคงเหมือนเดิม กล่าวคือ กองทุน
จะไม่ได้ เป็ นผู้บริ การจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของตนอันเป็ น
การประกอบกิ จการโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมด้ วยตนเองเช่นเดียวกัน โดยสามารถจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมได้ เฉพาะเท่าทีกําหนดไว้ ตามข้ อ 69 ของ
ประกาศ ทน. 38/2562 (หรื อข้ อ 43(1) เดิมของประกาศ ทน. 1/2554) เท่านัน" และจะมอบให้ นิติ
บุคคลอืนซึงเป็ นผู้เช่าและเป็ นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ดําเนินการบริ หารจัดการ
และดูแ ลรั กษาทรั พย์ สินของกองทุน ดัง นัน" กองทุน จึงไม่ต้องขอรั บ ใบอนุญาตประกอบกิ จการ
โทรคมนาคมแบบทีสามจาก กสทช. ทังนี
" " ตามนัยของการตอบข้ อหารื อของสํานักงาน กสทช. ตาม
หนังสือของสํานักงาน กสทช. ที สทช 5011/30799 ลงวันที 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เช่นเดียวกันกับบท
วิเคราะห์ในข้ อ 1. ข้ างต้ น
(ค)

ผู้จัดการทรั พย์ สินโทรคมนาคม ซึงเป็ นผู้ดําเนินการด้ านธุรการและการตลาดของ
กองทุน จะต้ องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม่ อย่ างไร
เนื องจากข้ อเท็ จ จริ ง ปรากฏว่ า ผู้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น โทรคมนาคมมี ห น้ าที เป็ นเพี ย ง

ผู้ดําเนินการด้ านธุรการของกองทุน รวมถึงหน้ าทีการทําการตลาดของกองทุนเท่านัน" โดยไม่ได้ มี
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ส่วนเกียวข้ องและไม่มีอํานาจบริ หารจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม
ของกองทุน อันเป็ นการประกอบกิจการโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดังนัน" ผู้จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมจึงไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีสาม จาก กสทช. แต่
อย่างใด ทังนี
" " ตามนัยของการตอบข้ อหารื อของสํานักงาน กสทช. ตามหนังสือของสํานักงาน กสทช.
ที สทช 5011/30799 ลงวันที 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ทังนี
" " ความเห็นทางกฎหมายดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นความเห็นทางกฎหมายทีบริ ษัทจัดการ
ได้ รับจากทีปรึ กษากฎหมายในช่วงระหว่างการดําเนินการเพือการจัดตังกองทุ
"
นและการเสนอขาย
ครัง" แรก ซึงทีปรึ กษากฎหมายพิจารณาจากข้ อเท็จจริ งทีปรากฏและกฎหมายทีใช้ บงั คับ ณ เวลา
ดังกล่าวเท่านัน" ทังนี
" " ในการเสนอขายครัง" นี " บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่ารูปแบบโครงสร้ างการ
จัดหาผลประโยชน์ของกองทุนไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ บริ ษัทจัดการจึงมิได้ มีการ
หารื อกับ กทค. หรื อทีปรึกษากฎหมาย เกียวกับประเด็นดังกล่าวเพิมเติม โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิมเติมในหัวข้ อ 5.2.1(ก) “การเปลียนแปลงเงื อนไขการรั บใบอนุญาตหรื อข้ อกํ าหนดอืน ๆ ซึง
กําหนดให้ กองทุนต้ องได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในอนาคต อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อกองทุน”
3.4.5 ความสัมพันธ์ กับผู้เช่ าหลัก
การเข้ าทําธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลทีเกียวข้ องเพือจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 จะทําให้ กองทุน มีรายได้ เพิมขึ "นจากค่าเช่า
ตามสัญ ญาเช่าระยะยาว โดยมี ก ารจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พ ย์ สินกิ จ การโครงสร้ างพืน" ฐาน
เพิมเติมครัง" ที 4 ดังนี "
(ก) TUC ในฐานะผู้เช่าพื "นที (slots) บนเสาโทรคมนาคม และผู้เช่า FOC ซึงในปั จจุบนั ใช้
ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีในเขตพื "นทีต่างจังหวัดจากกองทุน
(ข) TICC ในฐานะผู้เ ช่ า FOC ซึงในปั จ จุบัน ใช้ ร องรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ในธุ ร กิ จ
ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตทังในเขตพื
"
"นทีกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล และในเขตพื "นทีต่างจังหวัดจากกองทุน
โดยทัง" TUC และ TICC ถือเป็ นบุคคลทีเกียวข้ องของกองทุน ด้ วยเหตุนี " ทังการได้
"
มาซึง
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐานเพิมเติมครัง" ที 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว
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จึงเป็ นการเข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้ อง ทังนี
" " ข้ อกําหนดและเงือนไขในการเข้ าทํารายการ
ดังกล่าวข้ างต้ นจะเป็ นธุรกรรมทีมีราคา ค่าใช้ จ่าย และมูลค่าผลตอบแทน
ความเห็นของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าการเข้ าทําสัญญาเกียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื "นฐานเพิมเติมครัง" ที 4 จะทําให้ กองทุน มีรายได้ เพิมขึ "นจากค่าเช่าตามสัญญาเช่า
ระยะยาว โดยอัตราค่าเช่าที TUC และ TICC จะตกลงเช่าจากกองทุน อยู่ในอัตราทีเป็ นธรรมและ
เหมาะสม เป็ นธุรกรรมทีมีราคา ค่าใช้ จ่ายและมูลค่าตอบแทนทีเหมาะสม และข้ อกํ าหนดและ
เงือนไขตามสัญญาเกียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานเพิมเติม
ครั ง" ที 4 ทีกองทุน จะเข้ าทํากับ TUC และ TICC ก็ สอดคล้ องกับข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะ
เดียวกับทีวิญAูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์ เดียวกัน (arm’s length terms)
นอกจากนี " ผู้เช่าทังสองบริ
"
ษัทเป็ นบริ ษัทในกลุม่ ทรู ซึงเป็ นหนึงในผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมรายใหญ่
ของประเทศไทยและมีฐานะทางการเงินทีแข็งแกร่ง
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีความเห็นว่าการเข้ าทําธุรกรรมเกียวกับการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมเพิ มเติ ม ครั ง" ที 4 กับ บริ ษั ท ย่อ ยของทรู ดัง กล่า ว เป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เนืองจากกองทุน จะได้ รับรายได้ ตงแต่
ั " วนั แรกทีกองทุน เข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว นอกจากนี " ลักษณะของสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการ
แก้ ไขและแทนทีเป็ นสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการระยะยาว ซึงจะลดความเสียงจาก
ความไม่แน่นอนในการหาผู้เช่าและบริ หารจัดการ และช่วยเพิมความสมําเสมอของกระแสรายได้
ของกองทุน
ผลกระทบทีกองทุน อาจได้ รับจากการเข้ าทําธุรกรรม
กองทุน จะต้ องพึงพาบริ ษัทย่อยของทรู ซึงจะเป็ นผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักในทรัพย์สนิ
โครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมเพิมเติมทีกองทุนจะลงทุน นอกจากนี " ทรู ยังมีอํานาจควบคุมใน
ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมซึงจะเป็ นผู้รับผิดชอบการบริ การด้ านธุรการและการตลาดสําหรับ
การเช่า ซึงรวมถึงการตลาดในส่วนของการใช้ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมร่ วมกัน ไปยังผู้เช่าซึงจะทํา
หน้ า ที ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจัด การทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนา คม ดัง นัน" ผลการ
ดําเนินงานของกองทุน จะขึ "นอยู่กบั ผลการดําเนินการและอุปสงค์ของธุรกิจโทรคมนาคมของบริ ษัท
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ย่อยของทรู กองทุนจะต้ องพึงพากลุม่ ทรู เป็ นอย่างมาก โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ
5.1.1 “ความเสียงของกองทุนอันเนืองมาจากกลุม่ ทรู ”
3.4.6 ผู้บริหารทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน" ฐาน
บริ ษัทจัดการได้ แต่งตังบริ
" ษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด เป็ นผู้จดั การทรัพย์สนิ
โทรคมนาคมเพือทําหน้ าทีให้ บริ การเกียวกับงานด้ านธุรการ การจัดหาผลประโยชน์ และการตลาด
ในส่วนทีเกียวกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ซึงเป็ นไปตามสัญญาบริ การหลัก ตาม
รายละเอียดทีปรากฎในหัวข้ อ 3.4.1.1(ข) “สัญญาบริ การหลักฉบับลงวันที 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ระหว่า งผู้จัดการทรั พ ย์ สิน โทรคมนาคมและกองทุน (ตามที ได้ มี การแก้ ไขเพิมเติม รวมถึงตาม
ข้ อตกลงเพิมเติม ฉบับลงวันที 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 และข้ อตกลงเพิมเติม ครัง" ที 2 ระหว่างผู้จดั การ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมและกองทุน ) (“สัญญาบริ การหลัก ”)” และมีหน้ าทีรวมทังความรั
"
บผิดชอบ
เป็ นไปตามรายละเอียดทีปรากฎในส่วนที 3 “การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม” หัวข้ อ
11.2.3 “หน้ าทีและความรั บผิดชอบของผู้บริ หารทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพื น" ฐาน” โดยมีการ
กําหนดค่าตอบแทนทีเหมาะสมและมีเงือนไขทีสอดคล้ องกับผลการดําเนินงานตามหน้ าทีทีกําหนด
ไว้
3.4.7 ผู้เช่ า
ปั จจุบนั กองทุนมีกลุ่มทรู ซึงเป็ นหนึงในผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทัวประเทศทีครบ
วงจรของประเทศไทยเป็ นผู้เช่า และ/หรื อเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก โดยมีเงือนไข
และค่าตอบแทนซึงเป็ นไปตามหัวข้ อ ;.3.# “สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเกียวกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐาน” ทังนี
" " โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมของผู้
เช่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมจากกองทุนในหัวข้ อ +.# “กลุม่ ทรู”
นอกจากกลุ่มทรู ซึงเป็ นผู้เช่า และ/หรื อเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักแล้ ว
กองทุนยังมีผ้ เู ช่ารายอืนซึงเป็ นหนึงในผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมในประเทศเป็ นผู้เช่าของกองทุน โดย
เงือนไขและอัตราค่าเช่าทีกลุม่ ทรู ซึงเป็ นผู้เช่าและ/หรื อเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก
และผู้เ ช่ า รายอื นตกลงเช่า จากกองทุน เป็ น อัต ราที เป็ น ธรรมและเหมาะสม และสอดคล้ อ งกับ
ข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับทีวิญAูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
เดียวกัน (arm’s length terms)
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ความเห็นของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการเห็นว่าผลการดําเนินงานทีผ่านมานับตังแต่
" จัดตังกองทุ
"
น กลุ่มทรู และผู้เช่า
รายอืนได้ ปฏิบตั ิเป็ นไปตามสัญญาเกียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื "นฐาน โดย ณ ปั จจุบนั ไม่มีเหตุอนั พึงสังเกตได้ วา่ ผู้เช่าข้ างต้ นจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาทีมี
กับกองทุน
3.5

การจัดทําประมาณการผลตอบแทนของกองทุนรวม
3.5.1 ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์ สมมติ
ตารางด้ านล่างแสดงถึงข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ซึงควรพิจารณาร่ วมกับ
หัวข้ อ ; หมายเหตุประกอบงบการเงินตามสถานการณ์สมมติ ซึงมีรายละเอียดปราฏตามภาคผนวก
; ทังนี
" " งบกําไรขาดทุนเสมือนจัดทําโดยบริ ษัทจัดการและได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ
กองทุน ได้ แก่ บริ ษัทไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํ ากัด ตามมาตรฐานงานทีให้ ความ
เชือมัน โดยใช้ สมมติฐานทีเปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามสถานการณ์สมมติ โดยจะ
ไม่ ร วมการประเมิ น มู ล ค่ า ของเงิ น ลงทุ น ภายหลัง การลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติ ม ครัง" ที 3 ถึงแม้ ว่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะกําหนดให้
กองทุนต้ องวัดมูลค่าเงินลงทุนก็ตาม เนืองจากบริ ษัทจัดการเชือว่าไม่มีหลักการทีน่าเชือถือเพียง
พอทีจะสามารถวัดมูลค่าเงิ นลงทุนเพือจัดทําข้ อมูลทางการเงิ นตามสถานการณ์ สมมติสํา หรั บ
ช่วงเวลาตังแต่
" # ตุลาคม พ.ศ. .$%. จนถึง ;* กันยายน พ.ศ. .$%; อนึง ภายในช่วงเวลาประมาณ
การดังกล่าว อาจมีการเปลียนแปลงมาตรฐานการบัญชีทีเกียวข้ องกับกองทุนซึงอาจส่งผลกระทบ
ต่อการแสดงข้ อมูลบางรายการ ตามรายละเอียดซึงปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงินตาม
สถานการณ์สมมติ
ทรัพย์สินโครงสร้ าง ทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื "นฐาน พื "นฐานโทรคมนาคม
โทรคมนาคมทีมีอยู่ ภายหลังการลงทุน
ปั จจุบนั
เพิมเติมครัง" ที 4

(ล้ านบาท)
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ รวม ........................................................................................................................

12,976.41

14,125.57

(1,512.79)

(1,632.91)

ค่ าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่ายรวม ....................................................................................................................
ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 363

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
ทรัพย์สินโครงสร้ าง ทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื "นฐาน พื "นฐานโทรคมนาคม
โทรคมนาคมทีมีอยู่ ภายหลังการลงทุน
ปั จจุบนั
เพิมเติมครัง" ที 4

ต้ นทุนทางการเงิน ...............................................................................................................

(1,506.63)

(1,506.63)

รายได้ จากการลงทุนสุทธิ .................................................................................................

9,956.99

10,986.03

รายได้ จากการลงทุนสุทธิ .....................................................................................................

9,956.99

10,986.03

หัก จ่ายชําระและสํารองค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ .......................................................

(163.75)

(163.75)

รายได้ จากการลงทุนสุทธิหลังการปรับปรุง ............................................................................

9,793.24

10,822.28

เพิม สภาพคล่องส่วนเกินทีเกิดจากเงินรับล่วงหน้ าค่าเช่าพื "นทีบนเสาโทรคมนาคมและ
อืน ๆ ..................................................................................................................................

195.35

221.10

ค่าตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ ......................................................................

73.28

73.28

รวม ....................................................................................................................................

10,061.87

11,116.66

ประมาณการจํานวนส่วนแบ่งรายได้ จากการลงทุนสุทธิหลังการปรับปรุง .................................

9,793.24

10,822.28

อัตราการปั นส่วนแบ่งกําไร (ร้ อยละ) .....................................................................................

100.0

100.0

ประมาณการจํานวนส่วนแบ่งกําไรทีจ่ายจากกําไรสะสม ........................................................

268.63

294.38

รวม ...................................................................................................................................

10,061.87

11,116.66

จํานวนหน่วย(ล้ านหน่วย) ....................................................................................................

9,637.94

10,644.31

อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อหน่วย(บาท) ................................................................................

1.04399

1.04438

จํานวนเงินทีสามารถปั นส่ วนแบ่ งกําไรสําหรั บผู้ถือหน่ วยลงทุน

ประมาณการจํานวนส่ วนแบ่ งกําไรสําหรับ
ผู้ถือหน่ วยลงทุน

รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
มีข้อสมมติวา่ รายได้ จากการลงทุน และค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ทีมีนยั สําคัญเกือบทังหมด
"
อ้ างอิง
มาจากเงือนไขภายใต้ สญ
ั ญาทีเกียวข้ อง อาทิ สัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มี
การแก้ ไขและแทนที ซึงได้ เข้ าทําระหว่างกองทุนและผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก และสัญญาบริ การ
หลัก ในขณะทีประมาณการดอกเบี "ยจ่ายของกองทุนจะเกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพือ
การลงทุนในทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที # ถึงครั ง" ที ; โดย
ดอกเบี "ยจ่ายคํานวณจากอัตราดอกเบี "ยทีคาดว่าจะจ่ายสถาบันการเงินทีอัตราร้ อยละ $.3% ต่อปี
ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 364

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม
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สําหรับเงินกู้ยืมจากการลงทุนเพิมเติมครัง" ที # จํานวน #;,#** ล้ านบาท และอัตราร้ อยละ 3.'. ต่อ
ปี สําหรับเงินกู้ยืมจากการลงทุนเพิมเติมครัง" ที . และ ; จํานวนรวม #3,'+' ล้ านบาท นอกจากนี "
กองทุนได้ ตงข้
ั " อสมมติวา่ กองทุนจะไม่มีการชําระคืนเงินกู้ยืมในช่วงระยะเวลาประมาณการแม้ วา่ เงิน
กู้ยืมเพือการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมจํานวน #;,#** ล้ านบาท จะครบ
กําหนดชําระในเดือน มีนาคม พ.ศ. .$%; เนืองจากกองทุนวางแผนจะขยายระยะเวลาการชําระคืน
เงิ นกู้ยืมดังกล่าว ทัง" นีอ" ัตราดอกเบีย" สุดท้ ายและเงื อนไขต่าง ๆ ขึน" อยู่กับผลการเจรจาระหว่า ง
กองทุนและสถาบันการเงิน ซึงอาจแตกต่างจากข้ อสมมติฐานข้ างต้ น
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
มีข้อสมมติวา่ สําหรับช่วงเวลาประมาณการกองทุนมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนเป็ นรายไตรมาสในอัตราร้ อยละ #** ของรายได้ จากการลงทุนสุทธิหลังการปรับปรุง ซึง
ในอนาคต บริ ษัทจัดการจะใช้ ดุลยพินิจในการกํ าหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผลให้ สอดคล้ องกับ
จํานวนเงินสดขันตํ
" าทีกองทุนจะดํารงไว้ ทังนี
" "มีข้อสมมติเพิมเติมว่าจํานวนรายได้ จากการลงทุนสุทธิ
หลังการปรับปรุงมีการกระจายตัวเท่า ๆ กันในแต่ละช่วงเวลาประมาณการ และเงินปั นผลของแต่ละ
ไตรมาสจะประกาศจ่ายและจ่ายภายในเก้ าสิบวันหลังจากวันสิ "นไตรมาส
เพือให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของกองทุน และกฎหมายหลักทรัพย์ หากกองทุนมีกําไรสุทธิทีปรับปรุ ง
แล้ วและไม่มีขาดทุนสะสม กองทุน จะต้ องจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ +* ของกําไรสุทธิ ที
ปรั บปรุ งแล้ วสําหรั บปี ทัง" นี " กํ าไรสุทธิ ทีปรั บปรุ งแล้ วจะคํานวณจากกํ าไรสุทธิ ทางบัญชี และหัก
รายการต่าง ๆ ดังนี " กําไรทียังไม่เกิดขึ "นจากการประเมินค่าหรื อกําไรจากการทบทวนมูลค่าของเงิน
ลงทุน เงิ นสํารองสําหรั บรายจ่ายเพือการบํารุ งรั กษาและรายจ่ายฝ่ ายทุน หรื อการซือ" ทรั พย์ สิน
โครงสร้ างพื "นฐานเพิมเติม หรื อการจ่ายคืนเงินกู้หรื อภาระผูกพันใด ๆ ตามแผนการจ่ายทีระบุไว้ ใน
หนังสือชี "ชวน หรื อตามหนังสือแจ้ งล่วงหน้ าโดยบริ ษัทจัดการกองทุนถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
สภาพคล่ องส่ วนเกิน
ในระหว่างช่วงเวลาประมาณการ สภาพคล่องส่วนเกินทีมีอยู่ปัจจุบนั และหลังการลงทุน
เพิมเติมครัง" ที 3 เกิดจากเงินรับล่วงหน้ าค่าเช่าพื "นทีบนเสาโทรคมนาคมของทรู ประมาณ $+.;$
ล้ านบาท การสํารองจํานวนเงินจากกําไรสะสมเพือจ่ายค่าธรรมเนียมในการขยายระยะเวลาชําระ
คืนเงิ นกู้ยืมเพือการลงทุนในทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมเพิมเติมครั ง" ที # ประมาณ
#;#.** ล้ านบาท (ค่าธรรมเนียมในการขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ยืมทีอัตราร้ อยละ #..$ ถูก
คํานวณภายใต้ สมมติฐานทีว่ากองทุนจะขยายระยะเวลากู้ยืมการชําระคืนเงินจํานวน #;,#** ล้ าน
ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 365
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บาท ในอีก $ ปี ทังนี
" "การขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ยืมและค่าธรรมเนียมทีเกียวข้ องสุดท้ ายขึ "นอยู่
กับผลการเจรจาระหว่างกองทุนและสถาบันการเงิน ซึงอาจแตกต่างจากข้ อสมมติฐานข้ างต้ น) และ
การตัดจํ าหน่ายค่าธรรมเนียมผู้จัดการทรั พย์สินโทรคมนาคมประมาณ $.** ล้ านบาท จากการ
ลงทุนเพิมเติมครั ง" ที . และ ; ทัง" นี " รายการทีมิใช่เงิ นสดจากการตัดจํ าหน่ายต้ นทุนของธุรกรรม
เกียวกับการออกหน่วยลงทุนจากการลงทุนเพิมเติมครัง" ที 3 ประมาณ .$.&$ ล้ านบาท จะเกิดขึ "น
เฉพาะหลังการลงทุนเพิมเติมครัง" ที 3 (บนสมมติฐานว่ากองทุนเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง
กับการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิมเติม และการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทุนเพิมทุน รวมประมาณ #.'.&$ ล้ านบาท)
อนึง ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติในข้ างต้ น ได้ จดั ทําภายใต้ สมมติฐานมูลค่าทรัพย์สนิ
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 เท่ากับ 15,800 ล้ านบาท (รวมถึงค่าใช้ จ่าย
เพือให้ ได้ มาซึงทรัพย์สินดังกล่าว อาทิ ค่าทีปรึ กษาทางวิชาชีพต่าง ๆ ค่าภาษี อากรทีเกียวกับการ
ได้ มาซึงทรั พย์ สินดังกล่าว (ถ้ ามี ) ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ ฯลฯ) ที
สมมติฐานราคาหน่วยลงทุนทีเสนอขายใหม่ราคาหนึง เพือความเข้ าใจของนักลงทุน บริ ษัทจัดการ
และทีปรึกษาทางการเงินได้ จดั ทําการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลียนแปลงของประมาณการเงินปั น
ส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วยของกองทุน ภายหลังการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 และประมาณการอัตราผลตอบแทนในปี แรกภายหลังการลงทุนในทรัพย์สนิ
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 (# ต.ค. .$%. ถึง ;* ก.ย. .$%;) โดยการ
เปลียนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินทีกองทุนจะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ทีราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนเท่ากับ #$.+* บาทต่อหน่วย

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 366
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ตารางวิเคราะห์ความอ่อนไหวของประมาณการเงินปั นส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วยของกองทุน (cash distribution per unit) ภายหลังการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานเพิมเติมครัง" ที 4 และ
ประมาณการอัตราผลตอบแทนในปี แรกภายหลังการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 (# ต.ค. .$%. ถึง ;* ก.ย. .$%;) จากการเปลียนแปลงของมูลค่า
ทรัพย์สินทีกองทุนจะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐานเพิมเติมครัง" ที 4 (รวมถึงค่าใช้ จ่ายเพือให้ ได้ มาซึงทรัพย์สินดังกล่าว อาทิ ค่าทีปรึ กษาทางวิชาชีพต่าง ๆ ค่าภาษี อากรทีเกียวกับ
การได้ มาซึงทรัพย์สนิ ดังกล่าว (ถ้ ามี) ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ ฯลฯ) ทีราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนเท่ากับ #$.+* บาทต่อหน่วย
มูลค่ าทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน" ฐานเพิมเติมครัง" ที & (ล้ านบาท)
ประมาณการเงินปั นส่ วนแบ่ งกําไรต่ อ
หน่ วยของกองทุน (บาท)

14,200

14,400

14,600

14,800

15,000

15,200

15,400

15,600

15,800

1.0557

1.0544

1.0532

1.0519

1.0506

1.0494

1.0481

1.0469

1.0456

6.64

6.63

6.62

6.62

6.61

6.60

6.59

6.58

6.58

ประมาณการอัตราผลตอบแทนในปี แรก
(# ต.ค. $*6$ ถึง %7 ก.ย. $*6%)
(ร้ อยละ)
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กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

4.

ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน" ฐานทีลงทุน

4.1

ภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Mobile Services) ในประเทศไทย
สําหรับปี 2561 ทีผ่านมาธุรกิจโทรศัพท์เคลือนทียังคงเติบโตได้ ประมาณร้ อยละ 4 โดยเติบโตน้ อยลง
กว่าที EIC คาดการณ์ไว้ ว่าจะสามารถเติบโตได้ ประมาณร้ อยละ 5.5 ซึงมีปัจจัยหลักมาจากอัตราการเข้ าถึง
โทรศัพท์เคลือนทีใกล้ ถึงจุดอิมตัวและรายได้ จากเสียงทีมีแนวโน้ มลดความสําคัญลง
สําหรับปี 2562 EIC คาดการณ์ว่าธุรกิจโทรศัพท์เคลือนทียังคงมีแนวโน้ มเติบโตประมาณร้ อยละ 3
ซึงลดลงกว่าค่าเฉลียในปี 2556 - 2560 ทัง" นีไ" ด้ รับปั จ จัยบวกจากการใช้ บริ การด้ านข้ อมูลทีเพิมขึน" อย่าง
ต่อเนือง ประกอบกับการทีผู้บริ โภคหันมาใช้ บริ การแบบ post-paid มากขึ "นนัน" เป็ นอีกปั จจัยหนึงทีช่วยให้
รายได้ ต่อเลขหมาย (ARPU) เพิมขึน" อีกด้ วย อย่างไรก็ด้วยพฤติกรรมของผู้บริ โภคทีเริ มเปลียนมาใช้ การ
โทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันมากขึ "น ซึงมีราคาถูกกว่าประมาณ 0.2 - 0.3 บาทต่อนาที ประกอบกับอัตราการ
เข้ าถึงโทรศัพท์มือถือทีเริ มอิมตัว โดยมีอตั ราการเข้ าถึงเพิมขึ "นเพียงร้ อยละ 2 (+2% YoY) จึงเป็ นปั จจัยกดดัน
สําหรับรายได้ ของค่ายมือถือในปี 2561 และคาดว่าจะต่อเนืองไปจนถึงระยะกลาง
4.1.1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรศัพท์ เคลือนทีในประเทศไทย
(ก)

จํานวนเลขหมายโทรศัพท์ เคลือนที
ณ สิ "นไตรมาสที 3 ปี 2561 มีจํานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีทังหมดประมาณ
"
90,445,000 เลขหมาย เพิมขึ "นจากไตรมาสที 2 จํานวน 1,033,300 เลขหมายหรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 1.16 ทัง" นี ส" ามารถแบ่ง ได้ เ ป็ น เลขหมายที ใช้ บ ริ ก ารประเภท prepaid จํ า นวน
69,217,300 เลขหมาย หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 77.00 และเลขหมายทีใช้ บริ การประเภท
postpaid จํานวน 21,227,700 เลขหมาย หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 23.00 ของจํานวน
เลขหมายทังหมด
"
เมือเปรี ยบเทียบกับปี 2560 เลขหมายทีใช้ บริ การประเภท postpaid มี
แนวโน้ มลดลง ในขณะทีเลขหมายทีใช้ บริ การประเภท Prepaid มีแนวโน้ มเพิมขึ "นอย่าง
ต่อเนือง ส่วนทางด้ านอัตราการเข้ าถึงบริ การโทรศัพท์ เคลือนทีสิ "นไตรมาสที 3 ปี 2561
จํ า นวนเลขหมายโทรศัพ ท์ เคลือนที ที ลงทะเบี ยนใช้ บ ริ ก ารคิด เป็ น ร้ อยละ 131.00 ของ
จํานวนประชากร ซึงจะเห็นได้ วา่ อัตราการเข้ าถึงบริ การโทรศัพท์เคลือนทีมีแนวโน้ มเข้ าใกล้
จุดอิมตัว
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จํานวนผู้ใช้ บริการโทรศัพท์ เคลือนที (ล้ านคน) และอัตราการเข้ าถึงบริการโทรศัพท์ เคลือนที
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ทีมา: EIC
(ข)

โครงสร้ างอุตสาหกรรมโทรศัพท์ เคลือนทีภายในประเทศไทย
ตลาดค้ า ปลีก บริ ก ารโทรศัพ ท์ เ คลือนที ในประเทศไทย มี ผ้ ูใ ห้ บ ริ ก ารสามารถ
จําแนกได้ เป็ น . กลุม่ คือ (#) ผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีทีมีโครงข่ายหรื อมีสิทธิ=ในการใช้
โครงข่า ย (Mobile Network Operators – MNOs) จํ า นวน % ราย และ (.) ผู้ใ ห้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์เคลือนทีบนโครงข่ายเสมือน (Mobile Virtual Network Operators – MVNOs)
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ผู้ ให้ บริ ก ารโทรศั พ ท์ เคลื อนที ที มี โ ครงข่ ายหรื อ มี สิ ท ธิ' ในการใช้ โครงข่ าย (MNOs) และผู้ ให้ บริ ก าร
โทรศัพท์ เคลือนทีบนโครงข่ ายเสมือน (MVNOs)

ทีมา: สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 และ 2
(ค)

ส่ วนแบ่ งตลาด
ณ สิ "นไตรมาสที ; ปี .$%# AIS ยังคงเป็ นผู้เล่นทีมีความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
โดยมีสว่ นแบ่งตลาดซึงคํานวณจากจํานวนผู้ใช้ บริ การเป็ นอันดับ # คิดเป็ นร้ อยละ 3;.'*
ซึงยังคงเป็ นอันดับ # เมือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า สําหรับ TRUE เห็นได้ ชดั ว่าสามารถ
ก้ าวขึ "นมามีสว่ นแบ่งตลาดเป็ นอันดับ . ได้ โดยมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ ;#.** โดยเพิมขึ "น
จากไตรมาสทีแล้ วร้ อยละ ..** และเพิมขึ "นจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ %.%* ซึง
ถือเป็ นแนวโน้ มในการครองส่วนแบ่งการตลาดทีปรับตัวเพิมขึ "นอย่างต่อเนืองจนก้ าวขึ "นมา
เป็ นอันดับ . แซงหน้ า DTAC ในไตรมาสนี " ส่วนอันดับที ; นันเป็
" นของ DTAC โดยมีสดั ส่วน
คิดเป็ นร้ อยละ .;.** โดยลดลงจากไตรมาสทีแล้ วร้ อยละ #.+* และลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ '.%* ซึงเป็ นการปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ ชดั สําหรับทางกลุ่ม
CAT มีสว่ นแบ่งตลาด ณ สิ "นไตรมาสที ; ปี .$%# อยู่ทีร้ อยละ #.+. และกลุม่ TOT มีสว่ น
แบ่งตลาดอยูท่ ีร้ อยละ *.#; ตามลําดับ
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ส่ วนแบ่ งทางการตลาดตามจํานวนฐานลูกค้ า (%)
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ทีมา: กสทช. และ สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
(ง)

ระดับการแข่ งขัน
จากส่วนแบ่งตลาดข้ างต้ น ค่า HHI ของตลาดโทรศัพท์เคลือนที ณ สิ "นไตรมาส
ที ; ปี .$%# อยู่ที ;,3#$ เพิมขึ "นจากไตรมาสก่อนหน้ า $. จุดหรื อคิดเป็ นร้ อยละ #.%* ซึง
สะท้ อนให้ เห็นถึงสภาวะการแข่งขันทีค่อนข้ างสูงเมือเปรี ยบเทียบกับไตรมาสที . ปี .$%#
และช่วงไตรมาสเดียวกันในปี .$%* หลังจากทีมีการแข่งขันอย่างรุ นแรงในช่วงปี .$$+ ที
ผ่านมาซึงเป็ นช่วงทีผู้ให้ บริ การแต่ละรายหันมาเร่งพัฒนาโครงข่าย 3G และต่างแข่งขันกัน
ด้ วยกลยุทธ์ตา่ ง ๆ เพือต้ องการสร้ างฐานลูกค้ าของตนเองให้ สงู ขึ "น
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ค่ า HHI ของตลาดโทรศัพท์ เคลือนที
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ทีมา: กสทช. และ สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
หมายเหตุ: ค่า HHI หรื อ Herfindahl-Hirschman Index (HHI) คื อ ดัช นี วัด ความรุ น แรงการแข่ง ขัน ในธุ ร กิ จ เพื อ
ตรวจสอบเฝ้าติดตามสถานการณ์ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึง
(จ)

รายได้ เฉลียต่ อเดือนต่ อเลขหมาย
รายได้ เฉลียต่อเดือนต่อเลขหมายของบริ การโทรศัพท์เคลือนที (หรื อ ARPU ) สิ "น
ไตรมาสที ; ปี .$%# ARPU ของบริ การโทรศัพท์เคลือนทีโดยแยกตามผู้ให้ บริ การ จะเห็น
ได้ วา่ รายได้ เฉลียต่อเดือนของเลขหมายของทังประเภท
"
prepaid และ postpaid นัน" AIS มี
รายได้ เฉลียสูงทีสุด รองลงมาคือ DTAC และ TRUE ตามลําดับ โดยหากแยกประเภท
บริ การ บริ การประเภท postpaid นัน" AIS มีรายได้ เฉลียต่อเดือนต่อเลขหมายสูงทีสุดอยูท่ ี
$%. บาท ปรับตัวลดลงจากปี ก่อนหน้ า .' บาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 3.& รองลงมาคือ
DTAC ที $%# บาท ปรับตัวเพิมขึ "นจากปี ก่อนหน้ า .; บาท คิดเป็ นปรับตัวเพิมขึ "นร้ อยละ
3.;* ในขณะที TRUE มีรายได้ เฉลียต่อเดือนต่อหมายเลขอยูท่ ี 3%' บาท ปรับตัวลดลงจาก
ปี ก่อนหน้ า ## บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ ..;* ส่วนบริ การประเภท prepaid นัน" AIS มีค่า
รายรับเฉลียต่อเดือนต่อเลขหมายสูงทีสุดเช่นเดียวกัน โดยมีรายได้ #&' บาท ปรับตัวลดลง
3 บาทจากปี ก่อนหน้ าหรื อคิดเป็ นร้ อยละ ...* รองลงมาคือ DTAC #3& บาท ปรั บตัว
เพิมขึ "นจากปี ก่อนหน้ าเล็กน้ อยโดยปรับตัวเพิมขึ "น . บาท คิดเป็ นร้ อยละ #.3* ในขณะที
TRUE มีรายได้ เฉลียต่อเดือนต่อหมายเลขอยู่ที ##& บาท ซึงเท่ากับปี ก่อนหน้ าการทีผู้ให้
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บริ การยังคงมีแนวโน้ มแข่งขันทางด้ านราคาอยูน่ นั " จะเป็ นปั จจัยทีส่งผลให้ รายได้ เฉลียต่อ
เลขหมาย (ARPU) มีแนวโน้ มคงทีหรื อลดลงเล็กน้ อยในอนาคต ทังนี
" "เป็ นทีน่าสังเกตได้ ว่า
รายได้ เฉลียต่อเดือนต่อเลขหมายมีแนวโน้ มค่อย ๆ ปรับตัวลดลงนับตังแต่
" ปี .$$+ เป็ นต้ น
มา อี ก ทัง" รายได้ จากการให้ บ ริ การที มิใช่เสียง (non-voice) มี แ นวโน้ มเติ บโตขึน" อย่าง
ต่อเนืองจากพฤติกรรมของผู้บริ โภคทีเปลียนแปลงไป
รายได้ เฉลียต่ อเดือนต่ อเลขหมายของบริการโทรศัพท์ เคลือนทีแบ่ ง
ตามกลุ่มผู้ให้ บริการโทรศัพท์ เคลือนที % รายใหญ่ ในประเทศไทย
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ทีมา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ AIS DTAC และ TRUE
(ฉ)

การคาดการณ์ และปั จจัยทีคาดว่ ามีผลกระทบต่ อการเติบโตของธุรกิจ
ในปี .$%. EIC คาดการณ์ ว่ า ธุ ร กิ จ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ (Mobile Servicers) ใน
ประเทศไทยจะมีแนวโน้ มเติบโตอย่างต่อเนือง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก การใช้ บริ การด้ าน
ข้ อมูลทีเพิมขึ "นอย่างต่อเนืองอันเนืองจากพฤติกรรมของผู้บริ โภคยุคใหม่ทีนิยมใช้ สมาร์ ท
โฟนและความต้ องการเข้ าใช้ อินเทอร์ เน็ตผ่านสมาร์ ทโฟน หรื อแท็บเล็ตในชีวิตประจําวันกัน
มากขึ "น โดย EIC คาดการณ์วา่ รายได้ จากการใช้ บริ การด้ านข้ อมูลจะเติบโตได้ ร้อยละ 3.**
ในระยะสัน" และร้ อยละ ;.** ในระยะกลาง นอกจากนี "จํานวนผู้ใช้ บริ การในรู ปแบบของ
post-paid มีแนวโน้ มเพิมขึ "นเนืองจากราคาค่าบริ การทีคุ้มค่าและดึงดูดกว่า pre-paid ยัง
เป็ นอีกปั จจัยหนึงทีช่วยกระตุ้นให้ รายได้ ต่อเลขหมาย (ARPU) มีแนวโน้ มเพิมขึ "นอีกด้ วย
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แต่อย่างไรก็ตามอัตราการเข้ าถึงโทรศัพท์เคลือนทีเริ มเข้ าใกล้ ถึงจุดอิมตัว เป็ นปั จจัยกดดัน
การเติบโตของธุรกิจนี "ในอีก .-; ปี ข้างหน้ า ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการโทรศัพท์มือถือจําเป็ นต้ อง
พัฒนากลยุทธ์ใหม่ ๆ เพือสามารถเพิมรายได้ ในอนาคต เช่น การพัฒนาแพลตฟอร์ มดิจิทลั
การนําเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงการร่ วมมือกับผู้ประกอบการ Over-the-top (OTT:
คือการให้ บริ การเผยแพร่ ภาพและเสียงผ่านอินเทอร์ เน็ต โดยผู้ประกอบการไม่ต้องลงทุน
โครงข่ายเอง เช่น บริ การ Netflix, YouTube เป็ นต้ น) เพือกระตุ้นปริ มาณการใช้ ข้อมูลให้
สูงขึ "น
ในช่วงอีก .-; ปี ข้างหน้ า EIC คาดการณ์ ว่าการเติบโตของธุรกิจโทรศัพท์มือถือ
(Mobile Servicers) มีแนวโน้ มเติบโตลดลงอยู่ในระดับร้ อยละ ..** ต่อปี ซึงเติบโตลดลง
ไปจากทีเคยคาดการณ์ไว้ ว่าน่าจะมีการเติบโตอยู่ในระดับร้ อยละ 3.** ต่อปี ทังนี
" "เป็ นผล
มาจากรายได้ จากการใช้ ข้อมูลทีเติบโตช้ าลง ประกอบกับรายได้ จากการให้ บริ การเสียงที
จะลดความสําคัญลงเรื อย ๆ รวมทังอั
" ตราการเข้ าถึงโทรศัพท์เคลือนทีเริ มเข้ าใกล้ จดุ อิมตัว
ดังนัน" ผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือจําเป็ นต้ องสร้ างแพลตฟอร์ มดิจิทลั เพือกระตุ้นให้ มี
ปริ ม าณการใช้ ข้ อมู ล ให้ สูง ขึ น" นอกจากนี ป" ั จ จั ย ที มี ส่ ว นทํ า ให้ การเติ บ โตของธุ ร กิ จ
โทรศัพท์มือถือปรับตัวลดลงนันมาจากการที
"
ค่ายมือถือต้ องเตรี ยมการประมูลคลืนและ
ลงทุนด้ านโครงสร้ างพื "นฐานและอุปกรณ์เพือรองรับโครงข่าย $G ทีจะเกิดขึ "นในอนาคต ซึง
มีมลู ค่าการลงทุนทีคาดว่าจะสูงกว่าหนึงแสนล้ านบาทต่อปี
ทังนี
" " การขยายตัวของตลาดการให้ บริ การสือสารข้ อมูลในปี .$%. นัน" คาดการณ์
ว่ายังคงเป็ นผลมากจากปั จจัยหลัก $ ประการ โดยมีรายละเอียดดังนี "
(1)

การใช้ งานด้ านข้ อมูล
การเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Mobile Services) ของไทยในปั จจุบนั
ได้ อาศัยแรงหนุนมาจากรายได้ การให้ บริ การสือสารข้ อมูล (Data) เป็ นหลัก อัน
เนืองมาจากผู้บริ โภคไทยมีความต้ องการเข้ าใช้ อินเทอร์ เน็ตผ่านสมาร์ ทโฟนหรื อ
แท็บเล็ตในชีวิตประจําวันกันมากขึ "น ไม่ว่าจะเป็ นการทําธุรกรรมทางการเงิน การ
เข้ า ใช้ สือสังคมออนไลน์ เพื อติด ตามข่าวสาร หรื อ ติ ด ต่อ สือสารกับ กลุ่มเพือน
รวมถึงการใช้ บริ การบันเทิงออนไลน์ตา่ ง ๆ โดยเฉพาะในรูปแบบวิดีโอออนดีมานด์
ทําให้ มีความต้ องการใช้ โมบาย บรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต ผ่านโครงข่าย ;G/4G
เพิมสูงขึ "นอย่างต่อเนือง ทังในด้
" านความเร็ วและปริ มาณ รวมทังจํ
" านวนผู้ใช้ งาน
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อินเทอร์ เน็ตบนมือถือต่อผู้สมัครใช้ งานโทรศัพท์มือถือทังหมดซึ
"
งมีแนวโน้ มในการ
เติบโตสูงขึ "นอย่างต่อเนือง ส่งผลให้ ตลาดการให้ บริ การสือสารข้ อมูลเติบโตสูงขึ "น
ทังนี
" "เมือพิจารณาสัดส่วนระหว่างรายได้ จากการให้ บริ การเสียง (Voice) และการ
ให้ บริ การทีไม่ใช่เสียง (Non-voice) จะเห็นได้ วา่ มีการเปลียนแปลงไปอย่างเห็นได้
ชัด โดยจะเห็นได้ ว่าในปี .$%# รายได้ จากการให้ บริ การทังหมดอยู
"
่ที .3',000
ล้ านบาท ปรั บตัวเพิมขึน" จากปี .$%* เพียงเล็กน้ อยคิดเป็ นร้ อยละ ..$* โดย
แบ่งเป็ นรายได้ จากการให้ บริ การข้ อมูลประเภทเสียงอยูท่ ี &',*** ล้ านบาท ลดลง
จากปี ก่อนหน้ า .,*** ล้ านบาทหรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ ..$* ส่วนรายได้ จาก
การให้ บริ การข้ อมูลทีไม่ใช่เสียงอยูท่ ี #&*,*** ล้ านบาท เพิมขึ "น ',*** ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นเพิมขึ "นร้ อยละ 3.+* โดยรายได้ จากการให้ บริ การข้ อมูลประเภทเสียง
(Voice) มี แ นวโน้ ม ค่อ ย ๆ ลดลง เนื องจากถูก แทนที โดยการให้ บ ริ ก ารข้ อ มูล
ประเภทที ไม่ ใ ช่ เ สี ย ง (Non-voice) ซึ งมี แ นวโน้ ม เป็ น ไปตามลัก ษณะนี อ" ย่ า ง
ต่อเนืองในอนาคต ทัง" นีจ" ะเห็นได้ ว่าแนวโน้ มในการเติบโตของรายได้ จากการ
ให้ บริ การข้ อมูลประเภทเสียงมีแนวโน้ มลดลงในอัตราทีลดลง ในขณะทีรายได้ จาก
การให้ บริ การข้ อมูลประเภทเสียง (Non-voice) มีแนวโน้ มเพิมขึ "นในอัตราทีลดลง
เช่นเดียวกัน อันเป็ นผลมาจากอัตราการเข้ าถึงมือถือปรับตัวเพิมขึ "นลดลง อย่างไร
ก็ ต ามเนื องจากปริ ม าณการใช้ ง านด้ า นข้ อ มูลเป็ น หนึงในปั จ จัย สํา คัญ ที ช่ ว ย
ส่งเสริ มให้ รายได้ ในการให้ บริ การของค่ายมือ ถือปรับตัวเพิมสูงขึ "น ซึงจะเห็นได้ วา่
รู ปแบบในการใช้ ชีวิต (Lifestyle) ของผู้บริ โภคไทยทียังคงนิยมการใช้ งานข้ อมูล
และการใช้ งานสมาร์ ทโฟนทียังคงเพิมสูงขึ "นอย่างต่อเนืองโดย EIC คาดการณ์วา่
ในช่ ว งปี .$%# - .$%3 มี อัต ราการเติ บ โตของปริ ม าณการใช้ ง านด้ า นข้ อ มูล
มากกว่าร้ อยละ #'.**
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แผนภาพแสดงรายได้ จากการให้ บริการ Voice และ Non-voice และ
แผนภาพแสดงปริมาณการใช้ งานข้ อมูล (data usage)
รายได้ จากการให้ บริ การ Voice และ Non-voice

ปริ มาณการใช้ งานข้ อมูล (data usage)

ทีมา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ AIS DTAC และ TRUE
(2)

การขยายโครงข่าย ;G/4G ให้ ครอบคลุมจากกลุม่ ผู้ให้ บริ การ
EIC คาดการณ์ ว่ากลุ่มผู้ให้ บริ การอาจจําเป็ นต้ องมีต้นทุนเพิมขึ "นจากการลงทุน

ขยายโครงข่าย 3G อย่างต่อเนืองในอนาคตเพือรองรับการใช้ งานทีเพิมมากขึ "น โดยในปี
.$%# ผู้บริ โภคไทยจะมีการใช้ งานบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตเคลือนทีผ่านโครงข่าย ;G/4G
ประมาณ '.& กิกะไบต์ตอ่ คนต่อเดือน ซึงปรับตัวเพิมสูงขึ "นกว่าร้ อยละ ;*.** เมือเทียบกับ
ปี .$%* และคาดการณ์วา่ ในปี .$%. อัตราการใช้ งานจะอยูท่ ี #*.$ กิกะไบต์ตอ่ คนต่อเดือน
ซึงเป็ นการใช้ งานทีเพิมสูงขึ "นคิดเป็ นร้ อยละ .*.** เมือเทียบกับปี .$%# อย่างไรก็ตาม
ปริ มาณการใช้ บรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตเคลือนทีทีเพิมสูงขึ "นนันคาดว่
"
ามาจากกลุม่ ผู้ใช้ งาน
เดิมเป็ นหลัก ทังนี
" "เมือพิจารณาในด้ านผู้นําตลาด 3G จะเห็นได้ ว่า TRUE ยังคงรักษาเป็ น
ผู้นําตลาด 3G ทังในด้
" านความครอบคลุมของสัญญาณและความเร็ วเฉลียในการให้ บริ การ
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แผนภาพแสดงการขยายโครงข่ าย &G และความครอบคลุมทัวประเทศไทยของทัง" % ผู้ให้ บริการ

ทีมา: OpenSignal และการวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ AIS DTAC และ TRUE
(3)

การเพิมขึ "นของจํานวนผู้ใช้ บริ การในรูปแบบ post-paid
เป็ น อี ก ปั จ จัยที ช่ วยให้ ร ายได้ ต่อ เลขหมาย (ARPU) ของค่า ยมือ ถื อ มี แนวโน้ ม

เพิมขึ "น ทังนี
" "เนืองจากจํานวนผู้ใช้ บริ การแบบ post-paid มีแนวโน้ มเพิมสูงขึ "นจากราคา
ค่าบริ การและแพคเกจทีค่ายมือถือต่างทยอยออกมาแข่งขันกันเพือต้ องการดึงดูดลูกค้ า
และรักษาฐานลูกค้ าเดิมจึงทําให้ การใช้ บริ การในรู ปแบบ post-paid นี " มีอตั ราค่าบริ การที
คุ้มค่าและดึงดูดกว่า การใช้ บริ การแบบ pre-paid ทังนี
" "รายได้ เฉลียต่อเลขหมาย (ARPU)
ของผู้ใช้ บริ การแบบ post-paid สูงกว่า pre-paid ถึง ; เท่า ดังนัน" สัดส่วนผู้ใช้ บริ การใน
รู ปแบบ post-paid ทีสูงขึ "นเป็ นปั จจัยทีทําให้ รายได้ เฉลียต่อเลขหมายโดยรวม (blended
ARPU) มีทิศทางเพิมขึ "นประมาณร้ อยละ 3.** ต่อปี ทงในระยะสั
ั"
นและระยะกลาง
"
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แผนภาพแสดงจํานวนผู้ใช้ post-paid และแผนภาพแสดงรายได้ เฉลียต่ อเลขหมาย
จํานวนผูใ้ ช้ post-paid

รายได้เฉลีย
3 ต่อเลขหมาย

ทีมา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ NBTC
(4)

อัตราการเข้ าถึงโทรศัพท์เคลือนทีมีแนวโน้ มเข้ าใกล้ จดุ อิมตัว
EIC คาดการณ์ว่าในปี .$%# จํานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีในไทยมีจํานวน

ประมาณ +$ ล้ านเลขหมาย โดยมีแนวโน้ มปรับตัวเพิมขึ "นเป็ น +% ล้ านเลขหมายในปี .$%.
หรื อปรับตัวเพิมขึ "นคิดเป็ นร้ อยละ . (+.% YoY) และมีแนวโน้ มปรับตัวลดลงร้ อยละ #.**
ในช่วงปี .$%; – 2565 ทังนี
" "อัตราการเข้ าถึงโทรศัพท์เคลือนทีของไทยสูงกว่าค่าเฉลียของ
ประเทศทีพัฒนาแล้ วที ร้ อยละ #;*.** ซึงอัตราการเข้ าถึงทีเริ มเข้ าใกล้ จุดอิมตัวนี "จะเป็ น
ปั จจัยกดดันการเติบโตของค่ายมือถือในระยะยาว
(5)

การใช้ งานเสียง (Voice) มีแนวโน้ มลดลงและถูกแทนทีด้ วยแอปพลิเคชันมากขึ "น
ในปั จจุบนั นี "จะเห็นได้ ว่าพฤติกรรมของผู้บริ โภคทีเปลียนแปลงไปโดยเริ มเปลียน

มาใช้ การโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันมากขึ "นซึงมีราคาตํากว่าการโทรผ่านเสียง *.. - *.;
บาท ประกอบกับเสถียรภาพของสัญญาณคลืนทีมีประสิทธิ ภาพนัน" ส่งผลให้ การใช้ งาน
ด้ วยเสียง (Voice) มีแนวโน้ มลดลง ทังนี
" " รายได้ จากการโทรด้ วยข้ อมูล (data) นันตํ
" ากว่า
ประมาณร้ อยละ .*.** จึ ง เป็ น ปั จจัย กดดันทางด้ านรายได้ ข องค่ายมือถื อในปี .$%.
ต่อเนืองไปจนถึงระยะกลาง
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แผนภาพแสดงการคาดการณ์ อัตราการเข้ าถึงโทรศัพท์ เคลือนทีของไทย

ทีมา: การวิเคราะห์โดย EIC
(ช)

การเปรียบเทียบคลืนของผู้ให้ บริการโทรคมนาคมในประเทศไทย

ตารางสรุ ปเปรียบเทียบคลืนของผู้ให้ บริการโทรคมนาคมในประเทศไทย

2300 MHz 2100 MHz 1800 MHz 900 MHz

60 MHz*
สิ "นสุด 2568

850 MHz

15 MHz
สิ "นสุด 2570

15 MHz
10 MHz
15 MHz
สิ "นสุด 2576 สิ "นสุด 2574 สิ "นสุด 2568

15 MHz
สิ "นสุด 2570

5 MHz
5 MHz
สิ "นสุด 2576 สิ "นสุด 2576

(Partner
with TOT)

รวม
55 MHz
25 MHz
60 MHz*
(Partner
with TOT)

30 MHz**
สิ "นสุดปี

20 MHz
10 MHz
สิ "นสุด 2576 สิ "นสุด 2574

60 MHz

2568/2570
60 MHz
สิ "นสุด 2568

15 MHz
สิ "นสุด 2568
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2300 MHz 2100 MHz 1800 MHz 900 MHz
20 MHz
สิ "นสุด 2561

850 MHz

รวม

15 MHz
สิ "นสุด 2568

35 MHz

* 60*1 MHz partner with TOT สิ "นสุดปี .$%' **;* MHz สิ "นสุดปี .$&* โดย #$ MHz เช่าจาก TOT สิ "นสุดปี .$%'
ทีมา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ กสทช. Telenor NTT Docomo SK Telecom และจาก AIS DTAC TRUE
แนวโน้ มการลงทุนของผู้ให้ บริการโทรศัพท์ เคลือนที
การประมูลคลืนทีอยูใ่ นแผน ณ ปั จจุบนั มีทงหมด
ั"
3 คลืนความถีด้ วยกัน คือ &**
+** #'** และ .%** MHz ซึงได้ มีการจัดการประมูลคลืนความถี #'** MHz ไปแล้ วเมือ
วันที #+ สิงหาคม .$%# ทีผ่านมาโดยที AIS และ DTAC เป็ นผู้ได้ การประมูลไปทีคนละ $
MHz ทําให้ ปัจจุบนั AIS มีคลืนความถีในครอบครองสูงทีสุดที %* MHz นอกจากนี "เมือวันที
.' ตุลาคม .$%# DTAC เป็ นผู้เข้ าร่ วมประมูลคลืนความถี +** MHz เพียงรายเดียวและ
เป็ นผู้ได้ รับการประมูลไปที $ MHz ดังนันจะเห็
"
นได้ ว่าปั จจุบนั นี "ผู้ให้ บริ การหลักทัง" ; ราย
ถื อ ครองคลื นอยู่ใ นมื อ ประมาณ $* - %* MHz ในขณะที ตามมาตรฐานของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรื อ ITU กําหนดให้ ค่ายโทรศัพท์เคลือนทีต้ องถือครองคลืน
อย่างน้ อย #** MHz สําหรับผู้ให้ บริ การ $G EIC จึงคาดการณ์ว่าการประมูลคลืนความถี
ต้ องมีอีกอย่างน้ อย #;$ MHz เพือให้ เพียงพอต่อระบบ $G ภายในปี .$%; ตามมาตรฐาน
ITU ทังนี
" " แผนการประมูลคลืนความถี &** MHz และ .%** MHz คาดว่าจะมีการประมูล
ในช่วงครึ งหลังของปี .$%. และในปี .$%; ตามลําดับ อย่างไรก็ดี ในระยะยาวคาดว่าการ
ใช้ เทคโนโลยี $G ซึงมีประสิทธิภาพใกล้ เคียงกับ Fixed broadband จะส่งผลให้ ผ้ ใู ห้ บริ การ
อย่ า ง TRUE และ AIS ได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขัน เนื องจากสามารถนํ า เสนอ package
convergence ทีรวมบริ การทังสองประเภทไว้
"
ด้วยกัน
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แผนภาพแสดงการคาดการณ์ การประมูลคลืนความถีเบือ" งต้ น

ทีมา: การวิเคราะห์โดย EIC และข้ อมูลจากเลขาธิการ กสทช.
การพัฒนาโครงข่ายเพือให้ สามารถรองรับเทคโนโลยี $G ในอนาคตต้ องใช้ เงิน
ลงทุน ค่ อ นข้ า งสูง โดยได้ รั บ ปั จ จัย กดดัน สํ า หรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยใบอนุญ าตคลื น ทัง" นี " ค่ า
ใบอนุญาตคลืน #'** MHz จํานวน % หมืนล้ านบาทของ TRUE และ AIS ทีจะถึงกําหนด
จ่ายในปี .$%; ตามทีได้ กล่าวไปแล้ วนัน" ทําให้ ทงสองผู
ั"
้ เล่นหลักยังคงมีภาระต้ นทุนในส่วน
นี "อยู่ อย่างไรก็ตาม หากรวมค่าใบอนุญาตสําหรับการลงทุนเพือรองรับ $G จะทําให้ มลู ค่า
เงิ นลงทุนสูงกว่า # แสนล้ านบาท เนืองจากค่ายมือถื อยังคงต้ องประมูลเพิมอีกรายละ
ประมาณ $* MHz เพือให้ เพียงพอต่อการพัฒนาคลืน $G ตามที ITU ได้ กําหนดมาตรฐาน
ไว้
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แผนภาพแสดงมูลค่ าการลงทุนในการพัฒนาโครงข่ าย

ทีมา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ AIS TRUE DTAC Macquarie และ DBS Vickers
4.1.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมบรอดแบนด์ ประจําทีในประเทศไทย
(ก)

จํานวนผู้ลงทะเบียนใช้ งานอินเทอร์ เนตประจําที
ณ สิ "นไตรมาสที ; ปี .$%# มีผ้ ลู งทะเบียนใช้ บริ การอินเทอร์ เนตประจําทีประมาณ
+.*' ล้ านราย เพิมขึ "นจากไตรมาสก่อนหน้ าร้ อยละ #.+* เมือพิจารณาอัตราการเข้ าถึงของ
บริ การอินเทอร์ เนตความเร็ วสูงพบว่ามีแนวโน้ มเพิมขึ "นอย่างต่อเนือง โดย ณ สิ "นไตรมาส
ที ; ปี .$%# มีอตั ราการเข้ าถึงอยู่ทีร้ อยละ 3..3& ของครัวเรื อนเพิมขึ "น จากไตรมาสที .
ปี .$%* ร้ อยละ ..**
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จํานวนผู้ใช้ บริการอินเทอร์ เนตความเร็วสูงและอัตราการเข้ าถึงอินเทอร์ เนตต่ อครัวเรือน
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20.0%
15.0%

2.00

10.0%

1.00

5.0%

0.00

0.0%
1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 1Q59 2Q59 3Q59 4Q59 1Q60 2Q60 3Q60 4Q60 1Q61 2Q61 3Q61
้ การอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ล ้านราย)
จํานวนผูใช
้ บริ

อัตราการเข ้าถึงต่อครัวเรือน(ร ้อยละ)

ทีมา: สํานักวิชาการและการจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
จากข้ อมูลของสํานักวิชาการและการจัดการทรั พยากรโทรคมนาคม และ IDC
Research (Thailand) พบว่าในจํานวนการเชือมต่ออินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงทังหมด
"
การ
เชือมต่อประเภท Fiber Optic มีสดั ส่วนสูงทีสุดอยูท่ ีร้ อยละ 3#.#. ของการเชือมต่อทังหมด
"
ซึงก้ าวขึ "นมานําการเชือมต่อผ่านรู ปแบบ xDSL ในไตรมาสที ; ปี .$%* นี " ทําให้ สดั ส่วน
ของการเชื อมต่ออินเทอร์ เ นตความเร็ ว สูงผ่า น xDSL ลดลงไปอยู่ทีร้ อยละ 3*.$. หรื อ
ปรับตัวลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 3.#* เมือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า ตามด้ วยการเชือมต่อผ่าน
Cable Broadband ร้ อยละ #%.%% และการเชือมต่อผ่านรู ปแบบอืน ๆ ร้ อยละ #.&* โดย
เมือพิจารณาแนวโน้ มของสัดส่วนการเชือมต่อพบว่าสัดส่วนการเชือมต่อแบบ xDSL มี
แนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนือง ในขณะทีสัดส่วนการเชื อมต่อผ่าน Fiber Optic มีแนวโน้ ม
เติบโตขึ "นอย่างมีนยั สําคัญ
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สัดส่ วนการเชือมต่ ออินเทอร์ เนตความเร็วสูง แยกตามประเภทของการเชือมต่ อ
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Others

ทีมา: สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม, IDC Research (Thailand)
(ข)

โครงสร้ างตลาดค้ าปลีกบริการอินเทอร์ เนตความเร็วสูง
ตลาดค้ าปลีกบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง มีผ้ ใู ห้ บริ การรายใหญ่ 3 ราย ได้ แก่
บริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน จํากัด (TICC) บริ ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (TOT)
และบริ ษัท ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน) ซึงให้ บริ การในชือแบรนด์ ;BB และ
บริ ษัทแอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด (AWN)

(ค)

ส่ วนแบ่ งตลาด
เมือพิจารณาส่วนแบ่งตลาดจากจํานวนผู้ใช้ บริ การ พบว่า ณ สิ "นไตรมาสที ; ปี
2561 TICC มีส่วนแบ่งตลาดสูงทีสุดอยู่ทีร้ อยละ ;&.'* ตามด้ วย ;BB มีส่วนแบ่งตลาด
ร้ อยละ ;..3* และ TOT มีส่วนแบ่งตลาดร้ อยละ #&.$* นอกจากนี " ยังมีผ้ ใู ห้ บริ การราย
ย่อยอืน ๆ มีสว่ นแบ่งตลาดรวมกันอีกประมาณร้ อยละ #..3* โดยที TICC และ ;BB ยังคง
รักษาตําแหน่งการเป็ นผู้นําในการให้ บริ การมาอย่างต่อเนือง
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ส่ วนแบ่ งตลาดบริการค้ าปลีกบริการอินเทอร์ เนตประจําที
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ทีมา: สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
(ง)

ระดับการแข่ งขัน
สําหรับค่า HHI ของตลาดบริ การอินเทอร์ เนตความเร็ วสูง โดย ณ สิ "นไตรมาสที ;
ปี .$%# อยู่ที .,'$' โดยปรับตัวเพิมขึ "นเล็กน้ อยจากไตรมาสที . ปี .$%# ในอัตราร้ อยละ
*.#* แต่มีการปรับตัวลดลงคิดเป็ นร้ อยละ &.%* เมือเทียบกับไตรมาสที ; ปี .$%* จะเห็น
ได้ วา่ ระดับค่า HHI มีแนวโน้ มในการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนือง

ค่ า HHI ตลาดอินเทอร์ เนตความเร็วสูง คํานวณจากจํานวนผู้ใช้ บริการ
3,050
3,000

2,992
2,962
2,940

2,950

2,930

2,929

2,927

2,900
2,855

2,854

2,858

1Q61

2Q61

3Q61

2,850
2,800
2,750
3Q59

4Q59

1Q60

2Q60

3Q60

4Q60

ทีมา: สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
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แนวโน้ มการแข่ งขันอินเทอร์ เนตประจําที
ในระยะกลาง TRUE และ ;BB มีแนวโน้ มครองส่วนแบ่งการตลาดอย่างแข็งแกร่ ง
โดยทีคาดว่าผู้ให้ บริ การทัง" . รายจะสามารรักษาส่วนแบ่งการตลาดทีร้ อยละ ;'.** และ
ร้ อยละ ;..** ตามลําดับไว้ ได้ อย่างต่อเนืองในช่วงปี .$%. - .$%$ ในขณะที TOT มีโอกาส
สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้ กบั AIS ดังจะเห็นได้ ว่านับตังแต่
" ที AIS เข้ ามาเล่นในตลาด
อินเทอร์ เนตประจําทีอย่างเต็มตัวในปี .$$' AIS มีอตั ราการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาด
อย่างต่อเนืองทุกปี
ส่ วนแบ่ งการตลาดอินเทอร์ เนตประจําที

ทีมา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ TRUE JAS AIS และ กสทช.
4.1.3 ภาพรวมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมบรอดแบนด์ เคลือนทีในประเทศไทย
(ก)

โครงสร้ างตลาด
ตลาดอินเทอร์ เนตเคลือนทีมีโครงสร้ างคล้ ายกับตลาดโทรศัพท์เคลือนที เนืองจาก
ผู้ให้ บริ การเสียงในตลาดโทรศัพท์เคลือนที ก็มีจะให้ บริ การอินเทอร์ เนตเคลือนทีควบคู่ไป
ด้ วย
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ผู้ให้ บริการอินเทอร์ เนตเคลือนที

ทีมา: สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม # และ .
(ข)

รายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ จากการให้ บริ การของตลาดอินเทอร์ เนตเคลือนทีมีแนวโน้ มเพิมขึ "นอย่าง
ต่อเนือง โดยรายได้ จากบริ การทีมิใช่เสียง (non-voice) ของไตรมาสที ; ปี .$%# ของ
ผู้ให้ บริ การรวมทังสิ
" "น ;3,$##.3* ล้ านบาท ซึงเพิมขึ "นจากไตรมาสที . จํานวน ;.;.**
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ *.+* และปรั บตัวเพิมขึน" จากไตรมาสเดียวกันในปี .$%*
จํานวน 3,.&+.#* ล้ านบาท หรื อปรับตัวเพิมขึ "นร้ อยละ #3..*

รายได้ จากการให้ บริการอินเทอร์ เนตเคลือนที (non-voice) (ล้ านบาท)
40,000.0
34,188.4

35,000.0
30,000.0

30,232.3

31,592.5

32,646.3

3Q60

4Q60

1Q61

34,511.4

25,000.0
20,000.0
15,000.0
10,000.0
5,000.0
2Q61

ทีมา: สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
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ส่ วนแบ่ งตลาด
เมือพิจารณาส่วนแบ่งตลาดโดยคํานวณจากรายได้ จากบริ การทีมิใช่เสียง ณ สิ "น
ไตรมาสที ; ปี .$%# พบว่าผู้ให้ บริ การในกลุ่ม AIS มีส่วนแบ่งตลาดมากทีสุดทีร้ อยละ
3%.3* เพิมขึ "นจากไตรมาสที . ร้ อยละ #.;* ตามด้ วยผู้ให้ บริ การในกลุม่ DTAC มีสว่ นแบ่ง
ตลาดร้ อยละ ;*..* ปรั บตัวลดลงจากไตรมาสที . เล็กน้ อยคิดเป็ นร้ อยละ *.3* และ
ผู้ให้ บริ การในกลุ่ม TUC มีส่วนแบ่งตลาดร้ อยละ .#.#* ปรั บตัวลดลงจากไตรมาสที .
ร้ อยละ ..**

ส่ วนแบ่ งตลาดจากรายได้ จากการให้ บริการทีมิใช่ เสียง (non-voice) ณ สิน" ไตรมาสที % ปี $*6#
Others 2.30%
TRUE
21.1%

AIS
46.4%

DTAC
30.2%

ทีมา: ศูนย์ข้อมูลและวิจยั เศรษฐกิจโทรคมนาคม กสทช.
ทางด้ านแนวโน้ มของส่วนแบ่งตลาดคํานวณจากรายได้ จากการให้ บริ การทีมิใช่
เสียงนัน" AIS ยังคงครองอันดับ # ในสัดส่วนทีค่อนข้ างสูงกว่ารายอืนอย่างมีนยั สําคัญและ
มีแนวโน้ มรายได้ ค่อนข้ างคงที ในขณะที DTACยังคงครองอันดับ . อย่างไรก็ตาม จะเห็น
ได้ วา่ ทางด้ าน TRUE มีแนวโน้ มรายได้ ปรับตัวเพิมขึ "นทังนี
" "เป็ นผลจากกลยุทธ์ทางการตลาด
ของแต่ละค่าย
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ส่ วนแบ่ งตลาดคํานวณจากรายได้ จากการให้ บริการทีมิใช่ เสียง (non-voice)
ไตรมาสที % ปี $*67 - ไตรมาสที % ปี $*6#
60.00%
50.00%

46.00%

45.90%

45.80%

46.40%

29.80%

29.40%

29.80%

30.30%

30.20%

23.00%

22.40%

22.00%

21.60%

21.10%

3Q60

4Q60

1Q61

2Q61

3Q61

45.00%

40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

TUC

DTAC

AIS

ทีมา: สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
4.1.4 การเปลียนแปลงทีสําคัญในตลาดอินเทอร์ เนตบรอดแบนด์
ในปี .$%. EIC คาดการณ์ ว่าจํานวน subscriber อินเทอร์ เนตประจําทีหรื ออินเทอร์ เนต
บ้ าน (fixed broadband) มีแนวโน้ มเติบโตร้ อยละ #..** ซึงใกล้ เคียงกับค่าเฉลียในช่วงปี .$$& .$%# โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากอัตราการเข้ าถึง fixed broadband ของไทยทียังตํากว่าประเทศอืน
ๆ ในแถบเอเชี ยแปซิฟิก โดยทีการแข่งขันด้ านราคาทีรุ นแรงขึน" ส่งผลให้ ผ้ ูบริ โภคสามารถเข้ าถึง
แพคเกจขันตํ
" าได้ มากขึ "น ในขณะทีอีก . - ; ปี ข้างหน้ า การเติบโตของจํานวน fixed broadband
subscriber มีแนวโน้ มชะลอตัวลงมาอยู่ในระดับร้ อยละ $.** ต่อปี ซึงเป็ นผลมาจากอัตราการ
เข้ าถึง fixed broadband ทีเพิมสูงขึ "น และเริ มครอบคลุมครัวเรื อนประมาณครึ งหนึงของประเทศ
ดังนันจึ
" งทําให้ มีการเติบโตทีช้ าลง นอกจากนี "ยังมีปัจจัยกดดันจากเทคโนโลยีบนโทรศัพท์เคลือนทีที
คาดว่าจะพัฒนามากขึ "นจนสามารถใช้ ทดแทน fixed broadband ได้
ปั จจัยหลักทีช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรม fixed broadband ได้ แก่
(1)

การขยายโครงข่าย FTTx โดยทีผู้ให้ บริ การหลายรายได้ ทําการลงทุนด้ านโครงข่าย
FTTx ทําให้ ประชาชนในพื "นทีต่างจังหวัดสามารถเข้ าถึง Fixed Broadband ได้
มากขึ "น นอกจากนี "ในช่วงครึ งปี แรกของปี .$%# พบว่าประมาณร้ อยละ '*.**
ของลูกค้ าใหม่เลือกสมัครบริ การของแพคเกจ FTTx แสดงถึงความสําคัญของ
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โครงข่าย FTTx ส่งผลให้ ผ้ ใู ห้ บริ การรายใหญ่ต่างเร่ งลงทุนพัฒนาโครงข่ายเพือ
ความได้ เปรี ยบในการชิงส่วนแบ่งทางการตลาด
(2)

โครงการของภาครั ฐ ทัง" โครงการอิน เทอร์ เนตประชารั ฐเฟส # และเฟส . ซึง
ครอบคลุมกว่า 3*,*** หมู่บ้าน นอกจากมียงั มีโครงการอินเทอร์ เนตชายขอบอีก
;,+.* หมูบ่ ้ าน ทีคาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายในปี .$%. ซึงอาจจะมีความล่าช้ าไปบ้ าง
จากการติดตังโครงข่
"
าย นับเป็ นการสนับสนุนจากภาครัฐทีถือเป็ นปั จจัยบวกช่วย
ส่งให้ ประชาชนในพื "นทีห่างไกลสามารถเข้ าถึง fixed broadband ได้ มากขึ "น
อย่ า งไรก็ ต ามการแข่ ง ขัน ที รุ น แรงขึน" และการพัฒ นาของเทคโนโลยี mobile

broadband เป็ น ปั จ จัย กดดัน ต่อ อุต สาหกรรม fixed broadband โดยที การเข้ า มาของ
ผู้เล่นรายใหม่ส่งผลให้ การแข่งขันทางด้ านราคารุ นแรงขึ "น ทังนี
" " หลังจากทีผู้เล่นรายใหม่
อย่าง AIS เข้ ามาทําตลาด fixed broadband เต็มตัวตังแต่
" ต้นปี .$$' ทําให้ การแข่งขันใน
อุตสาหกรรมรุ นแรงขึน" ดังจะเห็นได้ จากรายได้ เฉลียต่อเลขหมาย (ARPU) ทีมีแนวโน้ ม
ลดลงอย่างต่อเนือง แต่ถือว่ามีข้อดีคือราคาแพคเกจขันตํ
" าทีถูกลงทําให้ ประชาชนสามารถ
เข้ า ถึ ง ได้ ม ากขึน" สํา หรั บ การพัฒ นาเทคโนโลยี ข อง mobile broadband ในอี ก .-; ปี
ข้ างหน้ าอย่างเทคโนโลยี $G นัน" นับเป็ นปั จจัยกดดันการเติบโตของอุตสาหกรรม fixed
broadband เนืองจากมีประสิทธิภาพในการใช้ งานทีใกล้ เคียงกัน
4.2

นโยบายการตลาดและการแข่ งขันของโครงการ
4.2.1 ธุรกิจให้ เช่ าเสาโทรคมนาคม
ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือนทีรายใหญ่ในประเทศไทย ซึงรวมถึงเอไอเอส ดีแทค กสท.
โทรคมนาคม และทีโอที มีเสาโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง ผู้ให้ บริ การเหล่านีอ" าจพิจารณาแยก
ทรั พย์ สินเสาโทรคมนาคมเหล่านีอ" อกไปเพือจัดตัง" บริ ษัททีประกอบกิ จการเสาโทรคมนาคมขึน"
ต่างหาก (Tower Co) หรื อโอนทรัพย์สินเหล่านี "ไปให้ แก่บริ ษัททีประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมที
เป็ นอิสระ ซึงในกรณีดงั กล่าวอุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคมในประเทศไทยอาจจะเผชิญกับการควบ
รวมกิจการและการลงทุนโดยบริ ษัทต่างชาติ ซึงจะทําให้ เกิดคูแ่ ข่งทีมีความแข็งแกร่งยิงขึ "น อย่างไรก็
ตาม ปั จจุบนั ยังไม่มีเจ้ าของเสาโทรคมนาคมทีเป็ นอิสระทีให้ เช่าพื "นทีในประเทศไทย
เนืองจากพื "นทีตังเสาโทรคมนาคมหลายแห่
"
งของกองทุนตังอยู
" ่ในกรุ งเทพมหานคร ซึงมี
ประชากรหนาแน่นและเป็ นพื "นทีทีผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักประสบกับสภาพทีมีอตั ราใช้ บริ การ
ของผู้ใ ช้ บริ ก ารสูง กองทุน จึ ง เชื อว่ า ผู้เ ช่ า และบริ ห ารจัด การหลัก เช่ น เดี ย วกัน กับ ผู้ใ ห้ บ ริ ก าร
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โทรคมนาคมเคลือนทีรายอืนซึงเข้ าเป็ นผู้เช่าของกองทุนมีแนวโน้ มทีจะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าเมือสิ "นสุด
ระยะเวลาของสัญญาเพือทีจะลดการหยุดชะงักของบริ การในพื "นทีดังกล่าวและหลีกเลียงโอกาสการ
สูญ เสีย รายได้ อี ก ทัง" หลีก เลียงค่า ใช้ จ่ า ยที จะเกิ ด ขึน" จากการย้ า ยสายอากาศ (antenna) และ
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานอืนทีใช้ ในการดําเนินงาน
จะเห็นได้ ว่าในปั จจุบนั มีเพียงเสาทีกองทุนมีและเสาของทีโอที และ กสท. โทรคมนาคม
เท่านันที
" มีการทําการตลาดปล่อยเช่าพื "นทีในด้ านราคากองทุนมีนโยบายการตลาดทีจะไม่แข่งขัน
ทางด้ านราคากับทีโอที และ กสท. โทรคมนาคม โดยตรง แต่จะเน้ นการตังราคาที
"
ตํากว่าต้ นทุนที
ผู้เช่าจะต้ องจ่ายถ้ าผู้เช่าตัดสินใจสร้ างเสาด้ วยตนเองเพือเป็ นการดึงดูดให้ ผ้ เู ช่าตัดสินใจทีจะเช่า
มากกว่าสร้ างเอง
4.2.2 ธุรกิจให้ เช่ าระบบ FOC
ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือนทีรายใหญ่ในประเทศไทย ซึงรวมถึงเอไอเอส ดีแทค กสท.
โทรคมนาคม และทีโอที มีระบบ FOC เป็ นของตนเอง ผู้ดําเนินงาน FOC ประเภทขายส่งเท่านัน" เช่น
กฟภ. และ กฟผ. ได้ ให้ เช่าความจุชอ่ งสัญญาณใยแก้ วนําแสงบนระบบ FOC ของตนด้ วย ผู้ประกอบ
ธุรกิ จระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน" ทีต่างจังหวัดรวมถึงทีโอที กสท. โทรคมนาคม บริ ษัท ยูไนเต็ด
อินฟอร์ เมชัน ไฮเวย์ จํากัด บริ ษัท แอดวานซ์ ดาต้ าเน็ทเวอร์ ค คอมมิวนิเคชันส์ จํากัด จํากัด และ
บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน) นอกจากนี " บริ ษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชัน จํากัด
(มหาชน) ยังเป็ นคู่แข่งทางธุรกิจทีสําคัญอีกรายหนึงในอุตสาหกรรมระบบ FOC และระบบบรอด
แบนด์
ด้ านธุรกิ จให้ เช่าระบบ FOC ในปั จจุบันทางกองทุนมีค่แู ข่งทีเป็ นกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื "นฐานเช่นเดียวกัน คือ กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต จัสมิน ทีมีเครื อข่าย
ระบบ FOC ทีครอบคลุมทังประเทศเช่
"
นเดียวกับทรัพย์สนิ ทีกองทุนมี ดังนัน" ทางกองทุนจึงต้ องหาจุด
ทีจะทําให้ สามารถแข่งขันได้ ด้วยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริ การ อันได้ แก่
(1)

ความครบครันของทรัพย์สนิ โทรคมนาคม (One-Stop Solution) กล่าวคือ กองทุน
ไม่ได้ มีเพียงสาย FOC ทีให้ เช่าเหมือนกับคู่แข่ง แต่กองทุนมีทงระบบ
ั"
FOC และ
เสาโทรคมนาคมซึงสามารถใช้ ในธุรกิจโทรศัพท์เคลือนที (Moblle business) และ
ธุรกิจทีเกียวข้ องกับการให้ บริ การบรอดแบนด์แบบไร้ สาย (Wireless boardband)
ส่วนประเภทของสาย FOC ทีกองทุนมีให้ เช่านันมี
" ทงแบบที
ั"
เป็ น Core Network
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และ Access Network กล่า วคื อ สามารถให้ ผ้ ูเ ช่ า ได้ มี end-to-end network ที
ต้ องการได้
(2)

ความสามารถในการปรับเปลียนระบบ FOC ให้ เหมาะสมกับความต้ องการของ
ผู้เช่า ยกตัวอย่างเช่น ทางกองทุนอาจจะพิจารณาสร้ างสายเพิมเพือให้ เครื อข่ายที
มีอยูส่ ามารถไปเชือมโยงกับจุดทีผู้เช่าต้ องการได้ ทังนี
" "ขึ "นกับการตกลงไปรายกรณี
ไป

5.

ปั จจัยความเสียงของกองทุนทีเกียวข้ องกับการลงทุน
ก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาถึงข้ อเท็จจริ งว่ากองทุน การดําเนินงานของ
กองทุน และบริ ษัทจัดการอยู่ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบและสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจของประเทศไทย ซึงอาจ
แตกต่างจากในประเทศอืน ๆ ธุรกิจของกองทุนขึ "นอยูก่ บั หลาย ๆ ปั จจัย ซึงส่วนใหญ่อยูน่ อกเหนือการควบคุม
ของกองทุนและบริ ษัทจัดการ ผู้ลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสียงและข้ อพิจารณาในการลงทุน
ทีจะได้ กล่าวต่อไป รวมทังปั
" จจัยอืน ๆ ทีระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี "ก่อนตัดสินใจลงทุน ปั จจัยความเสียง และ
ข้ อพิจารณาต่าง ๆ ตามทีจะกล่าวถึงต่อไปนี " ไม่ใช่ปัจจัยความเสียงทังหมดที
"
กองทุน และ/หรื อบริ ษัทจัดการมี
อยู่ใ นปั จ จุบัน หรื อ ที อาจเกิ ด ขึน" ในอนาคต ความเสียงอื น ๆ ไม่ว่า จะทราบอยู่แ ล้ ว หรื อ ไม่ก็ ต าม อาจมี
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อกองทุน บริ ษัทจัดการหรื อมูลค่าของหน่ว ยลงทุนในอนาคต

5.1

ความเสียงเกียวกับกองทุน
5.1.1 ความเสียงของกองทุนอันเนืองมาจากกลุ่มทรู
(ก)

ธุ รกิจ โอกาสทางธุ รกิจ ผลการดําเนิ นงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงิน
ของกองทุนขึน" อยู่กับธุรกิจของกลุ่มทรูเป็ นอย่ างมาก
กองทุนต้ องพึงพากลุม่ ทรู เป็ นอย่างมาก เนืองจากผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักซึง
เป็ น ผู้รั บ ผิ ด ชอบการบํ า รุ ง รั ก ษาและการดํ า เนิ น งานของทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและ
แทนที และ BFKT ซึงเป็ นผู้รับผิดชอบการบํารุ งรั กษาและการดําเนินงานของทรั พย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA และ TUC ซึงเป็ น
ผู้รั บ ผิ ด ชอบการบํ า รุ ง รั ก ษาและการดํ า เนิ น งานของเสาโทรคมนาคมของ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
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ของ AWC เพิมเติม ครัง" ที 1 และสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม ครัง" ที 2
เป็ น สมาชิ ก ในกลุ่ม ทรู ผู้เ ช่ า และบริ ห ารจัด การหลัก เป็ น ผู้เ ช่ า และบริ ห ารจัด การเสา
โทรคมนาคม FOC ระบบ FOC หลัก อุปกรณ์ทีเกียวข้ องและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที
ต่างจังหวัดเกือบทังหมดภายใต้
"
สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการ
แก้ ไขและแทนที ส่วน BFKT จะยังคงจัดเก็ บรายได้ ตามสัญญาเช่าเครื องและอุป กรณ์
HSPA และ BFKT (ซึงจะได้ รายได้ ตามสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA) และ AWC
(ซึงจะได้ รายได้ ตาม สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC เพิมเติม ครัง" ที 1 และสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม ครัง" ที 2)
จะต้ องชําระเงินบางส่วนของรายได้ ดงั กล่าวให้ แก่ กองทุนตามข้ อกําหนดของสัญญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กับ BFKT และ AWC ดังนัน" กองทุนจึงต้ องพึงพาผู้เช่าและ
บริ หารจัดการหลัก BFKT และ AWC ซึงเป็ นแหล่งรายได้ ของกองทุน
นอกจากนี " ตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและ
แทนที กองทุน ให้ สิทธิ แต่เพีย งผู้เดีย ว (exclusivity rights) และสิท ธิ ใ นการปฏิ เสธก่อน
(right of first refusal) บางประการแก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลัก รวมถึงให้ สิทธิ ในการ
ปฏิเสธก่อนในการเช่าและบริ หารจัดการพืน" ที (slots) บนเสาหรื อพืน" ทีรองรั บอืนใดบน
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม การทีผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักของกองทุนซึง
เป็ นสมาชิกในกลุ่มทรู ใช้ สิทธิ ดงั กล่าวอาจเป็ นอุปสรรคต่อความสามารถของกองทุนทีจะ
ดึงดูดและให้ บริ การแก่ผ้ ปู ระกอบการรายอืน ๆ ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการ ซึงอาจมี
ผลกระทบในทางลบต่อการขยายฐานลูกค้ าตามทีกองทุ นคาดหมายและการเติบโตของ
รายได้ ในอนาคตของกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ "น กองทุนไม่สามารถรับรองว่า
กองทุนจะสามารถหาลูกค้ ารายอืน ๆ เพือผลักดันการเติบโตของธุรกิจของกองทุนได้ และ
ถึงแม้ ว่ากองทุนจะประสบความสําเร็ จในการพยายามขยายฐานลูกค้ านอกเหนือจากกลุม่
ทรู กองทุนคาดว่าในอนาคตอันใกล้ กองทุนยังคงต้ องพึงพากลุม่ ทรู เป็ นอย่างมากในการ
ประกอบธุรกิจและได้ มาซึงรายได้ เกือบทังหมดของกองทุ
"
น นอกจากนี " ผู้เช่าและบริ หาร
จัดการหลักของกองทุนยังมีหน้ าทีบํารุงรักษาทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีเช่า
จากกองทุนอย่างสมําเสมอภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการ
แก้ ไขและแทนที การทีผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักของกองทุนผิดสัญญาในหน้ าทีดังกล่าว
อาจทําให้ มลู ค่าของทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมลดลง ซึงจะส่งผลกระทบต่อ
มูลค่าการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมของสัญญาเช่า
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ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที ในหัวข้ อ 3.4.1.3 (ก) “สัญญา
เกี ยวกับ การจัด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมที ลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3”
แม้ ว่าระยะเวลาการเช่า FOC ทีผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักเช่าหรื อเช่าช่วงจาก
กองทุนจะเป็ นการเช่าระยะยาว ซึงมีระยะเวลาการเช่า ประมาณ 14 ปี (สิ "นสุด ณ วันที 15
กันยายน 2576) และภายใต้ เงือนไขทีระบุไว้ ในสัญญาเช่าทีเกียวข้ อง กองทุนมีสิทธิในการ
ขอต่อระยะเวลาการเช่าออกไปอีก 10 ปี หรื อตามระยะเวลาทีเหลืออยู่ของใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักของกองทุนซึงเป็ นสมาชิกใน
กลุ่มทรู (แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะสันกว่
" า) ก็ตาม ในกรณีทีไม่เป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้
ภายใต้ สัญ ญาเช่ า ที เกี ยวข้ อ ง หรื อ หากกลุ่ม ทรู ไม่ได้ มี ค วามจํ า เป็ น ที จะใช้ FOC ตาม
ประมาณการเดิมทีกลุ่มทรู เช่าอยู่ กลุ่มทรู อาจไม่ต่อระยะเวลาการเช่าเมือครบกํ าหนด
ระยะเวลาการเช่า นอกจากนี " แม้ ว่ากลุ่มทรู ตกลงทีจะไม่ดําเนินการสร้ าง FOC ใหม่ใน
เส้ นทางเดียวกันกับ FOC ซึงกองทุนเข้ าหรื อจะเข้ าลงทุน และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่มทรู เช่า
หรื อจะเช่าในฐานะทีเป็ นส่วนหนึงของทรัพย์สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมเบือ" งต้ น
FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
3 และ FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 (หรื อทีเรี ยกว่า “ข้ อตกลงทีจะไม่แข่งขัน ”) ภายใต้
สัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีทีเกียวกับ FOC
เว้ นแต่จะได้ รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุนก่อน แต่ข้อตกลงทีจะไม่แข่งขัน
ดังกล่าวอยู่ภายใต้ ข้อยกเว้ นบางประการ อาทิ ในขณะนันFOC
"
ซึงกองทุนสามารถให้ เช่า
แก่กลุม่ ทรู มีปริ มาณความจุในเชิงเทคนิคไม่เพียงพอต่อความต้ องการใช้ บริ การของบริ ษัท
ในกลุม่ ทรูหรื อในกรณีทีการเจรจาเงือนไขสําหรับการเช่าไม่สามารถตกลงกันได้ ซึงในกรณี
ทีกลุม่ ทรู ไม่ต่อระยะเวลาการเช่าเมือครบกําหนดระยะเวลา หรื อกรณีทีเข้ าข้ อยกเว้ นของ
ข้ อตกลงทีจะไม่แข่งขันดังกล่ าว กองทุนอาจประสบความเสียงในการจัดหาผู้เช่ า และ
บริ หารจัดการหลักรายใหม่อนั อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาส
ทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน
ในทํ า นองเดี ย วกับ ความเสี ยงที เกี ยวกับ การต่ อ ระยะเวลาการเช่ า ของ FOC
ข้ างต้ น แม้ ว่าระยะเวลาการเช่าเสาโทรคมนาคมทีผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักเช่าจาก
กองทุน จะเป็ นการเช่าระยะยาว กล่าวคือ ระยะเวลาการเช่า อีกประมาณ 14 ปี (สิ "นสุด ณ
วันที 15 กันยายน 2576) กลุ่มทรู อาจไม่ต่อระยะเวลาการเช่าเมือครบกําหนดระยะเวลา
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การเช่ า หรื อ ในขณะนัน" กลุ่ มทรู อาจไม่ได้ มี อัต ราการใช้ พื น" ที บนเสาโทรคมนาคมตาม
ประมาณการเดิมทีกลุ่มทรู เช่าอยู่ หรื อกลุ่มทรู และกองทุนอาจไม่สามารถตกลงเงื อนไข
สําหรับการเช่าต่อได้ ซึงในกรณีดงั กล่าวกองทุนอาจประสบความเสียงในการจัดหาผู้เช่า
และบริ หารจัดการหลักรายใหม่อนั อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ
โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน
นอกจากนี " ในอนาคตหากธุรกิจของกลุ่มทรู ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก AWC
หรื อ BFKT มีปัญหาในผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน อาจมีผลกระทบในทางลบ
ต่ อ ความสามารถของบุค คลดัง กล่า วที จะปฏิ บัติ ต ามภาระผูก พัน ภายใต้ สัญ ญาเช่ า
ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีและสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ
และสิทธิรายได้ ซึงรวมถึงการชําระเงินให้ แก่กองทุน ยิงไปกว่านัน" ผู้เช่าและบริ หารจัดการ
หลัก AWC และ/หรื อ BFKT อาจขอเจรจาต่อรองข้ อกําหนดในการทําธุรกิจใหม่กบั กองทุน
อาทิ ข้ อกําหนดในสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที
และขอเสนอข้ อกําหนดและข้ อตกลงทีเอื "อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแก่ตนยิงขึ "น ซึงอาจไม่
ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สูง สุด ทางธุ ร กิ จ หรื อ ทางการเงิ น แก่ ก องทุน เนื องจา กกลุ่ม ทรู มี
ความสําคัญต่อธุรกิจของกองทุน และเนืองจากทรู ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทังทางตรง
"
และทางอ้ อมรวมกันเป็ นสัดส่วนทีมีนยั สําคัญ กลุ่มทรู AWC BFKT และผู้เช่าและบริ หาร
จัดการหลักจึงอาจมีอํานาจต่อรองทางการค้ าในการดําเนินการเจรจาดังกล่าวกับกองทุน
นอกจากนี " ผลการดํา เนินงานของกองทุนยังขึ "นอยู่กับผลการดําเนินการและอุปสงค์ของ
ธุรกิจโทรคมนาคมเคลือนทีและธุรกิจบรอดแบนด์ของกลุม่ ทรูอย่างมีนยั สําคัญอีกด้ วย
(ข)

กลุ่มทรูมีอิทธิพลต่ อการดําเนินการของกองทุนอย่ างมีนัยสําคัญ
ทรู เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนโดยถือหน่วยลงทุนทังทางตรงและ
"
ทางอ้ อมประมาณร้ อยละ -30.00 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั"
ณ วันที 28
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (กล่าวคือ ทรู ถือหน่วยลงทุนทางตรงในจํานวนประมาณร้ อยละ
25.79 และทรู ถือหน่วยลงทุนทางอ้ อมโดยผ่านเรี ยลมูฟ ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของทรู (โดย ณ
วันที ;# ธันวาคม พ.ศ. .$%# ทรู ถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมในเรี ยลมูฟ ใน
สัดส่วนร้ อยละ ++.&3) ในจํานวนประมาณร้ อยละ 4.21) และสมาชิกคณะกรรมการ และ/
หรื อ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ของกลุ่ม ทรู ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตัง" โดยบริ ษั ท จัด การให้ เ ป็ น สมาชิ ก
คณะกรรมการทีปรึ กษาการลงทุนของกองทุน โดยคณะกรรมการทีปรึ กษาการลงทุนของ
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กองทุนมีหน้ าทีให้ ความเห็นและคําแนะนําแก่บริ ษัทจัดการเกียวกับการลงทุนในทรัพย์สนิ
ของกองทุน แม้ ว่าทรู และเรี ยลมูฟไม่ส ามารถออกเสียงลงมติในเรื องทีทรู เรี ยลมูฟ หรื อ
บริ ษัทย่อยของ
ทรูมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ แต่ทรู และเรี ยลมูฟ
ก็สามารถออกเสียงลงมติในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื องอืน ๆ ทีทรู เรี ยลมูฟ หรื อบริ ษัท
ย่อยของทรู ไม่ได้ มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ ดังนัน" ทรู จึงอยู่ในฐานะทีสามารถใช้ อิทธิพลอย่าง
มีนยั สําคัญในบางเรื องทีต้ องได้ รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากนี " ตราบใดที
กลุ่มทรู ยงั ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ทรู ยงั อยู่ในฐานะทีสามารถใช้ อิทธิ พลในการ
ถอดถอนบริ ษัทจัดการได้ อีกด้ วย โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้ อ 5.4.7 “บริ ษัทจัดการ
อาจถูกถอดถอนได้ ด้วยมติของทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วยคะแนนเสียงมากกว่าร้ อยละ
50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
"
หรื อโดยสํานักงาน ก.ล.ต.”
นอกจากนี " ในวาระอืน ๆ ทีทรูสามารถออกเสียงได้ ในฐานะทีเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน
ทรู มีอิสระทีจะพิจารณาและลงมติทีเป็ นประโยชน์ กับตน รวมถึงกลุ่มทรู และผู้เช่าและ
บริ หารจัดการหลักอาจพยายามใช้ อิทธิ พลของตนภายใต้ สัญญาเช่า ดําเนินการ และ
บริ หารจั ด การหลั ก ที ได้ มี ก ารแก้ ไขและแทนที ในลั ก ษณะที อาจเป็ นอุ ป สรรคต่ อ
ความสามารถของกองทุนทีจะทําธุรกิจกับคู่แข่งของกลุ่มทรู ซึงบริ ษัทจัดการเชือว่าจะมี
ความสําคัญต่อการเติบโตและการพัฒนาธุรกิจของกองทุน กองทุนจึงไม่อาจรับรองได้ ว่า
ผลประโยชน์ของกลุม่ ทรู จะไม่ต่างไปจากหรื อจะไม่ขดั หรื อแย้ งกับผลประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอืน
(ค)

กลุ่ มทรู มีอํานาจควบคุ มผู้จัดการทรั พย์ สินโทรคมนาคม ซึงเป็ นผู้ให้ บริ การด้ าน
ธุ ร การบางประการ การจั ด หาผลประโยชน์ และด้ า นการตลาดและการจั ด หา
ผลประโยชน์ ทเกี
ี ยวกับทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมแก่ กองทุน
ภายใต้ สญ
ั ญาบริ การหลัก บริ ษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด ในฐานะ
ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม เป็ นผู้รับผิดชอบในการให้ บริ การด้ านธุรการบางประการ
การจัดหาผลประโยชน์และการตลาดสําหรับการบริ การให้ เช่าและบริ หารจัดการร่ วมบน
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมแก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการเพิมเติม และผู้จดั การ
ทรั พย์ สินโทรคมนาคมจะได้ รับค่านายหน้ าและค่าธรรมเนียมสําหรั บการให้ บริ การตาม
สัญ ญาบริ ก ารหลัก โดยกลุ่ม ทรู เ ป็ นผู้ ถื อ หุ้ นร้ อยละ 99.99 ของ ผู้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น
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โทรคมนาคมผ่านทาง TUC และกรรมการของกลุม่ ทรู บางคนยังเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หาร
อาวุโสของผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมอีกด้ วย ดังนัน" กลุ่มทรู จึงมีอํานาจควบคุมการ
บริ หารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมต่อไปอย่างมีนยั สําคัญ ซึงทรัพย์สนิ
ดังกล่าวเป็ นทรัพย์สนิ ซึงก่อให้ เกิดรายได้ เกือบทังหมดของกองทุ
"
น
(ง)

กลุ่มทรูไม่ ให้ การสนับสนุนด้ านเครดิตหรือการคํา" ประกันแก่ กองทุนตลอดอายุของ
เอกสารธุ รกรรม และผู้ เ ช่ า และบริ ห ารจั ดการหลั กอาจบอกเลิ กสั ญญาภายใต้
เงือนไขบางประการ
ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักเป็ น ผู้เช่าดําเนิ นการและบริ หารจัดการทรั พ ย์ สิน
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมส่วนทีสําคัญของกองทุนตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และ
บริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที และกองทุนต้ องพึงพา BFKT และ AWC ใน
การนําส่งรายได้ ทีขายให้ กบั กองทุนภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ดังนี "
กองทุนจึงต้ องพึงพาค่าเช่าจากผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก และการนําส่งรายได้ จาก
BFKT และ AWC (แล้ วแต่กรณี ) เป็ นสําคัญในการสร้ างรายได้ ให้ แก่กองทุนในการชําระ
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน และในการจ่ายผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน การทีผู้เช่า
และบริ หารจัดการหลัก AWC หรื อ BFKT (แล้ วแต่กรณี) ละเลย ล่าช้ าหรื อระงับการชําระ
เงินทีต้ องชําระให้ แก่กองทุนตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการ
แก้ ไขและแทนทีหรื อสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ (แล้ วแต่กรณี ) หรื อการทีผู้
เช่าและบริ หารจัดการหลัก AWC และ/หรื อ BFKT (แล้ วแต่กรณี) ผิดสัญญาไม่ปฏิบตั ิตาม
ภาระผูกพันของตนภายใต้ ข้อกําหนดของสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักที
ได้ มีการแก้ ไขและแทนที และ/หรื อ สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ (แล้ วแต่กรณี)
อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกองทุนทีจะทําการชําระ
เงินหรื อการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามสิทธิ ทีควรได้ รับ นอกจากนี " ในกรณี
หากกลุ่มทรู ไม่สามารถรั กษาใบอนุญาตเพือใช้ ในการประกอบธุรกิ จโทรคมนาคมและ
บรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตไว้ ได้ ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักอาจต้ องบอกเลิกสัญญาเช่า
ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที หากการบริ หารจัดการและ
การดําเนินการทรัพย์สินทีเช่านันเกี
" ยวข้ องกับหรื อจําเป็ นต้ องได้ รับใบอนุญาตดังกล่าว ซึง
อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน
กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน
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นอกเหนือจากการที TUC ให้ การสนับสนุน ภายใต้ หนังสือสนับสนุน (Letter of
Support) แก่ BFKT แล้ วนัน" กลุ่มทรู ไม่ให้ การคํ "าประกัน หลักประกัน หรื อการสนับสนุน
ด้ านเครดิตในลักษณะอืนใด เพือสนับสนุนภาระผูกพันทีกองทุนมีตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อ
เจ้ าหนี "รายอืน ๆ ของกองทุน หรื อเพือสนับสนุนภาระผูกพันของผู้เช่าและบริ หารจัดการ
หลักในกรณีผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลักละเมิ ดข้ อกําหนดในสัญญาเช่า ดําเนินการ และ
บริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที หรื อเพือสนับสนุนภาระผูกพันของ AWC
BFKT หรื อนิติบุคคลผู้โอนอืนภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิ รายได้ หรื อเพือ
สนับสนุนภาระผูกพันของผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมภายใต้ สญ
ั ญาบริ การหลัก ดังนัน"
การทีผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักผิดนัดตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลัก
ทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที หรื อการที BFKT AWC และ/หรื อ นิติบคุ คลผู้โอนอืนผิดนัดตาม
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ หรื อการทีผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมผิดนัด
ตามสัญญาบริ การหลักอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทาง
ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน และยังอาจเป็ น
การจํากัดหรื อทําให้ กองทุนไม่อาจทีจะชําระเงินหรื อจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ได้
(จ)

กองทุนจะต้ องพึงพาธุรกิจโทรคมนาคมของกลุ่มทรูอย่ างมีนัยสําคัญ
ความสามารถของกองทุนในการจัดหารายได้ จากการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมของกองทุ น ขึ น" อยู่ กั บ อุ ป สงค์ ข องบริ ก าร
โทรศัพ ท์ เ คลื อนที และธุ ร กิ จ บริ ก ารบรอดแบนด์ แ ละผลการดํ า เนิ น งานของกิ จ การ
โทรคมนาคมอืน ๆ ทีเกียวข้ องของกลุ่มทรู ซึงรวมถึงผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักอย่างมี
นัยสําคัญ ดังนัน" ปั จจัยต่าง ๆ ทีส่งผลกระทบต่อธุรกิจโทรคมนาคมของกลุม่ ทรู และ/หรื อ
ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาส
ทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน นอกจากนี "
แผนงานขยายธุรกิ จในอนาคตของกองทุนยังมีพืน" ฐานหลักมาจากแผนการขยายธุรกิจ
บริ การเสียงและข้ อมูลผ่านโครงข่ายไร้ สายและ FOC ของกลุ่มทรู และผู้เช่าและบริ หาร
จัดการหลักเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงหรื ออาจไม่
เกิ ดขึน" แม้ ว่ากองทุนได้ ขยายธุรกิ จการให้ เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุนไปสูผ่ ้ ใู ห้ บริ การโทรคมนาคมในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ในประเทศไทยนอกเหนือจากกลุ่มทรู เช่น ตังแต่
" เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 กองทุนได้ ให้
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หนึงในผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทยเช่าพื "นที (slots) บนทรัพย์สนิ
เสาโทรคมนาคมของทรู ส่วนหนึงจากกองทุน อย่างไรก็ดี กองทุนไม่สามารถรับรองได้ ว่า
ความพยายามขยายฐานรายได้ ของกองทุนดังกล่าวจะประสบความสําเร็ จหรื อเป็ นไป
ตามทีคาดการณ์ไว้
การที กองทุน ต้ อ งพึงพากลุ่มทรู ซึงรวมถึงผู้เช่าและบริ ห ารจัดการหลัก ทํ า ให้
กองทุนมีความเสียงทีเกี ยวข้ องกับธุรกิ จโทรคมนาคมของกลุ่มทรู และผู้เช่าและบริ หาร
จัดการหลักอย่างมีนยั สําคัญ ซึงรวมถึงความเสียงทีสําคัญ ดังต่อไปนี "
· การทีอุปสงค์ของผู้บริ โภค และ/หรื อ ค่าใช้ บริ การสําหรับบริ การโทรศัพท์เคลือนทีและ
บริ การโทรศัพท์พื "นฐานรวมถึงบริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตทีลดลง
· การแข่งขันทีเพิมสูงขึ "นระหว่างผู้ให้ บริ การเสียงและข้ อมูลทังแบบเคลื
"
อนทีและประจํา
ที
· ความล่า ช้ า หรื อ การเปลียนแปลงในการเริ มให้ บ ริ ก าร 5G หรื อ บริ ก ารเทคโนโลยี
เซลลูลา่ ร์ (cellular technology) อืน ๆ ในเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย
· คดีความและข้ อพิพาทกับหน่วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม รัฐวิสาหกิจและ
คูก่ รณีอืน ๆ ซึงยังคงดําเนินอยู่
· สถานะของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และ
· กฎหมายและกฎระเบียบเกี ยวกับกิจการโทรคมนาคม เทศบาล สิงแวดล้ อม สุขภาพ
และอืน ๆ เป็ นต้ น
กองทุนอาจไม่สามารถหาผู้เช่าและบริ หารจัดการทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐาน
โทรคมนาคมรายใหม่ ห รื อ ผู้ ที จะเช่ า และบริ ห ารจัด การทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมแทนภายใต้ ข้อกําหนดเดียวกันกับข้ อกํ าหนดการเช่า การดําเนินการและ
บริ หารจัดการของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก หรื อภายใต้ ข้อกําหนดเชิงพาณิชย์ทียอมรับ
ได้ ดังนัน" หากมีเหตุการณ์อย่างหนึงอย่างใดข้ างต้ นเกิดขึ "นหรื อหากกองทุนมีข้อพิพาทใด ๆ
ทีกองทุนอาจมีกับกลุ่มทรู ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม นิติบุคคลผู้โอน หรื อผู้เช่าและ
บริ หารจัดการหลักไม่ว่ารายใด หรื อหากความสัมพันธ์ ระหว่างกองทุนกับกลุม่ ทรู ผู้จดั การ
ทรัพย์สินโทรคมนาคม นิติบุคคลผู้โอน หรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักแย่ลงไม่ว่าด้ วย
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เหตุผลใด ๆ อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน
(ฉ)

ความสามารถในการให้ บริการของกองทุนอาจได้ รับอุปสรรคอันเนืองมาจากความ
บกพร่ องหรือความล้ มเหลวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มทรู
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที
และสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ กองทุนต้ องอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกลุ่มทรู อย่างมีนยั สําคัญ เพือการเชือมต่อกิจกรรมในการประกอบธุรกิจของกองทุน
ผ่านทางซอฟต์แวร์ ฮาร์ ดแวร์ และระบบโครงข่าย โดยกองทุนอาศัยระบบเหล่านี "ในการ
ติดตามการปฏิบตั ิการของเสาโทรคมนาคมและ FOC รวมทังสิ
" งอํานวยความสะดวกอืน ๆ
(เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ฯลฯ) การคงมาตรฐานระบบการควบคุมภายใน และ
การวางแผนธุรกิจ ทังนี
" " กองทุนสามารถควบคุมความล้ มเหลวของเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรื อการสูญเสียการเชือมต่อ หรื อการสูญหายของข้ อมูลอันเกิ ดจากความล้ มเหลวของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนีไ" ด้ ในระดับทีจํากัดเท่านัน" ซึงอาจส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของ
กองทุน

(ช)

เสาโทรคมนาคม FOC ระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน" ทีต่ างจังหวัด และโครงสร้ าง
พืน" ฐานทีเกียวข้ องของกองทุนอาจได้ รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเหตุการณ์
ต่ าง ๆ ที ไม่ อาจคาดการณ์ ได้ อื น ๆ โดยที ประกั น ภั ย ของกองทุ น อาจไม่ ได้
ครอบคลุมอย่ างเพียงพอ
เสาโทรคมนาคม FOC ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด และโครงสร้ าง
พื "นฐานทีเกียวข้ องของกองทุน ตกอยู่ภายใต้ ความเสียงอันเกียวเนืองกับภัยธรรมชาติ เช่น
วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ตลอดจนความเสียหายทีเกิดจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีไม่อาจ
คาดการณ์ ไ ด้ แ ละอยู่น อกเหนื อ การควบคุม ของกองทุน และบริ ษั ท จัด การอื น ๆ อาทิ
เหตุการณ์นํ "าท่วมอย่างทีเคยเกิดขึ "นเมือเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึงอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม เช่นเดียวกับภาพรวม
ของเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้ ว่ารัฐบาลจะได้ แสดงเจตจํานงว่าจะปฏิรูปมาตรการการ
ป้องกันนํา" ท่วมเพือป้องกันไม่ให้ เ กิดเหตุการณ์ นํ "าท่วมขึน" อีกในอนาคต แต่กองทุนและ
บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้ วา่ มาตรการการป้องกันนํ "าท่วมของรัฐบาลจะเพียงพอต่อ
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การป้องกันนํ "าท่วมอันอาจเกิดขึ "นในอนาคตในบริ เวณพื "นทีต่าง ๆ ของประเทศไทย ทีซึงมี
ทรัพย์สนิ ของกองทุนตังอยู
" ่
ความเสีย หายและการถูก ทํ า ลายของเสาโทรคมนาคม FOC หรื อ โครงสร้ าง
พื น" ฐานที เกี ยวข้ อ งที กองทุน มี ห รื อ จะมี ก รรมสิท ธิ= เช่ า หรื อ ได้ รั บ รายได้ จ ากทรั พ ย์ สิ น
ดังกล่าว หรื อภาวะเศรษฐกิจผันผวนหรื อผลกระทบในทางลบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ
ประเทศไทย อันเนืองมาจากความเสียงเหล่านีห" รื อความเสียงอืน ๆ อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อความสามารถของกองทุนในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า และอาจส่งผลกระทบต่อ
การดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุน ถึงแม้ ว่ากองทุน AWC และ BFKT จะ
ดํารงไว้ ซงการประกั
ึ
นภัยทีเหมาะสมสําหรับทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมซึงตน
มี ห รื อ จะมี ก รรมสิ ท ธิ= กองทุน AWC และ BFKT อาจไม่ ไ ด้ รั บ ความคุ้ม ครองจากการ
ประกันภัยอย่างเพียงพออันครอบคลุมความเสียหายทีเกิดขึ "น และ/หรื อค่าใช้ จ่ายในการ
ซ่อมแซมหรื อการสร้ างใหม่ซึงทรัพย์สินดังกล่าวได้ และ/หรื อรายได้ ทีอาจได้ รับจากผู้เช่า
และบริ ห ารจัด การรายใหม่ที อาจมีม าเพิ มจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมหากไม่เกิ ด
เหตุก ารณ์ ดัง กล่า วหรื อ หากไม่ได้ รั บ ความเสีย หายอัน เป็ น ผลสืบ เนื องจากเหตุก ารณ์
ดังกล่าว และ/หรื อความเสียงดังกล่าวอาจไม่ใช่ความเสียงทีสามารถนํามาประกันภัยได้
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ 2.1.2 (ข)(18) “การประกันภัย ” และหัวข้ อ
2.1.2 (ค)(15) “การประกันภัย” ถ้ ากองทุนไม่สามารถให้ บริ การแก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการ
ได้ อันเป็ นผลมาจากความเสียหายของเสาโทรคมนาคม FOC และโครงสร้ างพืน" ฐานที
เกียวข้ อง อาจนําไปสู่ความเสียหายต่อผู้เช่าและบริ หารจัดการ และก่อให้ เกิดผลกระทบ
ในทางลบกับธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการ
เงิ น ของกองทุน นอกจากนี " กองทุน ไม่ ส ามารถรั บ รองต่ อ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ได้ ว่า เบี ย"
ประกันภัยจะไม่สงู ขึ "นอย่างมีนยั สําคัญในอนาคต หรื อกองทุนจะสามารถต่ออายุสญ
ั ญา
ประกันภัยฉบับเดิมโดยมีอตั ราเบี "ยประกันภัยในระดับที เป็ นทียอมรับได้ ในทางธุรกิจหรื อ
ทางเศรษฐกิจ หรื อกองทุนจะสามารถต่ออายุสญ
ั ญาประกันภัยฉบับเดิมได้ ซึงในกรณีทีไม่
สามารถต่ออายุสญ
ั ญาประกันภัยได้ ดงั กล่าว กองทุนไม่สามารถรับรองได้ ว่า กองทุนจะ
สามารถจัดให้ ได้ มาซึงสัญญาประกันภัยฉบับใหม่ทีมีเงือนไขความคุ้มครองทีเทียบเท่าหรื อ
ดีกว่าฉบับเดิมภายใต้ อตั ราเบี "ยประกันภัยในระดับทีเป็ นทียอมรับได้ ในทางธุรกิจหรื อทาง
เศรษฐกิจ
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5.1.2 กองทุนอาจไม่ มีกรรมสิทธิ'ตามกฎหมายในรายได้ ในอนาคตซึงถูกขายให้ แก่ กองทุนตาม
สัญญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิรายได้ กบั BFKT และ AWC และเจ้ าหนีร" ายอืนของ BFKT
และ AWC อาจโต้ แย้ งหรือเรียกร้ องรายได้ ในอนาคตตามสัญญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิ
รายได้
ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ กบั BFKT และ AWC นัน" BFKT และ AWC
ได้ ขายรายได้ ทีได้ รับและจะได้ รับจากการให้ เช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT
และ AWC โดยการขายดังกล่าวอยูภ่ ายใต้ บงั คับของกฎหมายไทยซึงมีข้อจํากัดทีอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีสาระสําคัญต่อการมีผลบังคับของการโอนกรรมสิทธิ=ในรายได้ ในอนาคต และการ
ขายรายได้ ดงั กล่าวอาจถูกโต้ แย้ งได้ กล่าวคือ ตามกฎหมายไทย ในการโอนกรรมสิทธิ=ในทรัพย์สิน
ต้ องสามารถกําหนดทรัพย์สินเป็ นทีแน่นอนได้ ณ เวลาทีมีการโอน แต่รายได้ ทีจะมีการโอน ภายใต้
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ กับ BFKT และ AWC เป็ นรายได้ ในอนาคตซึงยังไม่อาจ
กําหนดทรัพย์สินดังกล่าวให้ เป็ นทีแน่นอนได้ ณ เวลาทีมีการโอน จึงอาจทําให้ การโอนสิทธิรายได้
ดังกล่าวถูกโต้ แย้ งได้ ภายใต้ กฎหมายไทย ตามทีได้ มีการวิเคราะห์ในบทวิเคราะห์ทางกฎหมายใน
หัวข้ อ 3.4.3 “บทวิเคราะห์ทางกฎหมายเกียวกับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ ในอนาคตหาก
กองทุนรวมมิได้ เป็ นบุคคลเดียวทีมีสิทธิได้ รับรายได้ ในอนาคตดังกล่าวทังจํ
" านวน โดยวิเคราะห์สทิ ธิ
ได้ เสียทางทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนเปรี ยบเทียบกับสิทธิของเจ้ าหนี "หรื อผู้มีสิทธิอืนในรายได้ ใน
อนาคต”
นอกจากนี " ในกรณีทีเจ้ าหนี "ของ BFKT และ AWC ผู้บริ หารแผน ผู้พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อผู้ชําระ
บัญชีของ BFKT และ AWC หรื อบุคคลอืนใช้ สิทธิในการเรี ยกร้ องเงินจาก BFKT และ AWC อันอาจ
รวมถึงรายได้ จากการให้ เช่าทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ทีกองทุน
ซื "อมาจาก BFKT และ AWC สิทธิ ของกองทุนในอันทีจะเรี ยกร้ องมูลค่าของรายได้ ทีกองทุนซื "อมา
จาก BFKT และ AWC เอาจาก BFKT หรื อ AWC นันอาจไม่
"
ดีไปกว่าสิทธิของเจ้ าหนี "ไม่มีประกันราย
อืนของ BFKT หรื อ AWC ผู้บริ หารแผน ผู้พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อผู้ชําระบัญชี และหากการโต้ แย้ งการโอน
รายได้ ในอนาคตทีกองทุนซื "อมาจาก BFKT และ AWC ตามลําดับ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ หรื อการมีผลใช้ บงั คับได้ ของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เป็ นผลสําเร็ จ
จะทําให้ กองทุนสูญเสียแหล่งรายได้ ของกองทุนไป อันอาจทําให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ
โอกาสทางธุรกิจของกองทุน ฐานะทางการเงินผลการดําเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะทางการ
เงิน รวมถึงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้ รับเงินจากกองทุน
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ทังนี
" " ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นัน" BFKT มีเจ้ าหนี "ทางการค้ า เป็ นจํานวน 6,999
ล้ านบาท ทังนี
" " สิทธิของกองทุนอยูใ่ นลําดับเดียวกันกับเจ้ าหนีท" างการค้ าดังกล่าว
นอกจากนี " ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นัน" AWC มีเจ้ าหนี "ทางการค้ า เป็ นจํานวน 16
ล้ านบาท ทังนี
" " สิทธิของกองทุนอยูใ่ นลําดับเดียวกันกับเจ้ าหนี "ทางการค้ าดังกล่าว
5.1.3 สัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิรายได้ ก่ อให้ เกิดความเสียงทางการค้ าบางประการแก่
กองทุน
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ กับ BFKT และ AWC กําหนดไว้ ว่า หาก BFKT
หรื อ AWC ไม่สง่ มอบรายได้ ให้ แก่กองทุนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ตดิ ต่อกันสาม
งวด BFKT และ AWC (แล้ วแต่กรณี) จะต้ องชําระมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของรายได้ ในอนาคตซึงจะต้ อง
ชําระภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ รวมถึงมูลค่าสุดท้ าย (terminal value) ของ
ทรั พย์ สิน ให้ แก่กองทุน การชํ าระเงิ นจํ านวนดังกล่าวโดย BFKT หรื อ AWC ภายหลังจากการไม่
ปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อเกิดเหตุการณ์ ใด ๆ ตามทีระบุไว้ อาจไม่สะท้ อนถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจที
แท้ จริ งของการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC
เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 2 และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อมูลค่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของผู้
ลงทุน ในกรณีทีเกิดเหตุผิดสัญญาหรื อมีการเรี ยกร้ องให้ สง่ มอบรายได้ ก่อนกําหนด (acceleration)
ดังกล่าว ทังนี
" " กองทุนไม่สามารถรับรองได้ วา่ BFKT หรื อ AWC จะมีสภาพคล่องเพียงพอหรื ออยูใ่ น
สถานะที จะสามารถปฏิ บัติ ต ามภาระผูก พัน ของตนได้ นอกจากนี " ศาลอาจมี ดุล ยพิ นิ จ ในการ
พิจารณาปรับลดเงินจํานวนทีทรู BFKT หรื อ AWC มีภาระต้ องชําระให้ แก่กองทุนเมือเกิดเหตุผิด
สัญญาหรื อเมือเกิดเหตุการณ์ ทีกําหนดไว้ และภายใต้ ข้อกําหนดและเงือนไขของสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ กับ BFKT และ AWC BFKT และ AWC ตกลงทีจะชําระค่าเช่ารายเดือน
ให้ แก่กองทุน จนกว่าสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA จะหมดอายุลง กล่าวคือวันที 3 สิงหาคม
พ.ศ. 2568 หากไม่มีการต่ออายุสญ
ั ญา อย่างไรก็ดี BFKT หรื อ AWC อาจไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน
ซึงกําหนดให้ BFKT หรื อ AWC ส่งมอบรายได้ ให้ แก่กองทุน ซึงอาจส่งผลให้ รายได้ ประจําของกองทุน
ลดลง ด้ วยเหตุนี " การปรับลดค่าเสียหายทีกําหนดไว้ ลว่ งหน้ าหรื อการลดลงของรายได้ ตามสัญญาที
คาดการณ์ ว่าจะได้ รับจาก BFKT หรื อ AWC ทีกล่าวมาข้ างต้ นอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของ
กองทุน
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นอกจากผลประโยชน์ ที กองทุน มีสิทธิ ได้ รับ ภายใต้ สัญญาเช่า ดํ า เนิน การ และบริ หาร
จัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีแล้ ว กลยุทธ์ การเติบโตและรายได้ ของกองทุนในอนาคตยัง
ขึน" อยู่กับผลประโยชน์ ทีกองทุนมีสิทธิ ได้ รับภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรั พย์สินและสิทธิ รายได้ เป็ น
สําคัญ ซึงขึ "นอยู่กบั ความสามารถของนิติบคุ คลผู้โอนในการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันและข้ อกําหนด
บางประการภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว กองทุนไม่สามารถรับรองได้ วา่ นิติบคุ คลผู้โอนจะสามารถปฏิบตั ิ
ตามภาระผูกพันและข้ อกําหนดทุกข้ อภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวได้ การทีนิติบุคคลผู้โอนไม่สามารถ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันและข้ อกํ าหนดภายใต้ ข้อกํ าหนดของสัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ
รายได้ อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลประโยชน์ ที กองทุ น มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ภายใต้ สัญ ญาดัง กล่ า วและ
ผลประโยชน์ทีกองทุนจะได้ รับจากการให้ เช่าพื "นทีร่ วมแก่บคุ คลอืนในเวลาทีกองทุนคาดหมาย ซึง
อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี นยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแส
เงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน
5.1.4 กองทุนต้ องพึงพาผู้เช่ าและบริ หารจัดการหลักจํานวนน้ อยรายสําหรั บทรั พย์ สินโครงสร้ าง
พืน" ฐานโทรคมนาคม และอาจจะไม่ สามารถเรี ยกชําระเงินจากผู้เช่ าและบริ หารจัดการ
เหล่ านี " หรื อ AWC หรื อ BFKT ได้ ตามกําหนดเวลา หรื อไม่ สามารถเรี ยกชําระได้ เลยใน
กรณีทีผู้เช่ าและบริ หารจัดการหลักเหล่ านี " หรื อ AWC หรื อ BFKT ล้ มละลายหรื อประสบ
ปั ญหาทางการเงินอย่ างร้ ายแรง
กองทุนให้ เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมส่วนที
สําคัญแก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลัก เงินค่าเช่าทีมาจากผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักเหล่านี "และ
รายได้ ทีมาจาก AWC และ BFKT ถือเป็ นแหล่งรายได้ ทีสําคัญของกองทุน ดังนัน" ผลตอบแทนทาง
การเงินของทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม และความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบการดําเนิน
ธุรกิจของกองทุนขึน" อยูก่ บั ความมันคงทางธุรกิจและการเงินของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก AWC
และ BFKT อย่างมีนยั สําคัญ
ในกรณีทีผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก หรื อ AWC หรื อ BFKT ประสบปั ญหาทางการเงิน
อย่างร้ ายแรง กองทุนอาจมีความยากลําบาก หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าเช่าหรื อรายได้ ทีต้ อง
ชําระให้ แก่กองทุนตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที หรื อ
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ (แล้ วแต่กรณี) ภายในกําหนดเวลา หรื ออาจจะไม่สามารถ
เรี ยกเก็ บเงิ นดังกล่าวได้ เลย ซึงจะมี ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลการดําเนินงาน
กระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของกองทุน นอกจากนี " ถ้ าผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักรายใด
หรื อ AWC หรื อ BFKT ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้ สญ
ั ญาข้ างต้ น กองทุนอาจต้ อง
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รับภาระค่าใช้ จ่ายจํานวนมากในการรักษาสิทธิของกองทุน และ/หรื อ การหาผู้เช่าและบริ หารจัดการ
รายใหม่สาํ หรับการเช่าและบริ หารจัดการพื "นที (slots) บนเสาโทรคมนาคมทีว่างลง
ถ้ าศาลมีคําสังพิทกั ษ์ ทรัพย์ของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก หรื อ AWC หรื อ BFKT กองทุน
อาจไม่สามารถเรี ยกเก็บยอดเงินค้ างชําระตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มี
การแก้ ไขและแทนที หรื อสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ (แล้ วแต่กรณี) ทังนี
" " ตามกฎหมาย
ล้ ม ละลายไทย ถ้ า ผู้เ ช่ า และบริ ห ารจัด การหลัก หรื อ AWC หรื อ BFKT ถูก ศาลสังพิ ทักษ์ ทรั พย์
ยอดเงินทีผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก หรื อ AWC หรื อ BFKT ค้ างชําระต่อกองทุนเมือศาลมีคําสัง
พิทกั ษ์ ทรัพย์จะกลายเป็ นสิทธิเรี ยกร้ องสามัญทีไม่มีประกันในคดีล้มละลาย ซึงกองทุนจะได้ รับชําระ
ก็ ต่อ เมื อผู้เ ช่ า และบริ ห ารจัดการหลัก หรื อ AWC หรื อ BFKT ได้ ชํ า ระหนี ต" ามสิท ธิ เ รี ย กร้ องทีมี
บุริมสิทธิบางรายการแล้ ว รวมทังจะได้
"
รับชําระคืนตามสัดส่วนระหว่างเจ้ าหนี "ไม่มีประกันด้ วยกัน ใน
กรณี ที สิท ธิ เ รี ย กร้ องของเจ้ า หนี ข" องผู้เ ช่าและบริ ห ารจัด การหลัก หรื อ AWC หรื อ BFKT อาจมี
บุริมสิทธิ เหนือสิทธิ เรี ยกร้ องทีกองทุนมีต่อผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก หรื อ AWC หรื อ BFKT ใน
ส่วนของหนี "ทีผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก หรื อ AWC หรื อ BFKT มีต่อกองทุนภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที หรื อสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิ
รายได้ (แล้ วแต่กรณี ) กองทุนอาจได้ รับยอดเงินค้ างชําระตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หาร
จัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที และสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ (แล้ วแต่กรณี)
เพียงบางส่วน หรื อไม่ได้ รับเลย นอกจากนี " กองทุนอาจจะไม่ได้ รับชําระจํานวนเงินในอนาคตใด ๆ ที
กองทุนพึงจะมีสิทธิ ได้ รับตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและ
แทนที และสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ (แล้ วแต่กรณี ) และจะไม่ได้ รับประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของสัญญาดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ ในขณะเดียวกัน การที กสท. โทรคมนาคม ผิดนัดชําระ
ค่าเช่าหรื อค่าธรรมเนียมอืน ๆ หรื อชําระเงินล่าช้ า หรื อหยุดชําระเงินดังกล่าวให้ แก่ BFKT ภายใต้
สัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของ AWC และ
BFKT ในการส่งมอบรายได้ ให้ แก่กองทุน ฐานะทางการเงินของ AWC และ BFKT และความสามารถ
ของ AWC และ BFKT ในการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิ รายได้ หากมีเหตุการณ์ ใด ๆ ดังกล่าวเกิดขึ "นอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน
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5.1.5 การเปลียนแปลงเกียวกับการใช้ เสาร่ ว มกันและผู้เช่ าและบริ หารจัดการพืน" ทีร่ วมบนเสา
โทรคมนาคมและ FOC ของกองทุน อาจไม่ ได้ เป็ นไปในลักษณะทีกองทุนคาดหมาย
รู ปแบบการดําเนินธุรกิ จของกองทุนอยู่บ นหลักการว่าจะมี ผ้ ูให้ บริ การโทรคมนาคมใช้
ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมมากขึน" เนืองจากการเพิมจํ านวนผู้ประกอบการในเสา
โทรคมนาคมและ FOC ที มี อ ยู่จ ะส่ง ผลให้ ก ารใช้ ป ระโยชน์ จากทรั พ ย์ สิน ดัง กล่าวดี ยิงขึน" โดยมี
รายจ่ายลงทุนทีเพิมขึ "นค่อนข้ างตํา อันเป็ นการเพิมประสิทธิภาพทางด้ านต้ นทุนและการดําเนินงาน
ของกองทุน การเพิมอัตราการใช้ พื "นทีร่ วมของทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม เป็ นปั จจัย
หลักอย่างหนึงของกลยุทธ์การเติบโตของกองทุน ต้ นทุนทีเพิมขึ "นในการสร้ างเสาโทรคมนาคม และ
เวลาทีจะนําเสาโทรคมนาคมดังกล่าวออกสูต่ ลาด อาจเป็ นสิงจูงใจให้ ลกู ค้ าเป้าหมายพึงพาการใช้
เสาโทรคมนาคมทีมีอยูแ่ ล้ ว อย่างไรก็ตาม ความสําเร็ จของรูปแบบการดําเนินธุรกิจนี "ขึ "นอยูก่ บั ปั จจัย
หลายประการ ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง คุณภาพของทรัพย์สินของกลุม่ ทรู (เช่น ความครอบคลุม
ทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเสาโทรคมนาคม อัตราค่าเช่าทีสามารถแข่งขันกับรายอืนได้ และปั จจัย
อื น ๆ) ภูมิ ป ระเทศ ความหนาแน่ น ของประชากรในพื น" ที เมื อ งและชนบท สภาวะการเงิ น ที มี
ผลกระทบต่อผู้ประกอบการและรู ปแบบพฤติกรรมผู้บริ โภคอันเป็ นลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม และข้ อจํ า กั ด ทางกฎหมาย เป็ นต้ น นอกจากนี " ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมบางอย่างของกองทุนไม่ได้ พร้ อมสําหรับ การใช้ ร่วมกันได้ ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ
BFKT ซึงกองทุนซื "อรายได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินเหล่านัน" อยู่ภายใต้ ข้อตกลงการให้ สิทธิแต่เพียงผู้เดียว
แก่ กสท. โทรคมนาคม ในการใช้ ทรัพย์สินเหล่านัน" การจัดให้ มีผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการเพิมเติมบน
ทรัพย์สินดังกล่าวนันถู
" กจํากัดจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่กองทุนภายหลังวันครบ
กํ า หนดสัญ ญา HSPA ตามข้ อ กํ า หนดของสัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิน และสิท ธิ ร ายได้ กับ BFKT
อย่างไรก็ดี ระบบ FOC ของ BFKT อาจไม่พร้ อมสําหรั บการใช้ งานร่ วมกับผู้ประกอบการรายอืน
หลังจากสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA หมดอายุลงและมีการโอนทรัพย์สนิ ส่วนดังกล่าวให้ แก่
กองทุน เนืองจากข้ อจํากัดภายใต้ สญ
ั ญาต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับระบบสือสัญญาณของ BFKT ดังนี "
แม้ ว่า กสท. โทรคมนาคม จะยินยอมสละสิทธิในการใช้ แต่เพียงผู้เดียว การใช้ ทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื น" ฐานโทรคมนาคมบางประการร่ ว มกัน อาจยัง อยู่ภ ายใต้ ข้ อ จํ า กัด ทางด้ า นเทคโนโลยี แ ละ
กฎระเบียบ และความไม่แน่นอนนีอ" าจเป็ นข้ อจํ ากัดความสามารถของกองทุนทีจะหาผู้เช่าและ
บริ หารจัดการพื "นทีร่วมยิงขึ "นไปอีก
กองทุนไม่สามารถรับรองว่าผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมจะพยายามลดค่าใช้ จ่ายด้ วยการเพิม
การพึงพาการใช้ เสาโทรคมนาคมหรื อ FOC ร่ วมกัน ไม่ว่ากับผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมไร้ สายราย
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อื น ๆ หรื อ กับ ผู้ดํ า เนิ น งานเสาโทรคมนาคมและ FOC อิ ส ระเช่ น กองทุน โดยเฉพาะอย่ า งยิ ง
ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมอาจไม่ยินดีทีจะเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการเสาโทรคมนาคมหรื อ
FOC จากบุคคลภายนอก เนืองจากไม่เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ หรื อเชือว่าการเป็ น
เจ้ าของโครงข่ายของตนเองจะเป็ นข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขันมากกว่า หรื อไม่ว่าด้ วยเหตุผลอืนใด
ทังนี
" " หากการใช้ เสาโทรคมนาคมหรื อ FOC ร่วมกันไม่ได้ เป็ นไปตามทีกองทุนคาดหมายไว้ อาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะทางการเงิน
ของกองทุน
5.1.6 บริ ษัทจัดการอาจไม่ สามารถดําเนินกลยุทธ์ การลงทุนของกองทุนได้ อย่ างประสบผลสําเร็จ
ต่ อเนือง และอาจตกลงแก้ ไขเปลียนแปลงเอกสารธุรกรรม สละสิทธิ หรื อให้ ความยินยอม
โดยไม่ ขอความยินยอมจากผู้ถอื หน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการเป็ นผู้บริ หารจัดการตามธุรกิจปกติ (day-to-day management) ของกองทุน
และควบคุมการดําเนินธุร กิ จของกองทุน โดยอยู่ภายใต้ การกํ ากับดูแลของผู้ดูแ ลผลประโยชน์
กองทุนต้ องพึงพาการดําเนินงานของบริ ษัทจัดการและความสามารถของบริ ษัทจัดการในการ
ดําเนินงานและบริ หารจัดการกองทุน การทีบริ ษัทจัดการไม่สามารถบริ หารจัดการกองทุนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงือนไขภายใต้ กฎหมายทีเกียวข้ อง
อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงิน
สดและฐานะทางการเงินของกองทุน รวมถึงความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปั นผล และ
ย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอีกด้ วย
บริ ษัทจัดการแต่งตัง" ผู้จัดการทรั พย์สินโทรคมนาคมให้ เป็ นผู้รับผิดชอบการบริ การด้ าน
ธุรการบางประการ การจัดหาผลประโยชน์และการตลาดเกียวกับการให้ เช่า ดําเนินการและบริ หาร
จัดการทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมกับผู้เช่าและบริ หารจัดการรายอืน ๆ ทําให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนอาจไม่มีโอกาสทีจะประเมินการตัดสินใจของบริ ษัทจัดการเกียวกับกลยุทธ์ ทีบริ ษัทจัดการ
นํามาใช้ หรื อการลงทุนของกองทุน ตลอดจนเงือนไขในการลงทุนดังกล่าว การทีบริ ษัทจัดการไม่
สามารถดําเนินงานตามกลยุทธ์ ของกองทุนให้ เป็ นไปตามแผนทีวางไว้ อาจมีผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสดเงินสดและฐานะทางการเงิน
ของกองทุน
นโยบายการลงทุนของกองทุนอนุญาตให้ กองทุนลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื "นฐานได้ อย่าง
หลากหลาย โดยไม่จําเป็ นต้ องเกียวข้ องกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ/หรื อ ไม่จําเป็ นต้ องตังอยู
" ่
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ในประเทศไทย ตราบใดทีกิจการโครงสร้ างพื "นฐานนันเป็
" นประโยชน์หรื อเป็ นการให้ บริ การประชาชน
ในวงกว้ างของประเทศไทย ซึงกองทุนอาจไม่มีประสบการณ์ ในการลงทุนหรื อดําเนินงานกิ จการ
เหล่านันมาก่
"
อน ทังนี
" " แม้ ว่ากิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีกองทุนสามารถลงทุนได้ นนรวมไปถึ
ั"
งกิจการ
ไฟฟ้า ประปา ทางพิเศษ หรื อทางสัมปทาน ท่าอากาศยาน ท่าเรื อนํ "าลึก การขนส่งมวลชน พลังงาน
ทางเลือ ก ระบบบริ ห ารจัดการนํา" หรื อ ชลประทาน และระบบป้อ งกันภัย ธรรมชาติ และกิ จการ
โครงสร้ างพื "นฐานอืนใดซึงกฎหมายหลักทรัพย์อาจให้ เข้ าไปลงทุนได้ ในอนาคต กองทุนคาดว่าจะ
ลงทุนในโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเป็ นหลัก นอกจากนี " หากกองทุนจะเข้ าไปลงทุนในกิจการ
ดังกล่าว กองทุนคาดว่ากองทุนจะต้ องว่าจ้ างผู้ให้ บริ การภายนอกสําหรับการดําเนินงาน และ/หรื อ
การให้ บ ริ การสําหรั บ กิ จการดังกล่า ว ทัง" นี " กองทุน ไม่ส ามารถรั บ รองได้ ว่าจะสามารถว่าจ้ างผู้
ให้ บริ การหรื อผู้ดําเนินงานภายนอกทีเหมาะสม ซึงมีประสบการณ์ ทีจํ าเป็ นภายใต้ ข้อตกลงทาง
การค้ าทียอมรับได้ หรื อกองทุนอาจไม่สามารถหาผู้ให้ บริ การหรื อผู้ดําเนินงานภายนอกได้ เลย โปรด
พิจารณารายละเอียดเกียวกับกลยุทธ์ของกองทุนในหัวข้ อ 3.1 “วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และ
จุดเด่นในการดําเนินงานของกองทุน”
นอกจากนี " บริ ษัทจัดการยังมีดลุ ยพินิจแต่เพียงผู้เดียวทีจะใช้ สิทธิหรื อยินยอมให้ มีการใช้
สิทธิและการเยียวยาบางประการเกียวกับผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคมหรื อการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม หรื อให้ ความยินยอมในการแก้ ไขเปลียนแปลงเอกสาร
ธุรกรรม เอกสารธุรกรรมสําหรับการลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 เอกสารธุรกรรมสําหรับการลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 2 และ ครัง" ที 3 และเอกสารธุรกรรมสําหรับการลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 รวมทังสั
" ญญาหรื อ
เอกสารอืนใดทีเกียวข้ องหรื อเกียวเนืองกับเอกสารธุรกรรมดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม ครัง" ที 1 และสัญญา
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม ครัง" ที 2 หรื อผ่อนผันเงือนไขใด ๆ ในเอกสารธุรกรรม สัญญา
หรื อเอกสารอืนใดทีเกียวข้ องหรื อเกียวเนืองกับเอกสารธุรกรรมดังกล่าว (นอกเหนือจากการแก้ ไข
เปลียนแปลงทีต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ) ซึงอาจไม่สอดคล้ องกับผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยการดําเนินการดังกล่าวของบริ ษัทจัดการจะผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุน
และอาจไม่ใช่ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
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5.1.7 กองทุนอาจไม่ สามารถซือ" ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมเพิมเติมภายใต้ เงือนไข
ทียอมรั บได้ หรื อไม่ สามารถรวมทรั พย์ สินเหล่ านัน" ได้ อย่ างประสบผลสําเร็ จ หรื อกองทุน
อาจจะไม่ สามารถหาทรัพย์ สินเพือการลงทุนเพิมเติมทีเหมาะสมได้ หรือกลยุทธ์ การเติบโต
และแผนการขยายธุรกิจของกองทุนอาจจะไม่ ประสบผลสําเร็จ
กลยุทธ์ การเติบโตของกองทุนขึ "นอยู่กบั ความสามารถของกองทุนในการซื "อหรื อได้ มา หรื อ
การลงทุนในทรัพย์สินทีเป็ นโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิมเติมจากนิติบคุ คลผู้โอน บริ ษัทอืน ๆ
ในกลุม่ ทรู หรื อบุคคลภายนอกอืน ๆ เช่น การจะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 โปรดพิจารณาหัวข้ อ 5.1.11 “จํานวนเงินทีคาดว่าจะได้ รับจากการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง" นี " อาจได้ รับผลกระทบจากสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนในขณะนัน" และ
กองทุนอาจไม่สามารถระดมเงิ นทุนจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั ง" นีอ" ย่างเพียงพอทีจะเป็ น
ค่า ใช้ จ่ ายในการซื อ" ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุ นเพิ มเติ ม ครั ง" ที 4 และการ
ดําเนินการทีจะต้ องแล้ วเสร็ จก่อนและหลังการโอนทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 4 ให้ แก่กองทุนอาจล่าช้ าหรื อไม่สามารถกระทําได้ ทังนี
" " หากกองทุนไม่สามารถเข้ า
ลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใด
บริ ษัทจัดการจะต้ องดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยไม่ชกั ช้ า ” กลยุทธ์ นี "สะท้ อนความ
เสียงในส่วนของการประเมินมูลค่า จุดแข็งและจุดอ่อนของการเข้ าซื "อหรื อได้ มาและโอกาสการลงทุน
การรวมและบริ หารจัดการทรัพย์สินทีเป็ นโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีได้ มาใหม่ และการเพิม
หรื อปรับปรุ งประสิทธิภาพการดําเนินงานของทรัพย์สินเหล่านัน" นอกจากนี " กองทุนอาจต้ องจัดสรร
ทรัพยากรและฝ่ ายบริ หารจัดการ และอาจต้ องใช้ เวลาอย่างมากในการดําเนินการเพือการเข้ าซื "อหรือ
ได้ มาซึงทรัพย์สินจากการลงทุนดังกล่าว ทังนี
" " ความสามารถในการดําเนินกลยุทธ์ การเติบโตของ
กองทุนได้ อย่างประสบผลสําเร็ จจะขึ "นอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆ อาทิ ความสามารถของกองทุนในการเฟ้น
หาโอกาสการลงทุนทีเหมาะสม ซึงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุน การจัดหาเงินทุน
และ/หรื อการกู้ยืมเงิ นได้ อย่างเพียงพอบนเงือนไขทียอมรับได้ และการปฏิบตั ิตามคํารับรองของ
กองทุนทีระบุอยูใ่ นตราสารหนี "ใดซึงกองทุนอาจมีอยู่ ณ เวลานัน"
กองทุนไม่สามารถรับรองได้ ว่าการเข้ าซื "อหรื อการลงทุนของกองทุนจะสามารถทําได้ ใน
เวลาทีเหมาะสม หรื อเป็ นไปตามข้ อกํ า หนดและเงื อนไขซึงเป็ นทียอมรั บ ได้ ของกองทุน และไม่
สามารถรั บรองได้ ว่าทรั พย์สินทีเป็ นโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีกองทุนสามารถเข้ าซื "อหรื อ
ได้ มาหรื อลงทุนจากนิติบคุ คล ผู้โอน บริ ษัทอืน ๆ ในกลุม่ ทรู หรื อบุคคลภายนอกอืน ๆ ในอนาคตจะ
เป็ น ที น่ า สนใจและสามารถสร้ างผลตอบแทนให้ ก องทุ น จากการจัด หาผลประโยชน์ อ ย่ า งที
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คาดการณ์ ไว้ กองทุนคาดว่าในอนาคตอันใกล้ ทรั พย์ สินทีเป็ นโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมที
กองทุนจะเข้ าซื "อหรื อได้ มาเกือบทังหมด
"
จะมาจากนิติบคุ คลผู้โอนหรื อนิติบคุ คลอืน ๆ ในกลุม่ ทรู ซึง
ถือว่าเป็ นบุคคลทีเกียวข้ องของกองทุน แม้ วา่ ตามกฎหมาย ทรู และเรี ยลมูฟไม่สามารถออกเสียงใน
วาระเกียวกับธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้ องในกรณีทีการเข้ าทําธุรกรรมดังกล่าวต้ องได้ รับมติเห็นชอบ
จากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ถู ก จํ า กัด โดยข้ อจํ า กัด การทํ า ธุ ร กรรมกับ บุค คลที เกี ยวข้ อ งอื นใด
เนืองจากทรู และเรี ยลมูฟถือเป็ นบุคคลทีเกียวข้ องของกองทุนเพราะทรู ถือหน่วยลงทุนจํานวนเกิน
ร้ อยละ 10 ของหน่วยลงทุนทังหมด
"
และเรี ยลมูฟเป็ นบริ ษัทย่อยของทรู (โดย ณ วันที ;# ธันวาคม
พ.ศ. .$%# ทรู ถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม) ในเรี ยลมูฟ ในสัดส่วนร้ อยละ ++.&3) จึงถือ
เป็ นบุคคลทีถูกควบคุมโดยทรู อย่างไรก็ดี ทรูหรื อกลุม่ ทรูก็อาจยังคงมีอิทธิพลเหนือกว่าในการเจรจา
ต่อรองเงื อนไขในการเข้ าซือ" ทรั พย์ สินในอนาคตจากนิติบุคคลผู้โอนหรื อบริ ษัทอืน ๆ ในกลุ่มทรู
นอกจากนี " ถึงแม้ ว่าตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิรายได้ กองทุนจะได้ สิทธิในการได้ รับคํา
เสนอก่อน (right to receive a first offer) ในการซื "อทรัพย์สินทีเป็ นโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive บางอย่างจากกลุม่ ทรู ทีกลุม่ ทรู ประสงค์จะขายก็ตาม กลุม่ ทรู อาจตัดสินใจไม่ขาย
ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐานเพิ มเติ ม ใด ๆ หรื อ อาจตัด สิ น ใจลดจํ า นวนทรั พ ย์ สิ น ที จะขายลง
นอกจากนี " ภายหลังจากวันครบกําหนดของการใช้ สทิ ธิในการได้ รับคําเสนอก่อน (right to receive a
first offer) ซึงจะครบกํ าหนดในวันครบห้ าปี นับจากวันทีการได้ มาในทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ าง
พื "นฐานทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที 4 เสร็ จสิ "น หรื อวันทีการเสนอขายสําหรับการเพิมทุนครัง" ที 2 เสร็ จสิ "น
แล้ ว แต่ วัน ใดจะครบกํ า หนดที ห ลัง กลุ่ม ทรู จ ะสามารถขายทรั พ ย์ สิ น ที เป็ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive ให้ แ ก่ บุค คลที สาม ซึงจะทํ า ให้ ก องทุน ไม่สามารถซื อ" ทรั พ ย์ สิ น
ดัง กล่า วได้ จ ากกลุ่ม ทรู ใ นอนาคต นอกจากนี " กองทุน ไม่สามารถรั บ รองได้ ว่า กองทุน จะได้ รั บ
ประโยชน์ในการคัดสรรและเข้ าซื "อหรื อได้ มาซึงทรัพย์สินทีเป็ นโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมตามที
คาดว่าจะเป็ นการส่งเสริ มเป้าหมายกลยุทธ์ ของกองทุน หรื อได้ มาซึงทรั พย์ สินทีเป็ นโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมในอัตราทีจําเป็ นต่อการบรรลุแผนการขยายธุรกิจทีต้ องการ และกองทุนไม่
สามารถรั บ รองได้ ว่ า กองทุ น จะสามารถดํ า เนิ น ตามแผนการขยายธุ ร กิ จ หรื อ สามารถได้ รั บ
ผลประโยชน์จากกลยุทธ์การเติบโตของกองทุนในอนาคตได้ อย่างประสบผลสําเร็ จต่อเนือง ซึงไม่วา่
กรณีใดดังกล่าวย่อมอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมี นยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน
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5.1.8 หากบริ ษั ท จั ด การไม่ สามารถบริ ห ารจั ด การกองทุ น และ/หรื อ ผู้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น
โทรคมนาคมไม่ ดําเนินการให้ บริ การทีจําเป็ นและเกียวข้ องกับการจัดหาผลประโยชน์ จาก
กิจการโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมได้ อย่ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจส่ งผล
กระทบในทางลบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงิน
สดและฐานะทางการเงินของกองทุน
บริ ษัทจัดการเป็ นผู้บริ หารจัดการกองทุน และบริ ษัทจัดการต้ องพึงพาผู้จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมในการบริ การด้ านธุรการบางประการ รวมถึงการจัดหาผลประโยชน์ และการตลาด
สําหรับการเช่าและบริ หารจัดการพื "นทีร่วมกันบนทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมให้ แก่ผ้ เู ช่า
และบริ หารจัดการเพิมเติม ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักเป็ นผู้รับผิดชอบการดําเนินงานและการ
บํารุงรักษาทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม และ BFKT เป็ นผู้รับผิดชอบการดําเนินงานและ
การบํารุงรักษาทรัพย์สนิ โทรคมนาคมของ BFKT และ TUC เป็ นผู้รับผิดชอบการบํารุงรักษาและการ
ดําเนินงานของเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 และ
เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม ครัง" ที 1 และสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
เพิมเติม ครัง" ที 2 ทังนี
" " บริ ษัทจัดการและกองทุนไม่มีประสบการณ์หรื อความเชียวชาญในการบริ หาร
จัดการทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม และอาจไม่สามารถควบคุมดูแลการดําเนินงานของ
ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก และผู้เช่าและบริ หารจัดการรายอืน ๆ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน" หากผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีเกียวกับ
การจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สิน โครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมอย่างเหมาะสมอาจส่ง ผล
กระทบในทางลบต่อรายได้ ของกองทุน และหากบริ ษัทจัดการไม่สามารถควบคุมดูแลให้ ผ้ จู ดั การ
ทรั พ ย์ สิ น โทรคมนาคม ผู้ เช่ า และบริ ห ารจัด การหลัก และผู้ เช่ า และบริ ห ารจัด การรายอื น ๆ
ดําเนินงานเกียวกับทรัพย์สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคม และ/หรื อ บริ ษัทจัดการไม่สามารถ
บริ หารจัดการกองทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะทางการเงิ นของ
กองทุน ตลอดจนความสามารถในการจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและการ
ชําระคืนหนี "ทีถึงกําหนดชําระ นอกจากนี " การเปลียนแปลงในทางลบใด ๆ ในความสัมพันธ์ ระหว่าง
บริ ษัทจัดการกับผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคมอาจเป็ นอุปสรรคต่อความสามารถของบริ ษัทจัดการ
ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม และหากผู้จดั การทรัพย์สิน
โทรคมนาคมไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีตามสัญญาบริ การหลัก กองทุนอาจไม่สามารถแต่งตังบุ
" คคล
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อืนเพือบริ หารจัดการเกียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม
และการจัดหาผลประโยชน์และการตลาดเกียวกับการให้ เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการพื "นทีตัง"
ร่ วมกันบนทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับทีผู้จดั การ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมต้ องปฏิบตั ิตามสัญญาบริ การหลัก หรื ออาจไม่สามารถแต่งตังบุ
" คคลอืนได้
เลย ซึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสดและ
ฐานะทางการเงินของกองทุน
5.1.9 การดําเนิ นงาน ให้ บริ การ บํารุ งรั กษา และซ่ อมแซม FOC และระบบบรอดแบนด์ ในเขต
พืน" ทีต่ างจังหวัดมีค่าใช้ จ่ายสูงและมีความเสียง
ระบบต่าง ๆ ของกองทุนนันมี
" ความเสียงทีอาจเกิดขึ "นตามปกติตามลักษณะของ FOC และ
ระบบบรอดแบนด์ขนาดใหญ่ในเขตพื "นทีต่างจังหวัดทีมีความซับซ้ อน อันรวมถึง (ก) อุปกรณ์ชํารุ ด
เสียหาย (ข) การให้ บริ การได้ รับการรบกวน (ค) ไฟฟ้าดับ (ง) ซอฟต์แวร์ บกพร่ อง (จ) การละเมิด
ความปลอดภัย (ฉ) access line และอุปกรณ์เสียหาย และ (ช) ภัยธรรมชาติ เนืองจาก FOC ส่วน
ใหญ่ของกองทุนเป็ นโครงข่ายแบบพาดบนเสา จึงมีความเสียงทีจะได้ รับความเสียหายจากสภาพ
อากาศ และ FOC ทีเหลือซึงเป็ นโครงข่ายแบบลอดท่อใต้ ดินก็อาจได้ รับความเสียหายจากอุบตั ิเหตุ
ได้ ซึงความเสียหายในทังสองกรณี
"
อาจทําให้ การให้ บริ การลดน้ อยลงหรื อหยุดชะงักชัวคราว การ
ดําเนินงาน และบํารุ งรั กษา FOC ซึงเป็ นความรั บผิดชอบของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก ของ
กองทุน และ BFKT (แล้ ว แต่ก รณี ) ต้ อ งการการประสานงานและการรองรั บ ระหว่างกัน เองของ
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ขนสู
ั " งทีตังอยู
" ท่ วประเทศไทย
ั
และยังต้ องใช้ คา่ ใช้ จา่ ย
ในการดําเนินงานและต้ นทุนทีสูงมาก การทีผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก (TUC และ TICC) และ
BFKT (แล้ วแต่กรณี) ผิดสัญญาไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนในการดําเนินการบํารุงรักษา FOC
และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัดอาจส่งผลให้ มลู ค่าของทรัพย์สนิ ดังกล่าวลดลง ซึงอาจ
ส่งกระทบในทางลบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน นอกจากนี " ยังอาจส่งผลให้ ระบบของ
กองทุน ไม่สามารถดํา เนิ น งานโดยใช้ ต้ น ทุน อย่างมี ป ระสิท ธิ ภาพตามที คาดการณ์ ได้ เช่ น เมื อ
อุปกรณ์สือสัญญาณของกองทุนล้ าสมัยหรื อหมดอายุการใช้ งาน กองทุนอาจมีรายจ่ายลงทุนทีเพิม
สูงขึ "นอย่างมีนยั สําคัญ ทังนี
" " ขึ "นอยูก่ บั ลักษณะและขอบเขตของส่วนทีจําเป็ นต้ องได้ รับการซ่อมแซม
หรื อทดแทน การทีฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ไม่สามารถดําเนินการได้ ตามทีควรหรื อตามทีคาดการณ์
อาจทํ า ให้ ระบบเคเบิ ลไม่สามารถปฏิ บัติการได้ ตามลัก ษณะเฉพาะของการออกแบบ (design
specification) หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิการได้ เลย ซึงอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผล
การดําเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของกองทุน นอกจากนี " เนืองจากบริ การของ
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กองทุนมีความสําคัญเป็ นอย่างสูงต่อการประกอบกิจการของผู้เช่าและบริ หารจัดการของกองทุน
การทีบริ การของกองทุนได้ รับการรบกวนจึงอาจทําให้ ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการดังกล่าวสูญเสียกําไร
หรื อผลประโยชน์อืน ๆ หรื อได้ รับความเสียหายอืน ๆ ซึงอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ
ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของกองทุน ตลอดจนอาจก่อให้ เกิดความรับ
ผิดทางกฎหมายต่อกองทุน
5.1.10 สรุ ปรายงานการประเมินค่ าอิสระและรายงานทีใช้ อ้างอิง ไม่ ใช่ ความเห็นเกียวกับประโยชน์
เชิงพาณิชย์ ของกองทุน และไม่ ใช่ ความเห็นไม่ ว่าโดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยายเกียวกับราคา
ซือ" ขายหน่ วยลงทุนในอนาคต หรื อฐานะทางการเงินของกองทุน และการประเมินราคาที
อยู่ในรายงานดังกล่ าวไม่ ได้ เป็ นเครืองบ่ งชีถ" งึ มูลค่ าทีแท้ จริงของทรัพย์ สินของกองทุน
บริ ษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอ๊ ดไวเซอรี จํากัด และ บริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี จํากัด ได้ รับการ
แต่งตังให้
" เป็ นผู้ประเมินค่าอิสระ เพือทําการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 โดยผู้ประเมินค่าอิสระแต่ละรายได้ ออกรายงานการประเมินค่าอิสระ ซึง
ปรากฏตามภาคผนวก 1 “รายงานการประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคม จัดทําโดยบริ ษัท เจย์ แคปปิ ตอลแอ๊ ดไวเซอรี จํากัด” และภาคผนวก 2 “รายงานการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม จัดทําโดยบริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี
จํ ากัด ” ของเอกสารฉบับนีต" ามลําดับ ซึงแสดงสมมติฐานเกี ยวกับมูลค่าของทรั พย์สินโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 และรายได้ สทุ ธิ ในอนาคตของทรั พย์สินโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 และไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็ นคําอธิ บายทีสมบูรณ์
ของรายงานการประเมินค่าอิสระในการออกรายงานการประเมินค่าอิสระ
รายงานการประเมินค่าแต่ละฉบับตังอยู
" ่บนประมาณการและสมมติฐานหลายประการ
เกี ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ จากกิ จการโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคม ซึงรวมถึงฐานะทาง
การเงิ นในปั จจุบันและในอนาคต กลยุทธ์ ทางธุรกิ จ และสภาพแวดล้ อมทีจะต้ องดําเนินงานใน
อนาคต สมมติฐานเหล่านี "มาจากข้ อมูลทีได้ รับจากและการหารื อกับผู้บริ หารหรื อผู้แทนของผู้บริ หาร
ของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุน และสะท้ อนถึงความคาดหวังและความเห็นเกียวกับเหตุการณ์ใน
อนาคต รวมถึงความเสียงและความไม่แน่นอนซึงทราบอยู่แล้ วหรื อยังไม่ทราบก็ตาม โดยรายงาน
การประเมินค่าประกอบด้ วยการคาดการณ์และประมาณการในอนาคต และข้ อความในลักษณะที
เป็ นการคาดการณ์ ในอนาคต (forward-looking statements) ซึงโดยลักษณะของข้ อมูลดังกล่าว
แล้ ว จะอยู่ภายใต้ ความเสียงและความไม่แน่นอนทีมีนยั สําคัญ ทังนี
" " เหตุการณ์ในอนาคตทีอ้ างอิง
ในข้ อความในลักษณะทีเป็ นการคาดการณ์ ในอนาคต (forward-looking statements) ดังกล่าว มี
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ความเสี ยง ความไม่ แ น่ น อน และขึ น" อยู่กับ ปั จ จัย อื น ๆ ซึ งอาจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลลัพ ธ์ ห รื อ ผลการ
ดําเนินงานทีแท้ จริ งแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจากผลลัพธ์ หรื อผลการดํา เนินงานทีแสดงโดยชัดแจ้ ง
หรื อโดยปริ ยายในข้ อความในลัก ษณะที เป็ นการคาดการณ์ ใ นอนาคต (forward-looking
statements)
รายงานการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 4 แต่ละฉบับไม่ใช่ความเห็นเกียวกับข้ อดีทางธุรกิจและโครงสร้ างของการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม และไม่ใช่ความเห็นเกียวกับราคาซื "อขายหน่วยลงทุน
ในอนาคต หรื อฐานะทางการเงินของกองทุน ไม่วา่ โดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยาย
รายงานการประเมินค่าของผู้ประเมินค่าอิสระแต่ละฉบับมิได้ มีข้อมูลทังหมดที
"
อาจจําเป็ น
หรื อควรจะต้ องใช้ ในการประเมินทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 หรื อ
ประเมินการลงทุนในกองทุนหรื อในหน่วยลงทุนอย่างครบถ้ วน นอกจากนี " รายงานการประเมินค่า
ไม่ได้ จดั เตรี ยมโดยพิจารณาจากสภาพธุรกิจ การดําเนินงาน หรื อฐานะทางการเงินของกองทุนโดย
ครบถ้ วนทังหมด
"
ดังนัน" ผู้ประเมินค่าอิสระจึงไม่ได้ ให้ คํารับรองหรื อรับประกันในเรื องดังกล่าวไม่วา่
โดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยาย ทังนี
" " รายงานการประเมินค่าไม่ได้ ให้ สิทธิหรื อการเยียวยาแก่ผ้ ลู งทุนหรื อ
บุคคลอืน และไม่เป็ นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็ นการรับประกันในรูปแบบใด ๆ ในฐานะทางการเงิน
หรื อผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทุน หรื อข้ อความในลักษณะทีเป็ นการคาดการณ์ในอนาคต
(forward-looking statements) อืนใดทีระบุในรายงานการประเมินค่าดังกล่าว ซึงรวมถึงข้ อความที
เกียวข้ องกับปั จจัยเศรษฐศาสตร์ มหภาค (Macro-economic factors) บางประการโดยหรื อในนาม
ของกลุม่ ทรู บริ ษัทจัดการ กองทุน หรื อผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ
นอกจากนี " กองทุนไม่อาจรับรองได้ ว่าการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าอิสระจะสะท้ อนมูล
ค่าทีแท้ จริ งของทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 หรื อผู้ประเมินค่า
รายอืน ๆ จะประเมินได้ ในราคาเดียวกัน ดังนัน" ประมาณการมูลค่าทีระบุในเอกสารฉบับนี "อาจไม่
เป็ นข้ อบ่งชี "ถึงมูลค่าทีแท้ จริ งของทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
นอกจากนี " รายงานการประเมินค่าดังกล่าวไม่ได้ มีการปรับปรุ งนับตังแต่
" วนั ทีออกรายงาน และไม่
คํานึงถึงพัฒนาการใด ๆ ภายหลังวันออกรายงาน และไม่ควรได้ รับการพิจารณาว่าเป็ นคําแนะนํา
จากกลุม่ ทรู นิติบคุ คลผู้โอน ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม กองทุน บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรื อบุคคลอืนใด ดังนัน" ผู้ลงทุนไม่ควรเชือถือรายงานการประเมิน
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ค่า เกิ น สมควร ซึงรวมส่ว นสรุ ป ข้ อ มูลสํา คัญ ของรายงานการประเมิ น ค่า อิ สระดัง กล่า วในการ
ตัด สิน ใจลงทุน ในหน่วยลงทุน ของกองทุน โปรดพิ จ ารณารายละเอี ยดเพิมเติม ในภาคผนวก 1
“รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม จัดทําโดยบริ ษัท เจย์
แคปปิ ตอล แอ๊ ดไวเซอรี จํ ากัด ” และภาคผนวก 2 “รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรั พย์สิน
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม จัดทําโดยบริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี จํากัด”
5.1.11 จํานวนเงินทีคาดว่ าจะได้ รับจากการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั ง" นี " อาจได้ รับผลกระทบจาก
สภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนในขณะนัน" และกองทุนอาจไม่ สามารถระดมเงินทุนจาก
การเสนอขายหน่ วยลงทุ น ครั "ง นี อ" ย่ า งเพี ย งพอที จะเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื อ" ทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 4 และการดําเนินการทีจะต้ องแล้ ว
เสร็ จก่ อนและหลังการโอนทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุ นเพิมเติม ครั ง" ที
4 ให้ แก่ กองทุนอาจล่ าช้ าหรื อไม่ สามารถกระทําได้ ทัง" นี " หากกองทุนไม่ สามารถเข้ าลงทุน
ในทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 4 ได้ ไม่ ว่าด้ วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะต้ องดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยไม่ ชักช้ า
กองทุนจะนําจํานวนเงินสุทธิทีจะได้ รับจากการเสนอขายไปใช้ ในการซื "อทรัพย์สนิ โครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 เป็ นหลัก อนึง การได้ มาซึงทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 คาดว่าจะต้ องใช้ เงินทุนจํานวนไม่เกิน 15,800 ล้ านบาท ทังนี
" "
จํานวนเงินสุทธิ ทีจะได้ รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง" นี "ขึ "นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการซึงอยู่
นอกเหนือการควบคุมของกองทุน ซึงรวมถึงสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนในขณะนันทั
" ง" ใน
ประเทศไทยและในตลาดโลก กองทุนไม่สามารถรับรองว่าจํานวนเงินสุทธิทีจะได้ รับจากการเสนอ
ขายหน่ ว ยลงทุน ครั ง" นี จ" ะเพี ย งพอเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการได้ ม าซึ งทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4
หากจํานวนเงินสุทธิทีได้ รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง" นี "ไม่เพียงพอเป็ นค่าใช้ จ่ายใน
การได้ มาซึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 การได้ มาซึงทรัพย์สนิ
ดังกล่าวอาจไม่สามารถกระทําได้ หรื อกองทุนอาจจะต้ องกู้ยืมเงินเพือเป็ นเงินทุนส่วนทีเหลือสําหรับ
การได้ มาซึงทรัพย์สินดังกล่าว หากกองทุนต้ องทําการกู้ยืมเงินเพิมเติม กองทุนจะต้ องได้ รับอนุมตั ิ
จากทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที ; “การจัดการและการ
กํากับดูแลกองทุนรวม” หัวข้ อ 12.1.1 “นโยบายการกู้ยืมเงิน” ในกรณีทีกองทุนไม่ได้ รับอนุมตั ิจากที
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับการกู้ยืมเงิน อาจมีความเป็ นไปได้ ทีกองทุนจะไม่สามารถดําเนินการ
ให้ ได้ มาซึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ได้ ทังนี
" " หากกองทุนไม่
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สามารถดําเนินการให้ ได้ มาซึงทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 หรื อ
จํ า เป็ นต้ องกู้ ยื ม เงิ น เพิ มเติ ม เพื อใช้ เป็ นเงิ น ทุ น ในการได้ มาซึ งทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาส
ทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของกองทุน
นอกจากนี " ภายใต้ สัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ร ายได้ นิ ติ บุค คลผู้โ อนจะโอน
กรรมสิทธิ=ในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ให้ แก่กองทุน อย่างไร
ก็ตาม หน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้ องอาจคัดค้ านการโอนกรรมสิทธิ=ในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐาน
โทรคมนาคมที ลงทุน เพิมเติ ม ครั ง" ที 4 ทัง" นี " หากการโอนกรรมสิท ธิ= ท รั พย์ สิน โครงสร้ างพืน" ฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 และสิทธิตา่ ง ๆ ต้ องล่าช้ าออกไปหรื อถูกยกเลิก หรื อคูส่ ญ
ั ญา
หรื อหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้ องใด ๆ คัดค้ านการโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวอาจทําให้ การดําเนินงาน
ของกองทุนหยุดชะงัก ซึงอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผล
การดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน
อนึง บริ ษัทจัดการจะต้ องดําเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยไม่ชกั ช้ า หาก
กองทุนเพิมเงิ นทุนจดทะเบียนเพือลงทุ นในทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน" ฐานเพิมเติมแล้ ว แต่
ปรากฏเหตุขัด ข้ อ งในภายหลัง อัน ทํ าให้ ไม่ส ามารถได้ มาซึงทรั พ ย์ สินกิ จการโครงสร้ างพื น" ฐาน
ดังกล่าวได้ ดังนัน" หากภายหลังจากทีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง" นี "เสร็ จสิ "นลง และกองทุนได้
ดําเนินการเพิมเงินทุนจดทะเบียนแล้ ว แต่กองทุนไม่สามารถเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใด บริ ษัทจัดการจะต้ องดําเนินการลดเงินทุน
จดทะเบี ย นของกองทุน โดยไม่ ชัก ช้ า และในกรณี ดัง กล่า วผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ในส่ว นที จะต้ อง
ดําเนินการลดทุนอาจได้ รับเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุนคืนไม่เต็มจํานวน เพราะเหตุทีกองทุนอาจเหลือ
เงินไม่เพียงพอเนืองจากได้ ใช้ จ่ายเงินทีได้ รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปแล้ วในการจัดการ
กองทุนก่อนทีจะคืนเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
5.1.12 การไม่ ได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของทีดินผู้ให้ เช่ าและการอนุ ญาตหรื ออนุ มัติจากผู้ให้
สิทธิ แห่ งทาง หรื อการไม่ สามารถคุ้ มครองสิทธิ ของกองทุ นในทีดินซึงเป็ นทีตัง" ของเสา
โทรคมนาคมและ FOC อาจมี ผลกระทบในทางลบต่ อ ธุ รกิ จ โอกาสทางธุ รกิ จ ผลการ
ดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน
ที ดิ น และทรั พ ย์ สิน เกื อ บทัง" หมดที เสาโทรคมนาคม ซึงกองทุน จะได้ ม าจากการลงทุน
เพิมเติมครัง" ที 4 หรื อให้ เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการแก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการของกองทุน
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ตัง" อยู่นนั " เป็ นทีดินและทรั พย์ สินทีเช่ามาจากเจ้ าของทีดินหรื อผู้ครอบครองทีดิน ทัง" ภาครั ฐและ
ภาคเอกชน และการวาง FOC เกือบทังหมดซึ
"
งกองทุนจะได้ มาจากการลงทุมเพิมเติมครัง" ที 4 หรื อที
ได้ มาจาก TUC TICC และทรู มฟู แล้ วนัน" เป็ นไปตามสิทธิแห่งทางโดยนิติกรรมสัญญาทีหน่วยงาน
ด้ านสาธารณูปโภคมอบให้ แก่ TUC หรื อ TICC ซึงเป็ นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในกลุม่ ทรู และ
เป็ นหรื อจะเป็ นผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักของทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุน
นิติบคุ คลผู้โอนทีเกียวข้ องภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ และ TICC และ TUC ใน
ฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักของ FOC บางส่วนของกองทุนภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ และ
บริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีทีเกี ยวข้ อง ตกลงดําเนินการหรื อจะดําเนินการให้
กองทุนและผู้เช่าและบริ หารจัดการของกองทุนมีสิทธิ ใช้ และเข้ าถึงสถานทีเช่าและอาศัยสิทธิแห่ง
ทางได้ (แล้ วแต่กรณี ) ทัง" นี " สัญญาเช่าทีดินส่วนมากซึงนิติบุคคลผู้โอนทีเกียวข้ องเป็ นผู้เช่าจะมี
ข้ อสัญญามาตรฐานทีอนุญาตให้ นิติบคุ คลผู้โอนทีเกียวข้ องในฐานะผู้เช่านําพื "นทีเช่าออกให้ บคุ คล
ใด ๆ ใช้ ประโยชน์ หรื อเช่าช่วงได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบ รวมถึงอนุญาตให้ นิติบคุ คลผู้โอนที
เกียวข้ องในฐานะผู้เช่าโอนสิทธิและ/หรื อหน้ าทีตามสัญญาเช่าให้ แก่บคุ คลอืนโดยไม่ต้องขอความ
ยินยอมจากผู้ให้ เช่า (เพียงแต่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร) อย่างไรก็ตาม
สัญญาเช่าบางส่วนอาจไม่ได้ มีข้อสัญญาดังกล่าว นิติบุคคลผู้โอนทีเกียวข้ องจึงยังคงมีหน้ าทีต้ อง
ดําเนินการขอความยินยอมจากเจ้ าของทีดินหรื อผู้ครอบครองทีดินซึงเป็ นผู้ให้ เช่าเพือให้ สิทธิ แก่
กองทุนในการเข้ าใช้ ทีดิน ดังนี " กองทุนไม่สามารถรับรองว่าเจ้ าของทีดินหรื อผู้ครอบครองทีดินจะไม่
คัดค้ านการให้ สิทธิ ดังกล่าวหรื อห้ ามไม่ให้ ผ้ ูเช่าและบริ หารจัดการทีต้ องร่ วมใช้ สถานทีเช่าติดตัง"
อุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคมหรื อเข้ าถึงสถานที หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ "น และนิติบคุ คลผู้โอน
ไม่สามารถดําเนินการให้ บคุ คลภายนอกได้ รับความยินยอมในการใช้ สถานทีหรื อหากพื "นทีตัง" (site)
ที ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมตัง" อยู่ (หรื อ พื น" ที ตัง" ที ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ตังอยู
" ่) ไม่สามารถใช้ หรื อเข้ าถึงได้ เนืองจากข้ อบกพร่ องหรื อ
ข้ อจํากัดทางกฎหมายบางประการ นิติบุคคลผู้โอนมีหน้ าทีตามสัญญาโอนขายทรัพย์สิน และสิทธิ
รายได้ ทีเกียวข้ อง ในการย้ ายสถานทีตังเสาโทรคมนาคมหรื
"
อหาเสาโทรคมนาคมทดแทน หรื อหาก
ไม่สามารถย้ ายสถานทีตังเสาหรื
"
อหาเสาโทรคมนาคมทดแทนได้ ภายในระยะเวลาทีกําหนด นิติ
บุค คลผู้โอนมี ห น้ า ที ที จะต้ อ งซื อ" เสาโทรคมนาคมดัง กล่า วคื น จากกองทุน โดยราคาซื อ" คื น เสา
โทรคมนาคมทีนิติบุคคลผู้โอนจะต้ องชํ าระคือจํ านวนเท่ากับมูลค่าสุดท้ ายของทรั พย์ สินทีได้ รับ
ผลกระทบดังกล่าว รวมทังดอกเบี
"
"ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี คิดคํานวณตังแต่
" วนั ทีโอนทรั พย์ สิน
ดังกล่าวเสร็ จสิ "น หักด้ วยค่าเช่าทีกองทุนได้ รับจากการให้ เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการเสา
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โทรคมนาคมดังกล่าว รวมถึงดอกเบี "ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี คิดคํานวณตังแต่
" วนั ทีกองทุนรับเงิน
ค่าเช่าจากผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักแต่ละครัง" สําหรับทรัพย์สินทีได้ รับผลกระทบนันตามสั
"
ญญา
เช่า ดําเนินการและบริ หารหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีทีเกียวข้ อง ซึงอาจจะไม่ใช่ราคาทีสะท้ อน
ถึ ง มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ (economic value) ของเสาโทรคมนาคมดัง กล่ า วในกรณี ที กองทุน มี
กรรมสิทธิ=ในเสาโทรคมนาคมตลอดอายุการใช้ งาน นอกจากนี " หากมีการซื "อคืนเสาโทรคมนาคมใด
ๆ กองทุนจะเสียประโยชน์ในกระแสรายได้ จากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมในอนาคต ซึงอาจส่งผลให้
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนลดลง
ทังนี
" " กฟภ. ได้ มีหนังสือถึงกลุม่ ทรู ยืนยันว่าการวางพาดทรัพย์สินบางส่วนทีเกียวกับ FOC
นอกเขตพื "นทีกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด และ
ระบบ FOC ของ BFKT เป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ทีใช้ บงั คับ โดย ณ วันทีของเอกสารฉบับ
นี " กฟภ. ได้ ทยอยออกเอกสารเพื อเรี ยกชํ าระค่าพาดสายสําหรั บ สิทธิ แ ห่งทางสําหรั บ ทรั พ ย์ สิน
ดังกล่าว หากในอนาคต กฟภ. ไม่ให้ สิทธิ แห่งทางและคัดค้ านการเข้ าถึงและการใช้ งานทรัพย์สิน
ดังกล่าว ความสามารถของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักของกองทุนและ BFKT ในการดําเนินงานใน
ส่วนของทรัพย์สนิ เหล่านันอาจหยุ
"
ดชะงักลง หากเกิดกรณีดงั กล่าวและระบบ FOC ของ BFKT ได้ รับ
ผลกระทบ กองทุนหรื อ BFKT อาจจะต้ องทําการย้ ายทรัพย์สินส่วนทีได้ รับผลกระทบออกไป โดย
เป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่ายเอง และอาจก่อให้ เกิดความล่าช้ าขึ "น
การวางพาดหรื อการติดตัง" FOC ส่วนใหญ่ในเขตพื "นทีกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลของ
กองทุนส่วนใหญ่เป็ นไปตามการอนุญาตของ กสทช. ตามพรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม
อย่างไรก็ดี กฟน. และหน่วยงานด้ านสาธารณูปโภคอืนยังไม่ได้ มีการให้ สิทธิแห่งทางซึงทําให้ การ
วางพาดหรื อการติดตัง" FOC ดังกล่าวอาจเข้ าข่ายเป็ นการกระทําละเมิด โดย กฟน. หรื อหน่วยงาน
ด้ านสาธารณูปโภคอืนมีสิทธิตามกฎหมายทีจะฟ้องให้ กองทุนรื อ" ถอน FOC บางส่วน ดังกล่าว และ/
หรื อ เรี ยกร้ องค่าเสียหายได้ นอกจากนี " หน่วยงานของรัฐอืนใดอาจมีข้อกําหนดห้ ามมิให้ วางพาด
ติดตังหรื
" อแขวน FOC ในเขตพื "นทีรับผิดชอบของตน เว้ นแต่จะได้ รับหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานที
เกียวข้ อง หรื อมีการชําระค่าใช้ ประโยชน์ตอบแทน ทังนี
" " ในทางปฏิบตั ิผ้ ปู ระกอบกิจการโทรคมนาคม
ซึงรวมถึงกลุ่มทรู อาจไม่สามารถดําเนินการขออนุญาตหรื อชํ าระค่าใช้ ประโยชน์ ตอบแทน หรื อ
ดําเนินการดังกล่าวล่าช้ า หรื อไม่ได้ ดําเนินการดังกล่าวกับหน่วยงานทีเกียวข้ องสําหรับการวางพาด
หรื อการติดตัง" FOC นัน" ๆ ซึงอาจส่งผลให้ กองทุนถูกฟ้องให้ ดําเนินการรื อ" ถอน FOC ดังกล่าว หรื อ
ถูกเรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อค่าปรับได้
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ทังนี
" " ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที TUC
และ TICC ในฐานะผู้เ ช่ า และบริ ห ารจัด การหลัก ตกลงรั บ ผิ ด ชอบเกี ยวกับ การย้ า ย FOC และ
รับผิดชอบชดใช้ ความเสียหายให้ แก่กองทุนสําหรับต้ นทุน ค่าใช้ จ่าย ค่าเสียหาย ความสูญเสีย การ
เรี ยกร้ อง และความรับผิดใด ๆ ทีกองทุนต้ องรับผิดอันเกียวเนืองกับ FOC ซึงกองทุนได้ เข้ าลงทุนซึง
เป็ นส่วนหนึงของ FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 และ FOC ทีกองทุน
จะเข้ าลงทุนซึงเป็ นส่วนหนึงของ FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 อันเกิดขึ "นจากหรื อเป็ นผลมาจาก
การทีผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักของกองทุนไม่สามารถได้ มาซึงสิทธิ แห่งทางตามกฎหมายและ
ตามสัญญาทีจําเป็ น ซึงรวมถึงข้ อเรี ยกร้ องใด ๆ จากหน่วยงานด้ านสาธารณูปโภคหรื อหน่วยงาน
ของรั ฐอืนใด ทัง" นี " ภายใต้ เงื อนไขทีว่าได้ มีการปฏิบัติตามหน้ าทีและเงื อนไขบางประการตามที
กําหนดในสัญญาแล้ ว อนึง การไม่ปฏิบตั ิตามหรื อความล่าช้ าในการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีเกียวกับ
การชําระค่าเสียหายหรื อการรับผิดชดใช้ ดงั กล่าวข้ างต้ นของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักของกองทุน
อาจส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการชําระค่าใช้ จ่ายหรื อ
เงินปั นผลหรื อเงินใด ๆ ทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิได้ รับ
นอกจากนี " เจ้ าของทีดินและทรัพย์สินซึงเสาโทรคมนาคมของกองทุนตังอยู
" ่ในปั จจุบนั อาจ
คัดค้ านการทีนิติบุคคลผู้โอนให้ สิทธิ ในการใช้ และเข้ าถึ งสถานทีเช่าแก่กองทุนดังกล่าว เจ้ าของ
เหล่านันอาจบั
"
งคับให้ นิติบคุ คลผู้โอนหรื อบริ ษัทในกลุม่ ทรู นําทรัพย์สินดังกล่าวออกให้ เช่าช่วงหรื อ
โอนสิทธิการเช่าให้ แก่กองทุน พร้ อมทังเรี
" ยกร้ องอัตราค่าเช่าทีสูงขึ "น หรื อค่าตอบแทนอืน ๆ เพือแลก
กับความยินยอมของเจ้ าของเหล่านันในการให้
"
เช่าช่วงหรื อโอนสิทธิการเช่าหรื อการจัดการให้ กองทุน
เข้ าไปมีชือเป็ นผู้เช่าเมือสัญญาเช่าทีเกียวข้ องหมดอายุลง เนืองจากในเบื "องต้ นกองทุนไม่ได้ มีชือ
เป็ นคูส่ ญ
ั ญาในฐานะผู้เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่า และจะมีฐานะเป็ นผู้เช่าต่อเมือได้ รับความยินยอมจาก
เจ้ าของทีเกียวข้ อง หรื อเมือสัญญาเช่าทีเกี ยวข้ องหมดอายุลง (โดยขึน" อยู่กับความยินยอมของ
เจ้ าของทีดิน ) แม้ ว่านิติบุคคลผู้โอนทีเกียวข้ องและผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักของกองทุนจะมี
หน้ าทีภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ และ สัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารหลัก
ทีมีการแก้ ไขและแทนทีทีเกี ยวข้ องในการจัดให้ กองทุนมีสิทธิ ในการใช้ สิทธิ แห่งทาง การเข้ าถึง
สถานทีเช่า และมีสทิ ธิการเช่าเกียวกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีเกียวข้ อง อย่างไรก็
ตาม สิท ธิ ใ นการเยี ย วยาความเสีย หายของกองทุน จะมี อ ยู่อ ย่า งจํ า กัด หากผู้ใ ห้ เ ช่ า ที ดิ น หรื อ
ทรัพย์สินอันเป็ นทีตังของทรั
"
พย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีเกียวข้ อง บอกเลิกสัญญาตาม
ระยะเวลาการบอกกล่าวทีกําหนดไว้ เนืองจากการทีผู้เช่าค้ างชําระค่าเช่า
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โดยทัวไป สัญญาเช่าทีดินและทรัพย์สินซึงเสาโทรคมนาคมตังอยู
" ่ส่วนใหญ่มีระยะเวลา
ประมาณสามปี โดยสัญญาเช่าทีเหลือมีระยะเวลาการเช่าตัง" แต่น้อยกว่า 3 ปี ถึง 10 ปี โดยใน
สัญญาเช่าส่วนใหญ่ให้ สทิ ธิผ้ เู ช่าในการต่อสัญญา นิติบคุ คลผู้โอนหรื อบริ ษัทในกลุม่ ทรูจะดํารงสิทธิ
การเช่าดังกล่าวในฐานะผู้เช่าต่อไปจนกว่าเจ้ าของทีดินทีเกียวข้ องจะให้ ความยินยอมให้ กองทุนเข้ า
ไปเป็ นผู้เช่า และได้ ใช้ และจะใช้ ความพยายามอย่างสมเหตุผลในทางการค้ าในการต่ออายุสิทธิการ
เช่าดังกล่าว เว้ นแต่การเช่าพื "นทีทีเสาโทรคมนาคมซึงเป็ นกรรมสิทธิ=ของ BFKT และ AWC ตังอยู
" ่ ซึง
จะยังคงเช่าอยูภ่ ายใต้ ชือนิติบคุ คลผู้โอนหรื อนิติบคุ คลในกลุม่ ทรูตอ่ ไปจนกว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ=
ในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ให้ แก่กองทุน อย่างไรก็ตาม อาจ
เป็ นไปได้ ทีผู้ให้ เช่าจะปฏิเสธการต่ออายุหรื อขยายระยะเวลาการเช่าใด ๆ ภายใต้ ชือของกองทุนเมือ
สิทธิการเช่าหมดอายุลง หรื อนิติบคุ คลผู้โอนหรื อบริ ษัทในกลุม่ ทรู อาจผิดสัญญาไม่ปฏิบตั ิตามภาระ
ผูกพันของตน ซึงกรณี ดังกล่าวเหล่านีอ" าจทําให้ กองทุนจําเป็ นต้ องย้ ายสถานทีตังของทรั
"
พย์สิน
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีได้ รับผลกระทบ ทังนี
" " ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ และบริ หาร
จัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที TUC ซึงเป็ นผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักจะเป็ นผู้รับผิดชอบ
การย้ ายเสาโทรคมนาคมทีเป็ นทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุน
เพิมเติมครัง" ที 2 เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที 3 และเสาโทรคมนาคมของ TUC
ทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที 4 จากทีดินหรื อทรัพย์สินทีเช่าทีเสาโทรคมนาคมตังอยู
" ่เดิมไปยังสถานทีใหม่
ด้ วยต้ นทุนค่าใช้ จ่ายของ TUC เอง หากไม่สามารถต่ออายุหรื อขยายระยะเวลาการเช่าดังกล่าวได้
โดยกองทุนจะชําระค่าตอบแทนสําหรับการย้ ายเสาโทรคมนาคมให้ แก่ TUC เป็ นรายเดือนตามอัตรา
ทีระบุไว้ ในสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีทีเกียวข้ อง
อย่างไรก็ดี การไม่ปฏิบตั ิตามหรื อความล่าช้ าในการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันดังกล่าวของ TUC อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงิน
ของกองทุน
การสูญเสียสิทธิประโยชน์จากการเช่าหรื อสิทธิแห่งทาง ซึงมีเหตุมาจากการไม่ปฏิบตั ิหรื อ
การถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของข้ อตกลงการเช่าหรื อสัญญาให้ สทิ ธิแห่งทาง การบอก
เลิกสิทธิการเช่าหรื อการบอกเลิกสัญญาให้ สิทธิแห่งทางโดยผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ สิทธิ แล้ วแต่กรณี หรื อ
การไม่สามารถดําเนินการให้ มีการต่ออายุหรื อการทีเจ้ าของทีดินหรื อหน่วยงานด้ านสาธารณูปโภค
ปฏิเสธทีจะทําการต่ออายุให้ ภายใต้ ข้อกําหนดทีเหมาะสมในเชิงพาณิชย์หรื อไม่ต่ออายุให้ เลยเมือ
ครบกํ า หนดระยะเวลา หรื อ การคัดค้ านจากเจ้ าของที ดิน หน่ว ยงานด้ านสาธารณูปโภค กสท.
โทรคมนาคม หรื อหน่วยงานท้ องถินทีเกียวข้ อง ต่อการเข้ าถึงหรื อการใช้ สถานทีเช่าหรื อสิทธิแห่งทาง
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ดังกล่าวโดยกองทุน อาจเป็ นอุปสรรคขัดขวางความสามารถของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก BFKT
และ TUC ในการดําเนินงานเกี ยวกับทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมของกองทุน และ
ความสามารถของกองทุนการสร้ างรายรับจากทรัพย์สนิ ดังกล่าว
อนึง กองทุนจะได้ มาซึงรายได้ จากเสาโทรคมนาคมจํานวนหนึง ทีตังอยู
" ่บนบริ เวณทีดินซึง
ยังไม่มีความชัดเจนในเรื องของความเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ= หรื อมีสว่ นเกียวข้ องกับข้ อพิพาท หรื อ
อาจตกอยู่ภายใต้ ข้อจํากัดเกียวกับการใช้ พื "นทีบางประการทีอาจมีผลให้ BFKT (สําหรับกรณีของ
เสาโทรคมนาคมของ BFKT) และ TUC (สําหรับกรณีเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคม
ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2) ไม่
สามารถดําเนินการเกียวกับเสาโทรคมนาคม หรื ออาจทําให้ สิทธิการเช่าบนทีดินดังกล่าวใช้ บงั คับ
ไม่ได้ หากมีปัญหาใด ๆ เกิ ดขึน" ซึงกระทบต่อเสาโทรคมนาคม BFKT หรื อ เสาโทรคมนาคมของ
AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 อาจต้ องย้ ายสถานทีตังของเสาโทรคมนาคมดั
"
งกล่าว ซึงการย้ ายสถานทีตังของเสา
"
บางส่วนอาจมีคา่ ใช้ จ่ายทีสูงและอาจส่งผลให้ การใช้ ประโยชน์จากเสาโทรคมนาคมของ BFKT หรื อ
เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 1 และเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 2 ต้ อ งหยุด ชะงัก ลง หาก BFKT หรื อ AWC ไม่
สามารถย้ ายสถานทีตังของเสาได้
"
ก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้ ของกองทุนทีจะได้ รับจากเสาดังกล่าว
ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ทีเกียวข้ อง
หากทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น" ฐานใด ๆ ถูก ย้ า ยหรื อ จะต้ อ งหาทรั พ ย์ สิน อื นมาแทน การ
ให้ บริ การแก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการร่ วมซึงเป็ นบุคคลภายนอกในบริ เวณทีทรัพย์สินเหล่านันตั
" งอยู
" ่
อาจถูก รบกวนได้ หากนิ ติ บุค คลผู้โอนที เกี ยวข้ อ งไม่สามารถย้ า ยทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมดังกล่าวได้ และซื "อทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมดังกล่าวคืนจากกองทุนแทน
สัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการระหว่างกองทุนและผู้เช่าและบริ หารจัดการร่ ว มของ
กองทุนซึงเป็ นบุคคลภายนอกจะสิ "นสุดลง ผู้เช่าและบริ หารจัดการร่ วมจะต้ องย้ ายอุปกรณ์ของตน
ออกจากทรัพย์สินทีเกียวข้ อง ดังนี " กองทุนอาจถูกเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนและดําเนินคดีเพือ
เรี ยกร้ องค่าใช้ จ่ายในการย้ ายและติดตังอุ
" ปกรณ์ ของผู้เช่าและบริ หารจัดการใหม่ และค่าเสียหาย
จากการสูญเสียผลกําไรในอนาคต นอกจากนี " การระงับการให้ บริ การหรื อการสิ "นสุดของสัญญาเช่า
ดําเนินการ และบริ หารจัดการกับผู้เช่าและบริ หารจัดการร่ วมซึงเป็ นบุคคลภายนอกเนืองจากการที
นิ ติ บุ ค คลผู้ โอนหรื อ ผู้ เช่ า และบริ ห ารจั ด การหลัก ที อยู่ ใ นกลุ่ ม ทรู ไ ม่ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมให้
บุคคลภายนอกสามารถใช้ และเข้ าถึงสถานทีเช่าได้ หรื อไม่สามารถโอนสิทธิการเช่าหรื อจัดหาสิทธิ
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แห่งทางให้ แก่กองทุนหรื อเนืองจากความบกพร่องหรื อข้ อจํากัดทางกฎหมายบางประการทีเกียวข้ อง
กับสถานที (sites) ใด ๆ ตามข้ อกําหนดและเงือนไขของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้
อาจมีผลกระทบทางลบต่อชือเสียงของกองทุน ในฐานะผู้ให้ บริ การใช้ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม
ร่ วมกัน และอาจทําให้ หาผู้เช่าและบริ หารจัดการร่ วมยากขึ "น เหตุการณ์ ดงั กล่าวอาจมีผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะ
ทางการเงินของกองทุน
นอกจากนี " กองทุน อาจไม่สามารถเข้ าถึ ง วิ เ คราะห์ หรื อ ยื น ยัน ข้ อ มูล ทัง" หมดเกี ยวกับ
กรรมสิ ท ธิ= อี ก ทัง" ประเด็ น อื น ๆ ได้ ต ลอดเวลาเกี ยวกับ สถานที ซึงทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมที กองทุน ได้ เ ข้ า ลงทุน หรื อ จะได้ เ ข้ า ลงทุน ตัง" อยู่ ในกรณี ที มี ค วามบกพร่ อ งใด ๆ
เกียวเนืองกับสิทธิแห่งทางหรื อสิทธิในการเข้ าถึงสถานทีดังกล่าวเกิดขึ "น ความสามารถของผู้เช่าของ
กองทุนทีจะดําเนินงานต่อไป ณ สถานทีดังกล่าวก็ อาจได้ รับผลกระทบในเชิ ง ลบ ดังนัน" ความ
สูญเสียหรื อความบกพร่ องแห่งสิทธิในการเช่าหรื อสิทธิแห่งทางซึงมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ
กองทุนเหนือทีดินหรื อทรั พย์ สินอันเป็ นทีตัง" ของทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคม อาจมี
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด
และฐานะทางการเงินของกองทุน
5.1.13 หากผลการวิเคราะห์ การทับซ้ อนกันของเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
4 ทีกองทุนได้ ดําเนินการให้ มีการจัดทําการวิเคราะห์ ปรากฏว่ า มีการทับซ้ อนกันระหว่ าง
เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที 4 และเสาโทรคมนาคมทีกองทุนลงทุน
อยู่ในปั จจุบัน กลุ่มทรู ตกลงจะยังเช่ าพืน" ที (slots) บนเสาโทรคมนาคมดังกล่ าวตามสัญญา
เช่ า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีทีเกียวข้ อง โดยกองทุน
และ TUC จะเข้ า ทํา ความตกลงกั นเกี ยวกับการดําเนิ นการทีจํา เป็ นและเหมาะสมและ
กําหนดระยะเวลาในการดําเนิ นการแก้ ไขการทับซ้ อนของเสาโทรคมนาคมดังกล่ าวนั น"
ต่ อไป แต่ อย่ างไรก็ดี อาจมีความเป็ นไปได้ ทจะเกิ
ี ดความล่ าช้ าในการดําเนินการแก้ ไขการ
ทั บ ซ้ อนของเสาโทรคมนาคมดั ง กล่ าว ซึ งอาจส่ งผลกระทบในทางลบชั วคราวต่ อ
ความสามารถของกองทุนในการหารายได้ จํานวนหนึงจากเสาโทรคมนาคมทีทับซ้ อนกัน
ดังกล่ าว โดยการให้ เช่ าแก่ ผ้ เู ช่ าทีเป็ นบุคคลภายนอก
กองทุนได้ จัดให้ มีการทําการวิเคราะห์ การทับซ้ อนกันของเสาโทรคมนาคมของ TUC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 และเสาโทรคมนาคมทีกองทุนลงทุนอยู่ในปั จจุบนั เพือวัตถุประสงค์ในการ
เข้ าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 เพือให้ มนใจได้
ั
วา่ การ
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เข้ าลงทุนดังกล่าวจะไม่มีการทับซ้ อนกันของเสาโทรคมนาคมของกองทุนอย่างมีนยั สําคัญ (กล่าวคือ
การที สถานที ตัง" ของเสาโทรคมนาคมที กองทุ น ลงทุ น อยู่ ใ นปั จ จุ บัน และสถานที ตัง" ของเสา
โทรคมนาคมใหม่อยูใ่ กล้ กนั มากและเสาโทรคมนาคมทีตังอยู
" ่ใกล้ กนั นันเสาใดเสาหนึ
"
งยังมิได้ มีการ
ติ ด ตัง" อุป กรณ์ เพื อรั บ ส่งสัญ ญาณจนอาจทํ าให้ ผ้ ูเ ช่าที เป็ น บุค คลภายนอกอาจต้ อ งการเช่าเสา
โทรคมนาคมเสาใดเสาหนึ งมากกว่ า อี ก เสาหนึ ง ทัง" นี " การพิ จ ารณาการทับ ซ้ อ นกัน ของเสา
โทรคมนาคมอย่ า งมี นัย สํ า คัญ นัน" จะเป็ นไปตามหลัก การทางเทคนิ ค ที เป็ นที ยอมรั บ กั น ใน
อุตสาหกรรม) ณ วันทีของเอกสารฉบับนี " เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 ที
กองทุนจะเข้ าลงทุนในครัง" นี "ยังคงอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์การทับซ้ อนกัน หากผลการวิเคราะห์
ออกมาแล้ วพบว่ามีการทับซ้ อนกันระหว่างเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 และ
เสาโทรคมนาคมที กองทุ น ลงทุ น อยู่ ใ นปั จ จุ บัน กลุ่ม ทรู ต กลงจะยัง เช่ า พื น" ที (slots) บนเสา
โทรคมนาคมดังกล่าวตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีที
เกี ยวข้ อ ง โดยกองทุน และ TUC จะเข้ า ทํ าความตกลงกัน เกี ยวกับ การดํา เนิ น การทีจํ าเป็ น และ
เหมาะสมและกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการแก้ ไขการทับซ้ อนของเสาโทรคมนาคมดังกล่าวนัน"
ต่ อ ไป แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี อาจมี ค วามเป็ น ไปได้ ที จะเกิ ด ความล่า ช้ าในการดํ า เนิ น การแก้ ไขเสา
โทรคมนาคมทีมีการทับซ้ อนกันโดย TUC ซึงอาจส่งผลกระทบในทางลบชัวคราวต่อความสามารถ
ของกองทุนในการหารายได้ จํานวนหนึงจากเสาโทรคมนาคมทีทับซ้ อนกันดังกล่าว โดยการให้ เช่าแก่
ผู้เช่าทีเป็ นบุคคลภายนอก
5.1.14 รายงานของผู้เชียวชาญทีทําการประเมินทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคม ซึงบริษัท
จัดการอาศัยเป็ นข้ อมูลนัน" มีขอบเขตทีจํากัด อีกทัง" อาจมีความไม่ ถกู ต้ องและมีข้อบกพร่ อง
อยู่
รายงานของผู้เ ชี ยวชาญที ทํ า การประเมิ น ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคม
โดยเฉพาะในส่วนทีเกียวกับ FOC (รวมถึงรายงานของทีปรึกษาทางเทคนิค และรายงานการประเมิน
มูลค่า) ซึงบริ ษัทจัดการอาศัยเป็ นข้ อมูลนันมี
" ขอบเขตทีจํากัด อีกทังอาจมี
"
ความไม่ถูกต้ องและมี
ข้ อบกพร่องอยู่ ตัวอย่างเช่น ผู้ประเมินมูลค่ามิได้ ยืนยันการมีอยู่หรื อทําการตรวจสอบ FOC ทังหมด
"
ทีกองทุนมีอยู่หรื อจะเข้ าลงทุน ทังนี
" " ในการตรวจสอบหรื อการประเมินทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐาน
โทรคมนาคมของกองทุนนันใช้
" วิธีการสุม่ ตรวจ เนืองจากข้ อจํากัดของขอบเขตในการตรวจสอบ และ
จํานวนรวมถึงการกระจายตัวของทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมโดยเฉพาะ FOC ซึงมี
จํานวนมากและมีการกระจายตัวสูง นอกจากนี " ความชํารุดบกพร่องและความขาดตกบกพร่องบาง
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ประเภทอาจไม่สามารถหรื อยากทีจะตรวจสอบพบ เนืองจากข้ อจํากัดของขอบเขตในการตรวจสอบ
เทคโนโลยี หรื อเทคนิคทีใช้ รวมถึงปั จจัยประการอืน ๆ
นอกจากนี " คํารับรอง (Representation) การรับประกัน (Warranty) และข้ อตกลงในการรับ
ผิดชดใช้ (Indemnity) ซึงนิติบคุ คลผู้โอนทีเกียวข้ องให้ ไว้ แก่กองทุน มีข้อจํากัดทังในด้
" านของจํานวน
ค่ า เสี ย หายที อาจเรี ย กร้ องได้ และในด้ า นระยะเวลาการใช้ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อง กองทุน ไม่สามารถ
รับประกันได้ ว่ากองทุนจะมีสิทธิ เรี ยกร้ องค่าเสียหายได้ ตามทีนิติบุคคลผู้โอนทีเกียวข้ องได้ ให้ คํา
รับรอง การรับประกัน และข้ อตกลงในการรับผิดชดใช้ ไว้ สําหรับความเสียหายหรื อความรับผิดที
กองทุนได้ รับหรื อเกิดขึ "นอันเนืองมาจากการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม
โดยความชํารุ ดบกพร่ องหรื อความขาดตกบกพร่ องหรื อการไม่มีอยู่ของทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐาน
โทรคมนาคมดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของทรั พย์สินของกองทุน และอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลกําไรและกระแสเงินสดของกองทุนตลอดจนความสามารถของ
กองทุนในการจ่ายเงินปั นผลและเงินจากการลดทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
5.1.15 กองทุนอาจเผชิญความเสียงด้ านอัตราดอกเบีย" การชําระหนีแ" ละการกู้ยืมเงินเพือชําระหนี "
เดิม ในส่ วนของหนีท" ีมีอยู่ในปั จจุบัน และหนีใ" นอนาคต และอาจไม่ สามารถจัดหาเงินทุนที
จําเป็ นในอนาคตตามข้ อกําหนดซึงเป็ นทียอมรั บได้ หรื อไม่ สามารถจัดหาเงินทุนทีจําเป็ น
ดังกล่ าวได้ เลย
ในปั จ จุ บัน กองทุ น ได้ ทํ า การกู้ ยื ม เงิ น เพื อการได้ มาซึ งทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 ทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง"
ที 2 และทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 รวมถึงทีอาจจะทําการ
กู้ยืมเงินเพือการได้ มาซึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 (หากมี)
นัน" โดยเงือนไขของสัญญาเงินกู้ อัตราดอกเบี "ยส่วนหนึงของเงินกู้จะเป็ นอัตราไม่คงที โดยกองทุนได้
พิจารณาและควบคุมความอ่อนไหวต่อการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี "ยให้ อยู่ในระดับทีเหมาะสม
ผ่านการเข้ าทําสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี "ย (interest rate swap) เพือเปลียนอัตราดอกเบี "ยซึง
ไม่คงทีบางส่วนให้ เป็ นอัตราคงที อย่างไรก็ ดี ความผันผวนของอัตราดอกเบีย" อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อผลกํ าไรและกระแสเงิ น สดของกองทุนตลอดจนความสามารถของกองทุนในการ
จ่ายเงินปั นผลและเงินจากการลดทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
กองทุนอาจจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุนเพือการหาทรัพย์สินอืนมาทดแทนทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมเป็ นครัง" คราว นอกจากนี " กองทุนอาจต้ องการจัดหาเงินทุนหรื อกู้ยืมเงินเป็ น
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จํานวนมากเพือเป็ นทุนสําหรับการลงทุนเพิมเติม รวมถึงการใช้ สิทธิของกองทุนในการซื "อและ/หรื อ
การใช้ สทิ ธิในการได้ รับคําเสนอขาย (right to receive a first offer) ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สนิ
และสิทธิ รายได้ โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้ อ 5.1.7 “กองทุนอาจไม่สามารถซื "อทรั พ ย์สิน
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิมเติมภายใต้ เงือนไขทียอมรั บได้ หรื อไม่สามารถรวมทรั พย์ สิน
เหล่านันได้
" อย่างประสบผลสําเร็ จ หรื อกองทุนอาจจะไม่สามารถหาทรัพย์สนิ เพือการลงทุนเพิมเติมที
เหมาะสมได้ หรื อกลยุทธ์การเติบโตและแผนการขยายธุรกิจของกองทุนอาจจะไม่ประสบผลสําเร็ จ”
กองทุนอาจจะไม่สามารถทําการกู้ยืมเงินใหม่เพือชําระหนี "เดิม (refinancing) และจัดหา
เงินทุนในรู ปแบบการเพิมทุนหรื อกู้ยืมเงินได้ ในเวลาทีจําเป็ น หรื อตามข้ อกําหนดซึงเป็ นทียอมรับได้
ของกองทุน แม้ ว่า กองทุน สามารถทํา การกู้ยืมเงิ นเพื อการได้ มาซึงทรั พ ย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 และทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 2 และทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 รวมถึงทีอาจจะทําการ
กู้ยืมเงินเพือการได้ มาซึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4 (หากมี)
ข้ อกําหนดของการกู้ยืมเงินใหม่เพือชําระหนี "เดิม (refinancing) อาจเอื "อประโยชน์ให้ กบั กองทุนน้ อย
กว่าข้ อกําหนดของเงินกู้ยืมเดิม กองทุนอาจอยูภ่ ายใต้ บงั คับของข้ อกําหนดบางอย่างซึงจํากัดหรื อมี
ผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทุนทีจะจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อเข้ า
ทําความตกลงการจัดหาเงิ นทุนเพิมเติม และข้ อกํ าหนดดังกล่าวอาจจํ ากัดความสามารถของ
กองทุนทีจะทําการลงทุนเพิมเติม หรื ออาจกําหนดให้ กองทุนต้ องกันเงินไว้ ในบัญชีเงินฝากเพือดํารง
เงินฝากในบัญชีหรื อเพือเป็ นประกันการชําระคืนหนี " นอกจากนี " กองทุนยังอยู่ภายใต้ ข้อจํากัดการ
ดํารงอัตราส่วนหนี "สินต่อทุนไม่เกินสามเท่า (3:1) หรื ออัตราส่วนตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนด
เป็ นครัง" คราว อีกทัง" ภาระผูกพันในการชําระหนี ข" องกองทุนอาจเพิมขึ "นในอนาคตเนืองจากอัตรา
ดอกเบี "ยทีสูงขึ "น ดังนัน" ถ้ ากองทุนไม่สามารถกู้ยืมเงินใหม่เพือชําระเงินต้ นและดอกเบี "ยทีถึงกําหนด
ชํ าระได้ หรื อไม่สามารถขยายระยะเวลาการชํ าระเงิ นดังกล่าว หรื อไม่สามารถทําการชํ าระเงิน
ดังกล่าวด้ วยเงินทีได้ รับจากแหล่งเงิ นทุนอืน ๆ เช่น การออกหน่วยลงทุนใหม่ กองทุนจะไม่สามารถ
จ่ายเงินปั นผลในระดับทีคาดหมายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หรื อไม่สามารถชําระหนี "ตามทีถึงกําหนด
การทีกองทุนไม่สามารถชําระหนี " หรื อรักษาหลักประกัน หรื อปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญา
สินเชือ อาจนําไปสูก่ ารยกเลิกสินเชือหนึงหรื อหลายรายการ หรื อทําให้ เกิดเหตุผิดนัดซึงเกิดจากการ
ผิดนัดตามสัญญาอืน (cross default) หรื อก่อให้ เกิดเบี "ยปรับ หรื อทําให้ หนี "ภายใต้ สญ
ั ญาสินเชือดัง
กล่า วถึ ง กํ า หนดชํ า ระเร็ ว ขึน" ซึ งจะมี ผ ลกระทบในทางลบต่อ ธุ ร กิ จ ฐานะทางการเงิ น ผลการ
ดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกองทุน
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5.1.16 สิ ท ธิ ข องกองทุ น และผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น ในการเรี ย กร้ องต่ อบริ ษั ท จั ด การและผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ มีอยู่อย่ างจํากัด
ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการ และสัญญาแต่งตังผู
" ้ ดแู ลผลประโยชน์
ระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์นัน" ได้ จํากัดความรับผิดของบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) อยู่เพียงความรับผิดทีเกิดขึ "นจากการกระทําหรื อถูกกระทํา หรื อการงด
เว้ นการกระทําโดยสุจริ ตของบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ซึงมิได้ เกิดขึ "นจากการฉ้ อโกง การ
จงใจผิดสัญญา การกระทําผิดหน้ าที ทีได้ รับมอบหมาย (breach of trust) หรื อเกิ ดขึน" ในกรณี ที
บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ มิ ได้ ใช้ ความระมัดระวังตามสมควร นอกจากนี " ข้ อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการ และสัญญาแต่งตังผู
" ้ ดแู ลผลประโยชน์กําหนดให้ บริ ษัท
จัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิได้ รับชดใช้ ค่าเสียหายทีอาจเกิดขึ "นกับบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ในฐานะผู้จัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนโดยมีเหตุมาจากการดําเนินคดี
ค่าใช้ จ่าย การฟ้องร้ อง ค่าเสียหาย หรื อ ข้ อเรี ยกร้ อง ซึงมิได้ เกิดจากการฉ้ อโกง การจงใจผิดสัญญา
การกระทําผิดหน้ าทีทีได้ รับมอบหมาย (breach of trust) หรื อเกิ ดขึ "นในกรณี ทีบริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มิได้ ใช้ ความระมัดระวังตามสมควร ดังนัน" สิทธิเรี ยกร้ องทีกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีตอ่ บริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์จึงอาจมีอยูอ่ ย่างจํากัด
5.2

ความเสียงเกียวกับธุรกิจโทรคมนาคมและกิจการโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคม
5.2.1 ความเสียงเกียวกับสภาพแวดล้ อมในการกํากับดูแลด้ านกฎระเบียบ
(ก)

การเปลียนแปลงเงือนไขการรั บใบอนุ ญาตหรื อข้ อกําหนดอืน ๆ ซึงกําหนดให้
กองทุนต้ องได้ รับใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในอนาคต อาจส่ งผล
กระทบในทางลบต่ อกองทุน
ในอนาคต กสทช.อาจออกประกาศหรื อ มี แ นวทางการตี ค วามกฎหมายและ
ระเบียบใด ๆ ซึงกําหนดให้ บุคคลใด ๆทีเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ= ในทรัพย์สินโทรคมนาคม
(รวมถึงกองทุน) จะต้ องถูกกํากับดูแลโดย กสทช. หรื อต้ องได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมไม่ว่า ด้ ว ยสาเหตุใ ด ๆ รวมถึ ง มี ห น้ า ที ต้ อ งเสีย ค่า ธรรมเนี ย มใบอนุญ าต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม และค่าธรรมเนียม USO ทังนี
" " ณ วันทีของเอกสารฉบับนี " ยัง
ไม่มีความชัดเจนและความแน่นอนว่า กสทช.จะออกประกาศ หรื อมีแนวทางการตีความ
กฎและระเบียบดังกล่าวหรื อไม่ เมือใด และกองทุนจะถูกกําหนดให้ ต้องได้ รับใบอนุญาต
หรื อไม่ หรื อกองทุนจะมีความสามารถหรื อคุณสมบัติทีจะขอรั บใบอนุญาตดังกล่าวได้
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หรื อไม่ ดังนัน" แม้ ว่าตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กองทุนไม่สามารถประกอบกิจการ
โครงสร้ างพื "นฐานเองได้ แต่กองทุนไม่สามารถรับรองได้ ว่ากองทุนไม่ต้องได้ รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมในอนาคต
ในกรณีทีประกาศหรื อแนวทางการตีความกฎและระเบียบใด ๆ ดังกล่าวส่งผลให้
กองทุนหรื อบริ ษัทจัดการจะต้ องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในอนาคต
ไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใด ๆ กองทุนไม่สามารถรับประกันได้ วา่ กองทุนจะสามารถปฏิบตั ิตามหรื อ
มีคณ
ุ สมบัติตามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ องกับการขอรับใบอนุญาตหรื อเงือนไขใด ๆ ทีกําหนดให้
ผู้รับใบอนุญาตต้ องปฏิบตั ิได้ รวมถึงกองทุนจะมีภาระต้ องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม และค่าธรรมเนียม USO ในอัตราทีใช้ บงั คับในขณะนัน" โดย
อัตราทีบังคับใช้ ในปั จจุบนั ณ วันทีของเอกสารฉบับนี " เท่ากับประมาณร้ อยละ 1.5 และร้ อย
ละ 2.5 ของรายได้ รวม ตามลําดับ ทัง" นี " เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทีเกี ยวข้ องของ กสทช.
ดังนัน" หากประกาศ หรื อ แนวทางการตีความกฎและระเบียบใด ๆ ดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับ
อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิ จ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน
และฐานะทางการเงินของกองทุน รวมทังความสามารถของกองทุ
"
นในการจ่ายเงินปั นผล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(ข)

อุตสาหกรรมการสือสารในประเทศไทยเป็ นธุรกิจทีอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลอย่ าง
เข้ มงวด ซึงอาจนําไปสู่ความไม่ แน่ นอนเกียวกับสภาพแวดล้ อมในการกํากับดูแล
ด้ านกฎระเบียบ
คณะกรรมการกิ จการกระจายเสียง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จ การโทรคมนาคม
แห่งชาติ หรื อ กสทช. เป็ นหน่วยงานกํากับดูแลอิสระแต่เพียงหน่วยงานเดียวทีทําหน้ าที
กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย ซึงนับเป็ นหนึงในอุตสาหกรรมทีได้ รับการ
กํ า กั บ ดู แ ลอย่ า งมาก โดย กสทช. มี อํ า นาจอย่ า งกว้ างขวางครอบคลุม ทัง" กิ จ การ
โทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามอํานาจทีให้ ไว้ โดย พ.ร.บ.
องค์กรจัดสรรคลืนความถีฯ 2553 พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และ พ.ร.บ.
โทรทัศน์
กฎระเบี ย บที กํ า กับ ดูแลธุ ร กิ จโทรคมนาคมครอบคลุมถึง เรื องต่าง ๆ อาทิ (1)
ประเภทของบริ ก ารโทรคมนาคม และข้ อ กํ า หนดการออกใบอนุญ าตสํ า หรั บ บริ ก าร
โทรคมนาคมแบบต่ า ง ๆ (2) ข้ อกํ า หนดเกี ยวกั บ คุ ณ สมบัติ และขัน" ตอนการยื นขอ
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ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทังสามแบบที
"
มีอยู่ในประเทศไทย (3) มาตรการ
จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม (4) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
(5) การครอบงํากิจการโดยคนต่างด้ าว (6) การคงสิทธิ เลขหมาย (7) กฎระเบียบว่าด้ วย
การป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันทีไม่เป็ นธรรม สําหรั บกิ จการกระจายเสียงและ
โทรคมนาคม (8) กฎระเบียบว่าด้ วยการเชื อมต่อโครงข่าย (9) ขัน" ตอนการรั บและการ
พิจารณาการร้ องเรี ยนจากผู้ใช้ บริ การ (10) มาตรฐานสัญญาบริ การโทรคมนาคม (11) การ
กําหนดเพดานอัตราค่าบริ การและการเรี ยกเก็บค่าบริ การล่วงหน้ า (12) กฎระเบียบว่าด้ วย
การคุ้มครองความปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้บริ โภค (13) การใช้ บริ การข้ าม
โครงข่ายภายในประเทศ (14) การใช้ โครงสร้ างพื "นฐานร่วมกัน และ (15) การขายส่งบริ การ
และบริ การขายต่อบริ การ ในส่วนของการจัดสรรคลืนความถี พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืน
ความถี ฯ 2553 กํ าหนดให้ กสทช. ใช้ วิธีการ “ประมูล” เป็ นแนวทางในการจัดสรรคลืน
ความถีโทรคมนาคมให้ กบั ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เว้ นแต่ในกรณีเป็ นคลืนความถี ที
มีเพียงพอต่อการใช้ งานหรื อนําไปใช้ ในกิจการบางประเภททีไม่มีวตั ถุประสงค์เพือแสวงหา
กําไรซึงอาจใช้ วิธีการอืนได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ 9.2.3 (จ) “อํานาจ
หน้ าทีของ กสทช.”
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืนความถีฯ 2553 ให้ อํานาจแก่ กสทช. ทีจะดําเนินการ
ต่าง ๆ เช่น
· จัดทําแผนแม่บทการบริ หารคลืนความถี ตารางกํ าหนดคลืนความถี แห่งชาติ แผน
แม่บท กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผน
ความถีวิทยุ แผนการบริ หารสิทธิ ในการเข้ าใช้ วงโคจรดาวเทียม และแผนเลขหมาย
โทรคมนาคม ให้ สอดคล้ องกับแผนระดับชาติวา่ ด้ วยการพัฒนาดิจิทลั และดําเนินการ
ให้ เป็ นไปตามแผนดังกล่าว
· กํ า หนดโครงสร้ างสําหรั บ การคํา นวณอัตราค่าธรรมเนีย มและอัตราค่าบริ การทีผู้
ให้ บริ การโทรคมนาคม และผู้ให้ บริ การวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จะเรี ยกเก็บ
จากผู้ใช้ บริ การ และโครงสร้ างสําหรับการคํานวณอัตราค่าเชือมต่อโครงข่าย
· ออกใบอนุญาตและกํากับดูแลการใช้ คลืนความถีวิทยุในกิจการโทรคมนาคม และ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
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· กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละขั น" ตอนการออกใบอนุ ญ าตให้ แก่ ผ้ ู ประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคม และผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย
รวมทังข้
" อกําหนด เงือนไข และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต อีกทังกํ
" ากับดูแลการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย
· กําหนดมาตรฐานและข้ อมูลจําเพาะทางเทคนิคในการประกอบกิจการโทรคมนาคม
และกิ จ การกระจายเสีย งและกิ จการโทรทัศน์ รวมทัง" หลักเกณฑ์ แ ละขัน" ตอนการ
เชือมต่อโครงข่ายและการเข้ าถึงโครงข่าย
· วางแผนการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม กําหนดเลขหมายโทรคมนาคมให้ แก่ผ้ ใู ห้
บริ การ และกําหนดหลักเกณฑ์และขันตอนสํ
"
าหรับการคงสิทธิเลขหมาย
· ส่งเสริ มการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
· กําหนดมาตรการป้องกันพฤติกรรมทีต่อต้ านการแข่งขันหรื อพฤติกรรมการแข่งขันทีไม่
เป็ นธรรม
· เรี ย กคื น คลืนความถี ที ไม่ได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ หรื อ ใช้ ป ระโยชน์ ไม่ค้ ุม ค่า หรื อ นํามาใช้
ประโยชน์ ให้ ค้ มุ ค่ายิงขึ "น
· ดําเนินการในฐานะหน่วยงานอํานวยการของรัฐทีมีอํานาจในการบริ หารกิจการสือสาร
ระหว่างประเทศกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรื อกับองค์ การระหว่าง
ประเทศอืน รั ฐบาล และหน่วยงานต่างประเทศ ตามทีอยู่ในหน้ าทีและอํานาจของ
กสทช. หรื อตามทีรัฐบาลมอบหมาย รวมทังสนั
" บสนุนการดําเนินการของรัฐเพือให้ มี
ดาวเทียมหรื อให้ ได้ มาซึงสิทธิในการเข้ าใช้ วงโคจรดาวเทียมและประสานงานเกียวกับ
การบริ หารคลืนความถีทังในประเทศและระหว่
"
างประเทศ ทังนี
" " เพือให้ เป็ นไปตามแผน
แม่บ ทซึงจัด ทํ า ขึน" และนโยบายและแผนระดับ ชาติ ว่าด้ วยการพัฒ นาดิ จิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม
· กําหนดหน้ าทีในการจัดให้ มีบริ การโทรคมนาคมพื "นฐานอย่างทัวถึง รวมถึงข้ อกําหนด
ในการให้ บริ การในพื "นทีห่างไกล และ
· กํ าหนดหลักเกณฑ์และขันตอนการคุ
"
้ มครองสิทธิ ของผู้ใช้ บริ การโทรคมนาคม และ
ผู้ใช้ บริ การกระจายเสียงและบริ การโทรทัศน์
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· ดําเนินการให้ ได้ มาและรักษาไว้ ซึงสิทธิ ในการเข้ าใช้ วงโคจรดาวเทียมอันเป็ นสมบัติ
ของชาติ และดํ า เนิ น การให้ มี ก ารใช้ สิ ท ธิ ดัง กล่า วเพื อให้ เ กิ ด ประโยชน์ สูง สุด กับ
ประเทศชาติและประชาชน ในกรณีทีการรักษาสิทธิดงั กล่าวก่อให้ เกิดภาระแก่รัฐเกิน
ประโยชน์ทีจะได้ รับ กสทช. อาจสละสิทธิดงั กล่าวได้ ตามทีกําหนดในแผนการบริ หาร
สิทธิ ในการเข้ าใช้ วงโคจรดาวเทียม และให้ รายงานคณะรัฐมนตรี พร้ อมทังประกาศ
"
เหตุผลโดยละเอียดให้ ประชาชนทราบ ในการดําเนินการให้ มีการใช้ สิทธิในการเข้ าใช้
วงโคจรดาวเทียมดังกล่าว ให้ กสทช. มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข
การอนุญาตค่าธรรมเนียมและการยกเว้ นค่าธรรมเนียมการอนุญาต รวมถึงค่าใช้ จ่าย
ต่าง ๆ ในการดําเนินการทีเกียวข้ องทีผู้ขอรับอนุญาตหรื อผู้รับอนุญาต แล้ วแต่กรณี
จะต้ องรับภาระโดยค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าวเมือหักค่าใช้ จา่ ยในการอนุญาต
แล้ วเหลือเท่าใดให้ นําส่งเป็ นรายได้ แผ่นดิน
· พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการตามพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืน
ความถีฯ 2553 โดยใช้ ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ และกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกียวกับการอนุญาต เงือนไข และค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว
โดยเหตุทีมีความไม่แน่นอนเกียวกับการออกกฎระเบียบใหม่ซึงกํากับดูแลและ
ควบคุม ธุ ร กิ จ โทรคมนาคมหรื อ อาจมี ค วามเปลียนแปลงในแนวทางการตี ค วามหรื อ
นโยบายของ กสทช. ทีอาจนํามาใช้ ในธุรกิจดังกล่าวในอนาคต กองทุนจึงไม่อาจรับรองได้
ว่าความไม่แน่นอนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพแวดล้ อมในการกํากับ
ดูแลด้ านกฎระเบียบและโอกาสทางธุรกิจของกองทุนหรื อกลุม่ ทรู
(ค)

ใบอนุ ญาตทีจําเป็ นในการประกอบการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินโครงสร้ าง
พื น" ฐานโทรคมนาคมมี ค วามหลากหลาย และอาจเป็ นการยากที จะได้ รั บ
ใบอนุ ญาตดังกล่ าว และหากแม้ ได้ รับแล้ ว ก็อาจถูกแก้ ไข จํากัด หรื อยกเลิก หรื อ
อาจต่ ออายุไม่ ได้
การตัง" เสาโทรคมนาคมและการวาง FOC และระบบบรอดแบนด์ ในเขตพื น" ที
ต่ า งจัง หวัด ต้ อ งได้ รั บ การอนุมัติ จ ากหน่ ว ยงานของรั ฐ หลายแห่ ง ซึ งรวมถึ ง กสทช.
หน่วยงานด้ านสาธารณูปโภค และหน่วยงานท้ องถิน (สําหรับใบอนุญาตก่อสร้ าง) ในกรณี
ของเสาโทรคมนาคม ใบอนุญาตเหล่านี "อาจถูกทบทวน ตีความ แก้ ไข จํากัด หรื อยกเลิก
โดยหน่วยงานทีเกียวข้ องได้ ซึงผลของการดําเนินการเหล่านันทํ
" าให้ กองทุนอาจไม่สามารถ
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ใช้ ประโยชน์ จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมได้ ตามทีกองทุนคาดการณ์ ไว้
นอกจากนี " หลักเกณฑ์ในการให้ อนุญาตให้ ตงเสาและวาง
ั"
FOC มีความแตกต่างกันอย่าง
มากระหว่างหน่วยงานของรัฐส่วนกลางและหน่วยงานปกครองท้ องถิน แม้ ว่าจะอยูภ่ ายใต้
บังคับของกฎหมายเดียวกัน ดังนัน" หน่วยงานส่วนกลางหรื อหน่วยงานปกครองท้ องถินแต่
ละแห่งจึงมักออกนโยบายทีเฉพาะกิ จ และซํา" ซ้ อ นกัน อันประกอบด้ วยข้ อกํ าหนดและ
เงือนไข ค่าธรรมเนียมรายปี ฐานอัตราค่าบริ การ ภาษี ท้องถิน ค่าธรรมเนียมอืน ๆ และ
มาตรฐานด้ านสิงแวดล้ อมทีแตกต่างกัน ความไม่แน่นอนซึงส่วนใหญ่เกิดจากการขาดการ
วางนโยบายในระดับภูมิภาคทีสอดคล้ องกัน อาจส่งผลให้ กองทุนเข้ าไปมีสว่ นพัวพันกับข้ อ
พิพาทเป็ นจํานวนมาก
ทังนี
" " การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมอาจจะ
ต้ อ งมี ก ารยื นขอใบรั บ รอง ใบอนุญ าต และการอนุมัติ จ ากหน่ว ยงานต่า ง ๆ ซึงอาจมี
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะ
ทางการเงินของกองทุน เมือกองทุนมีความจําเป็ นหรื อถูกกําหนดให้ ต้องได้ รับหรื อเมือครบ
กํ า หนดการต่อ อายุใ บรั บ รอง ใบอนุญ าต และการอนุมัติ กองทุน ไม่อ าจรั บ รองได้ ว่ า
หน่วยงานของรั ฐทีเกี ยวข้ องจะออกใบรั บรอง ใบอนุญาต หรื อให้ การอนุมัติเหล่า นี แ" ก่
กองทุน หรื อหน่วยงานของรัฐทีเกียวข้ องจะออกใบอนุญาต ใบรับรอง หรื อการให้ การอนุมตั ิ
ภายในเวลาอันเหมาะสมหรื อตามทีคาดหมาย นอกจากนี " ใบรับรอง ใบอนุญาต และการ
อนุมตั ิเหล่านี "อาจอยูภ่ ายใต้ เงือนไขต่าง ๆ ซึงกองทุนไม่อาจรับรองได้ วา่ กองทุนจะสามารถ
ปฏิบตั ิตามเงือนไขเหล่านี "ได้ อย่างต่อเนือง ซึงอาจนําไปสูก่ ารยกเลิก การเพิกถอน หรื อการ
ระงับซึงใบรับรอง ใบอนุญาต หรื อการอนุมัติทีเกี ยวข้ องนัน" ๆ การทีกองทุนไม่สามารถ
ได้ มาหรื อต่ออายุใบรั บรอง ใบอนุญาต หรื อการอนุมัติทีเกี ยวข้ องนัน" ๆ หรื อดํารงไว้ ซึง
คุณสมบัติในการมีใบอนุญาต หรื อยืนขอใบรับรอง ใบอนุญาต หรื อการอนุมตั ิทีจําเป็ น อาจ
ส่งผลให้ การดําเนินงานของกองทุนต้ องหยุดชะงัก และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสําคัญต่อธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจของกองทุน กองทุนไม่อาจรับรองได้ ว่าหน่วยงานที
เกียวข้ องจะไม่ดําเนินการหรื อกําหนดเงือนไขใด ๆ ทีเกียวกับใบอนุญาตดังกล่าว ซึงอาจมี
ผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ การดําเนินงาน กระแสเงิน
สดและฐานะทางการเงินของกองทุน นอกจากนี " หากกองทุนไม่สามารถขอรับอนุมตั ิและ
ขอรับใบอนุญาตบางอย่างได้ กองทุนอาจมีความจําเป็ นทีจะต้ องหาสถานทีตังอื
" นสําหรับ
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ทรัพย์สินทีเกียวข้ อง ซึงทําให้ ต้องใช้ ความพยายามและค่าใช้ จ่ายอย่างสูงในกรณีทีไม่มี
สถานที (site) อืนทีเหมาะสม
อนึง เสาซึงตังอยู
" ่ในพื "นทีทีมีกฎหมายกําหนดและมีความสูง 10 เมตรขึ "นไปจาก
ระดับ ฐาน และมี นํ า" หนัก เกิ น 40 กิ โลกรั ม ขึน" ไปนัน" จะต้ อ งมี ใ บอนุญ าตก่ อ สร้ างจาก
หน่วยงานท้ องถิน ถึงแม้ กองทุนต้ องพึงพานิติบคุ คลผู้โอนและผู้ใช้ ทรัพย์สินของกองทุนใน
การจัดหาใบรั บรองหรื อการอนุมัติเหล่านี " แต่ในกรณี ทีมีการเปลียนแปลงหน้ าทีความ
รับผิดชอบนี " กองทุนอาจจะต้ องเป็ นผู้ทําการจัดหาหรื อต่ออายุใบรับรองหรื อการอนุมัติ
สําหรับเสาโทรคมนาคมหรื อทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมอืน ๆ ทีกองทุนอาจจะ
ได้ มาในอนาคต หรื อเสาโทรคมนาคมทีกองทุนอาจจะต้ องทําการย้ าย ซึงอาจเป็ นการเพิม
ต้ นทุนการดําเนินงานของกองทุน
นอกจากนี " ผลกระทบทางด้ า นสุข อนามัย และทัศ นี ย ภาพของการติ ด ตัง" เสา
โทรคมนาคมจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิงในเขตนครหลวงและเขตเมืองของประเทศไทย
ตลอดจนความกังวลทีสูงขึน" เกี ยวกับผลกระทบของคลืนแม่เ หล็ก ไฟฟ้าทีมีต่อร่ า งกาย
มนุษย์ ซึงอาจทําให้ หน่วยงานของรัฐระดับท้ องถินเกิดความกังวลขึ "นได้ ดังนัน" หน่วยงาน
ของรั ฐ ทีเกี ยวข้ อ ง อาจมี การกํ าหนดเงื อนไขหรื อข้ อจํ ากัดบางอย่างสําหรั บ การตัง" เสา
โทรคมนาคม ซึงจะเป็ นการจํากัดความขีดสามารถของกองทุนในการขยายกิจการอย่างมี
นัยสําคัญ หรื อเป็ นการบังคับให้ กองทุนต้ องย้ ายสถานทีตังของเสาเดิ
"
ม ซึงมีค่าใช้ จ่ายทีสูง
มาก
5.2.2 การลดลงของอุปสงค์ ของทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมในประเทศไทย อาจมี
ผลกระทบในทางลบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อผลการดําเนินงานของกองทุน
ธุรกิ จของกองทุนประกอบด้ วยการถื อกรรมสิทธิ= หรื อสิทธิ การเช่าหรื อสิทธิ ในการได้ รั บ
ประโยชน์จากรายได้ ทีเกิดจากเสาโทรคมนาคม โครงสร้ างพื "นฐานทีเกียวข้ อง รวมทัง" FOC และ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด และการให้ เช่าเสาและ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื "นทีต่างจังหวัด ให้ ผ้ ใู ห้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีและผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมประเภทอืน ๆ เป็ นหลัก
นอกจากนี " กองทุนได้ สิทธิ ในการรับประโยชน์จากรายได้ ทีเกิดจากการที BFKT และ AWC ให้ เช่า
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ทังนี
" " ปั จจัยทีมีผลกระทบในทางลบ
ต่ออุปสงค์ของเสาโทรคมนาคม การใช้ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Active และ Passive
FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัดในประเทศไทยโดยทัวไป และโดยเฉพาะอย่างยิง
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พื "นทีบนเสา พื "นทีรองรับของ FOC และสิทธิของกองทุนในการรับประโยชน์จากรายได้ ทีเกิดจากการ
ให้ เช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC อาจมีผลกระทบในทางลบต่อ
ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน ปั จจัย
ดังกล่าวอาจรวมถึงปั จจัยดังต่อไปนี "
· อุปสงค์สําหรับการให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือนทีและบริ การบรอดแบนด์ของผู้บริ โภคลดลง
เนืองจากสภาพเศรษฐกิจโดยทัวไปไม่ดีนกั หรื อปั จจัยอืน ๆ
· การไม่สามารถจัดหาลูกค้ ารายใหม่เพิมเติม
· ฐานะทางการเงินของผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือนทีโดยทัวไปเสือมถอยลงเนืองจากอัตรา
ค่าธรรมเนียมทีลดลง การหลอมรวมสือ (media convergence) หรื อปั จจัยอืน ๆ หรื อการเข้ าถึง
เงินทุนของผู้ให้ บริ การเหล่านันเอง
"
· การควบหรื อรวมกิจการระหว่างกิจการโทรคมนาคมเคลือนที เป็ นผลให้ รายจ่ายลงทุนลดลง
และความต้ องการเสาใหม่ หรื ออุปสงค์ของพื "นทีเพิมเติมในสถานทีตังเดิ
" มลดลง
· ความสามารถและความเต็มใจของผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือนทีในการคงรายจ่ายลงทุนไว้
หรื อเพิมรายจ่ายลงทุน
· อุปสงค์ของผู้ใช้ บริ การในบริ การข้ อมูลเคลือนทีหรื อการส่งข้ อมูลผ่านบรอดแบนด์ ทีขาดการ
เติบโต
· การลดลงของอัตราการเติบโตโดยรวมของกิจการโทรคมนาคมเคลือนที หรื อส่วนใดส่วนหนึง
ของภาคโทรคมนาคมเคลือนที
· การพัฒนาและใช้ เทคโนโลยีใหม่ทีทําให้ ประสิทธิ ภาพของโครงข่ายโทรคมนาคมดียิงขึน" ซึง
รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ทีเพิมประสิทธิภาพด้ านความจุให้ กบั คลืน (spectral capacity) และการ
ส่งเสริ มให้ ใช้ โครงสร้ างพื "นฐานประเภท Active ร่วมกัน
· การเปลียนแปลงในเชิงลบเกียวกับการออกใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถี และการเปลียนแปลง
ในกฎระเบียบเกียวกับกิจการโทรคมนาคม
· โครงสร้ างพื "นฐานทีขาดเสถียรภาพ รวมถึงการทีไฟฟ้าดับเป็ นประจํา ซึงอาจกระทบต่อการ
ดําเนินงาน

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 433

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

· การเพิมขึ "นของการใช้ โครงข่ายร่ วมกัน ความตกลงเกียวกับการใช้ งานข้ ามโครงข่าย หรื อความ
ตกลงเกียวกับการขายต่อระหว่างผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือนที
· ความล่าช้ าหรื อการเปลียนแปลงในการติดตังระบบ
"
5G หรื อเทคโนโลยีโทรคมนาคมอืน ๆ
· ความล่าช้ าของการเปลียนแปลงกฎระเบียบทีอนุญาตให้ ผ้ ูให้ บริ การโครงสร้ างพืน" ฐานเสา
สามารถใช้ เสาเพือการสร้ างรายได้ อืน ๆ
· การเปลียนแปลงกลยุทธ์ ของผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือนที เกียวกับการเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ=
ในเสาหรื อการเป็ นผู้ร่วมใช้ เสา
· อัตราการเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหรื ออัตราการต่ออายุการเช่า ดําเนินการและบริ หาร
จัดการโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ทีตํา
· อุปสงค์ของทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมลดลงเนืองจากการติดตัง" network-rollout
โดยผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือนทีหรื อผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต
· อุปสงค์ ของผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือนทีใน FOC และโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive อืน ๆ ขาดการเติบโต
· การเปลียนแปลงในเชิงลบเกียวกับกฎระเบียบของรัฐว่าด้ วย ภาษี อากร ผังเมือง สิงแวดล้ อม
สุขอนามัย และอืน ๆ
· การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี ซึงรวมถึงทางเลือกอืนแทนการโทรคมนาคมเคลือนที เช่น
บริ การโทรศัพท์เคลือนทีผ่านดาวเทียม
· การสูญเสียผู้บริ หารหลักและบุคลากรทีมีคณ
ุ สมบัติอืน ๆ ของผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
และผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก และ
· ปั ญหาแรงงานและความไม่สงบอันเนืองมาจากข้ อพิพาททางแรงงาน
แผนธุรกิจและกลยุทธ์ของกองทุนบางส่วนตังอยู
" ่บนสมมุติฐานทีว่า ฐานผู้ใช้ บริ การสําหรับ
บริ การโทรคมนาคมเคลือนทีในประเทศไทยจะเติบโตขึ "นอย่างรวดเร็ ว และผู้ให้ บริ การโทรคมนาคม
เคลือนที ในประเทศไทยจะใช้ รูป แบบของการใช้ เสาร่ วมกันอย่างกว้ างขวาง หากตลาดบริ การ
โทรคมนาคมเคลือนทีของประเทศไทยไม่เติบโต หรื อเติบโตในอัตราทีช้ ากว่าทีกองทุนคาดหมาย
หรื อพฤติกรรมของผู้ทีมีบทบาทในตลาดไม่เป็ นไปตามทีกองทุนคาดหมายในขณะนี " ความต้ องการที
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มีต่อทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมของกองทุนจะได้ รับผลกระทบในทางลบ ซึงก็อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด
และฐานะทางการเงินของกองทุนด้ วย
5.2.3 กองทุ น ต้ อ งพึ งพาปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที กระทบต่ อ อุ ต สาหกรรมโทรคมนาคมเคลื อนที และ
บรอดแบนด์ ของประเทศไทยเป็ นอย่ างมาก โดยเฉพาะอย่ างยิง การเติบโตของกลุ่มทรูและ
ผู้เช่ าและบริหารจัดการหลัก
การดําเนินงานและผลประกอบการของกองทุนเกียวข้ องโดยตรงกับผลประกอบการของ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทย ดังนัน" การดําเนินงานและผลประกอบการของกองทุนจึง
ได้ รับผลกระทบจากปั จจัยต่าง ๆ ซึงโดยทัวไปแล้ วมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน" อุตสาหกรรม
โทรคมนาคมมี ค วามอ่ อ นไหวต่ อ ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ อาทิ อุ ป สงค์ ข องผู้ บริ โ ภค และระดับ หนี ส" ิ น
ความสามารถในการชําระหนี " และการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันอืน ๆ ของผู้ให้ บริ การโทรคมนาคม
และสภาพเศรษฐกิจโดยทัวไป นอกจากนี " อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยอาจต้ องเผชิญ
กับการเปลียนแปลงทางนโยบายเพือตอบสนองต่อพัฒนาการของอุตสาหกรรมในช่วงไม่นานมานี "
ด้ วย ซึงรวมถึงการเปิ ดเสรี อุตสาหกรรมและการออกใบอนุญาตให้ ธุรกิจบริ การประเภทใหม่โดย
หน่วยงานทีมีอํานาจกํากับดูแล ประกอบกับการแข่งขันทีสูงขึ "น อัตราการเติบโตของ ARPU ทีลดลง
และค่าใช้ จ่ายในการลงทุนทีสูง
ปั จจัยแวดล้ อมทีมีผลต่ออุตสาหกรรมในทางลบและความพยายามในการลดต้ นทุนทีสูงขึ "น
ของผู้เช่าและบริ หารจัดการดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักทีเช่าเสา
โทรคมนาคมและ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัดของกองทุน อาจทําให้ กองทุน
ต้ องลดค่าเช่าลงในจํานวนทีเกินกว่าทีระบุไว้ ในแผนธุรกิจของกองทุน และการทีผู้เช่าและบริ หาร
จัดการมีความน่าเชือถือทางการเงินลดลงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงิ นและ
โอกาสการเติบโตของผู้เช่าและบริ หารจัดการ ซึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดําเนินงาน
กระแสเงินสดและและฐานะทางการเงินของกองทุนได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ
5.1.1 “ความเสียงของกองทุนอันเนืองมาจากกลุม่ ทรู ”
กองทุนไม่อาจรับรองได้ ว่าจะสามารถเรี ยกเก็บเงินจากผู้เช่าและบริ หารจัดการได้ ภายใน
ระยะเวลาทีกําหนด หรื อเรี ยกเก็บเงินได้ สาํ เร็ จ นอกจากนี " ปั จจัยแวดล้ อมทีมีตอ่ อุตสาหกรรมในทาง
ลบและแรงกดดันทางต้ นทุนในลักษณะเดียวกันอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ทีกองทุนคาดว่าจะได้ รับ
ซึงเกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ในกรณีทีอุป
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สงค์ของบริ การโทรคมนาคมในประเทศไทยลดลงหรื ออยูใ่ นภาวะชะงักงัน หรื อมีพฒ
ั นาการใด ๆ ที
ทําให้ การจัดหาโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจน้ อยลง หรื อกองทุนไม่
สามารถเรี ยกเก็บเงินหรื อรายได้ ทีผู้เช่า AWC หรื อ BFKT (แล้ วแต่กรณี) ต้ องชําระให้ แก่กองทุนได้
ภายในระยะเวลาทีกํ าหนด หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็ บได้ เลย อาจมีผลกระทบในทางลบอย่า งมี
นัยสําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของ
กองทุน
กองทุนไม่อาจรับรองได้ ว่าจะมีการติดตังหรื
" อใช้ เทคโนโลยีโทรคมนาคมแบบใหม่อืน ๆ ใน
ประเทศไทยอย่างรวดเร็ วตามทีกองทุนคาดหมาย หรื อเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านันจะถู
"
กนําไปใช้
ตามทีกองทุนคาดหวัง ปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี "อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อการเติบโต
ของผู้ให้ บริ การกิจการโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมในประเทศไทย ซึงรวมถึงกองทุน
5.2.4 การแข่ งขันทีสูงขึน" ในการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคม
อาจก่ อให้ เกิดแรงกดดันด้ านราคา ซึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่ อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ
ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมในประเทศไทยเริ มมี
การแข่ง ขัน ที สูง ขึน" กองทุน ต้ อ งเผชิ ญ กับ การแข่ง ขัน ในตลาดจากทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมทีจัดหาโดย
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน" ฐานบรอดแบนด์ อินเทอร์ เน็ต จัสมิ น (JASIF) และผู้ให้ บริ การ
โทรคมนาคมเคลือนทีรายต่าง ๆ และทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีอาจจัดหาโดยบริ ษัท
ซึงประกอบกิจการโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมอิสระในอนาคตอีกด้ วย ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคม
เคลือนทีมีความมันคงแล้ วบางราย เช่น เอไอเอสและดีแทค มีกลุ่มทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐาน
โทรคมนาคมเป็ นของตนเอง และอาจเสนอบริ การในทํานองเดียวกันกับกองทุน หรื ออาจพิจารณา
โอนทรัพย์สินเหล่านี "ให้ แก่บริ ษัทซึงประกอบกิจการโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมอิสระ นอกจากนี "
ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือนทีอาจถูกเรี ยกร้ องให้ ใช้ ทรัพย์สนิ ทีเป็ นโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive ซึงรวมถึงเสาโทรคมนาคม ร่วมกับผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีอืน ๆ ตามประกาศ
การใช้ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ซึงอาจทําให้ อปุ สงค์ของการเช่า ดําเนินการและบริ หาร
จั ด การทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมของกองทุ น ลดลง และผู้ มี ห น้ าที ให้ บริ ก าร
โทรคมนาคมของประเทศไทย เช่น กสท. โทรคมนาคม และทีโอทีเองก็อาจจัดตังธุ
" รกิจโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมอิสระซึงสามารถแข่งขันกับกองทุนได้ โดยตรงขึ "นมา ทังนี
" " อยู่ภายใต้ การกํากับ
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ดูแลและการได้ รับอนุญาตจากภาครัฐ นอกจากนี " กองทุนอาจต้ องเผชิญกับการแข่งขันในอนาคต
จากบริ ษัทซึงประกอบกิจการโครงสร้ างพื "นฐานอิสระรวมทังผู
" ้ ให้ บริ การโทรคมนาคม ตลอดจนการ
แข่งขันจากผู้ประกอบการส่งจ่ายไฟฟ้า ซึงอาจจะอนุญาตให้ ผ้ ใู ห้ บริ การโทรคมนาคมรายอืน ๆ เช่า
ดําเนินการและบริ หารจัดการโครงสร้ างพื "นฐานทีตนมีอยู่ได้ กองทุนไม่อาจรับรองได้ ว่าผู้ให้ บริ การ
โทรคมนาคมหรื อผู้ประกอบการส่งจ่ายไฟฟ้าในประเทศไทยจะไม่เปิ ดให้ บริ การร่ วมใช้ โครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมทีตนมีอยู่เดิมและทีสร้ างใหม่เพิมมากขึ "น ซึงอาจส่งกระทบในทางลบต่อธุรกิจ
โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน
คู่แข่งบางรายของกลุม่ ทรู และของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักอาจมีความสามารถในการ
จัดหาเงินทุนมากกว่ากลุม่ ทรู และผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก หรื ออาจดําเนินการร่ วมกันในทางที
ทําให้ กองทุนเสียเปรี ยบ นอกจากนี " ผู้ประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมอิสระภายในประเทศอาจเริ ม
ประกอบกิจการในตลาดโทรคมนาคม ซึงอาจนําไปสูก่ ารควบรวมกิจการทีทําให้ เกิดคูแ่ ข่งทีแข็งแกร่ง
มากขึ "น เนืองจากกองทุนดําเนินการอยูเ่ พียงแค่ตลาดภายในประเทศ และมีผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการ
เพียงจํานวนจํากัด หากกองทุนสูญเสียผู้เช่าและบริ หารจัดการรายใดไปเนืองจากแรงกดดันดังกล่าว
หรื อ ด้ ว ยเหตุผลอื น หรื อ ลูก ค้ า เลือ กที จะใช้ บ ริ ก ารของผู้ใ ห้ บ ริ ก ารทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมรายอืน ๆ ในการขยายโครงข่าย กองทุนอาจจะไม่สามารถจัดหาผู้เช่าและบริ หาร
จัดการรายใหม่มาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของ
กองทุนได้ และอาจไม่ได้ รับประโยชน์จากแผนการเปิ ดให้ บริ การของผู้ทีอาจเป็ นผู้เช่าและบริ หาร
จัดการเหล่านัน" ซึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแส
เงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน ทังนี
" " การแข่งขันทีเพิมมากขึ "นอาจทําให้ การรักษาไว้ ซึง
สิทธิในทีดินสําหรับเสาโทรคมนาคมของกองทุนใช้ ต้นทุนสูงขึ "น กองทุนจึงไม่อาจรับรองได้ วา่ กองทุน
จะประสบความสําเร็ จในการแข่งขันในอุตสาหกรรมทีมีการแข่งขันกันอย่างสูงขึ "นนี "
5.2.5 เทคโนโลยีใหม่ อาจทําให้ ธุรกิจของกองทุนเป็ นทีต้ องการน้ อยลงสําหรั บลูกค้ าปั จจุบันและ/
หรือผู้ทีอาจเข้ ามาเป็ นลูกค้ า และส่ งผลให้ มีรายได้ ลดลง
พัฒนาการและการใช้ เทคโนโลยีใหม่ซงออกแบบมาเพื
ึ
อเพิมประสิทธิภาพของโครงข่ายต่าง
ๆ อาจลดการใช้ และความจํ า เป็ นของบริ ก ารรั บ ส่ ง สัญ ญาณแบบไร้ สายซึ งต้ องพึ งพาเสา
โทรคมนาคม รวมไปถึง FOC ซึงอาจจะส่งผลให้ ความต้ องการเสาโทรคมนาคมและ FOC ของ
กองทุนลดลง ตัวอย่างของเทคโนโลยีเหล่านี " ได้ แก่ เทคโนโลยีทีเพิมประสิทธิ ภาพด้ า นความจุ
(spectral capacity) นอกจากนี " การเกิดขึ "นของเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาจลดความจําเป็ นของบริ การ
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แพร่ สญ
ั ญาณซึงต้ องพึงพาเสาโทรคมนาคม บริ การรับส่งสัญญาณ และ FOC ตัวอย่างเช่น การ
เติ บ โตของการให้ บ ริ ก ารโทรศัพ ท์ เ คลือนที ผ่า นทางดาวเที ย มถ่ ายทอดสัญ ญาณโดยตรง หรื อ
พัฒ นาการและการทํา เป็ นธุ ร กิ จของเทคโนโลยีใ หม่ ที ถูก ออกแบบมาเพื อพัฒ นาและปรั บปรุ ง
ประสิทธิภาพของโครงข่ายเทคโนโลยีระบบเซลลูลา่ และการริ เริ มธุรกิจให้ บริ การเทคโนโลยีดงั กล่าว
ในเชิงพาณิชย์อาจส่งผลให้ อุปสงค์ของทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุนลดลง
อย่างมีนยั สําคัญ นอกจากนี " พัฒนาการและการใช้ เทคโนโลยีเหล่านี " ซึงรวมถึงเทคโนโลยีในทํานอง
เดียวกัน อาจเป็ นการลดอุปสงค์ของบริ การของกองทุนลงจนถึงระดับทีมีนยั สําคัญและอาจทําให้ อปุ
สงค์ของบริ การของกองทุนหายไป ซึงอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาส
ทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทุน
เพือตอบสนองความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีและมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่อย่างมี
ประสิทธิ ผล กองทุนอาจจะต้ องใช้ รายจ่ายลงทุนจํานวนมากเพือเข้ าถึงเทคโนโลยีทีเกียวข้ องหรื อ
เทคโนโลยีทีมีความสามารถดังกล่าว ความสามารถของกองทุนในการสนับสนุนรายจ่ายลงทุน
เหล่านี "ในอนาคตจะขึ "นอยู่กบั ผลการดําเนินงานของกองทุนในอนาคตซึงขึ "นอยู่กบั สภาพเศรษฐกิจ
ระดับอัตราดอกเบีย" และปั จจัยทางการเงิน ธุรกิ จและอืน ๆ โดยปั จจัยหลายประการเหล่านี "อยู่
นอกเหนือการควบคุมของกองทุนและบริ ษัทจัดการ อีกทังยั
" งขึ "นอยูก่ บั ความสามารถของกองทุนใน
การจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอกเพิมเติม กองทุนไม่อาจรับรองได้ ว่าจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุน
เพิ มเติ มดังกล่าวบนเงื อนไขทียอมรั บ ได้ ในเชิ ง พาณิ ชย์ หรื ออาจไม่สามารถจัดหาแหล่ง เงินทุน
เพิมเติมได้ เลย แม้ ว่ากองทุนมีเงินทุนเพียงพอสําหรับรายจ่ายลงทุนเหล่านี "ได้ แต่ก็อาจไม่ประสบ
ความสําเร็ จในการเข้ าถึงเทคโนโลยีทีทันสมัยทีสุดได้ อย่างทันท่วงทีและคุ้มค่ากับต้ นทุน หรื ออาจจะ
ไม่ประสบความสําเร็ จในการดําเนินการดังกล่าวนันเลย
"
กรณีดงั กล่าวนี "อาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อคุณภาพของบริ การ ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะทางการ
เงินของกองทุน
5.2.6 หากผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือนทีควบรวมกิจการเข้ าด้ วยกันในระดับทีมีนัยสําคัญ
รายได้ และความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสดของกองทุนอาจได้ รับผลกระทบในทาง
ลบ
ในอดีตมีการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลือนทีในประเทศไทย และอาจ
ยัง คงมี ก ารควบรวมกิ จ การในลัก ษณะเดีย วกัน ในอนาคต ซึงอาจส่ง ผลให้ มี ก ารรวมโครงข่าย
โทรคมนาคมเคลือนทีและลดรายจ่ายลงทุน เนืองจากอาจมีความทับซ้ อนกันในส่วนพื "นทีให้ บริ การ
ของโครงข่ายและแผนการขยายการบริ การ การควบรวมกิ จการทีมีนัยสําคัญระหว่างผู้เช่าและ
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บริ หารจัดการของกองทุนและผู้ทีอาจเช่าและบริ หารจัดการร่ วม ซึงอาจส่งผลให้ รายจ่ายลงทุน
โดยรวมลดลง เนืองจากโครงข่ายเดิมของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลือนทีหลายราย รวมทัง"
แผนการขยายบริ การมีความคาบเกี ยวกัน เมือมีการควบรวมกิจการดังกล่าว บางส่วนของโครงข่าย
ทีควบรวมเข้ าด้ วยกันของผู้เช่าและบริ หารจัดการหรื อผู้ทีอาจเช่าและบริ หารจัดการร่ วมอาจทับซ้ อน
กัน และผู้เ ช่ า และบริ ห ารจัด การเหล่า นี อ" าจจะพยายามขจัด ความซํ า" ซ้ อ นนัน" ๆ ทัง" นี " ผลการ
ดําเนินงานในอนาคตของกองทุนอาจได้ รับผลกระทบในทางลบ หากรายได้ จากการเช่าและการ
ดําเนินการและบริ หารจัดการหรื อสิทธิ ในการรับประโยชน์ จากรายได้ จํานวนมากทีกองทุนได้ รับ
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที หรื อสัญญาโอนขาย
ทรั พ ย์ สิน และสิทธิ ร ายได้ (ตามลําดับ ) ถูก ตัด ออกจากรายได้ ที ได้ รับ อย่างต่อเนืองตามสัญญา
กองทุนไม่อาจรับรองได้ ว่าจะไม่มีการควบรวมกิจการระหว่างผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลือนที
ของไทยในอนาคต ซึงอาจเป็ นการลดรายได้ ทีกองทุนควรได้ รับจากผู้เช่าและบริ หารจัดการ และอาจ
ส่ง ผลกระทบในทางลบต่อ ธุ รกิ จ โอกาสทางธุ ร กิ จ ผลการดํ าเนิน งาน กระแสเงิ น สดและฐานะ
ทางการเงินของกองทุน
5.2.7 ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีอาจมีผลกระทบทางลบต่ อโอกาสทางธุ รกิจ ผลการดําเนินงาน
และฐานะทางการเงินของกองทุน
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการดําเนินคดีเกียวกับธุรกิจโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมและ
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมทีกองทุนหรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักต้ องรับผิดชอบ
รวมถึงค่าเสียหายทีศาลสังให้ กองทุนหรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักชํ าระในคดีต่าง ๆ อาจมี
จํานวนสูง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ 5.3.1 “กลุม่ ทรู มีการแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจผู้
เคยให้ สิทธิดําเนินการ ซึงได้ นําไปสูข่ ้ อพิพาทกับรัฐวิสาหกิจผู้เคยให้ สิทธิดําเนินการเหล่านันและยั
"
ง
อาจนําไปสูข่ ้ อพิพาทในภายหน้ ากับรัฐวิสาหกิจผู้เคยให้ สทิ ธิดําเนินการ” และหัวข้ อ 6 “ข้ อพิพาทและ
การดําเนินการทางกฎหมาย” ภาระในการชําระค่าใช้ จ่ายดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อค่าเช่าและ
รายได้ ที กองทุน คาดว่า จะได้ รั บ และหากค่า ใช้ จ่ า ยดัง กล่า วเป็ น จํ า นวนที มี นัย สํา คัญ ก็ อ าจมี
ผลกระทบในทางลบต่อโอกาสทางธุรกิจ ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะทางการ
เงินของกองทุน
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ความเสียงเกียวกับกิจการโทรคมนาคมของกลุ่มทรู
5.3.1 กลุ่ ม ทรู มี การแข่ งขันกับ รั ฐวิสาหกิจผู้ เ คยให้ สิทธิ ดําเนิ นการ ซึ งได้ นําไปสู่ข้อพิพาทกับ
รั ฐวิสาหกิจผู้เคยให้ สิทธิดําเนิ นการเหล่ านั น" และยังอาจนําไปสู่ข้อพิพาทในภายหน้ ากับ
รัฐวิสาหกิจผู้เคยให้ สิทธิดาํ เนินการ
กลุ่มทรู เคยอาศัยสิทธิ ในการประกอบกิ จการบางส่วนจากสัญญาทีทํากับทีโอทีในการ
ให้ บริ ก ารโทรคมนาคมแบบประจํ า ที และบริ ก ารที เกี ยวข้ อง ขณะเดี ย วกัน ที โ อที แ ละ กสท.
โทรคมนาคม ก็เป็ นคูแ่ ข่งรายใหญ่สองรายของกลุม่ ทรูอีกด้ วย โดยทีทีโอทีเป็ นผู้ให้ บริ การต่าง ๆ อาทิ
บริ การโทรคมนาคมแบบประจําทีภายในประเทศ บริ การโทรศัพท์สาธารณะ บริ การข้ อมูล บริ การบ
รอดแบนด์ และบริ การมัลติมีเดีย รวมถึงบริ การวงจรเช่า และอินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์ระหว่างประเทศ
และบริ การโทรคมนาคมเคลือนทีในประเทศไทย ส่วน กสท. โทรคมนาคม เป็ นผู้ให้ บริ การต่าง ๆ อาทิ
บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ บริ การข้ อมูล และบริ การสือสารเคลือนทีในประเทศไทย
การแข่ง ขัน กับ ที โอที และ กสท. โทรคมนาคมซึงเป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ผู้เ คยให้ สิท ธิ ใ นการ
ประกอบกิจการกับกลุ่มทรู ทําให้ เกิดหรื ออาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีสําคัญจน
นําไปสูข่ ้ อพิพาทระหว่างกัน โดยข้ อพิพาทเหล่านี "อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของกลุม่ ทรูใน
หลายด้ าน นอกจากนี " ข้ อพิพาททีมีกบั ทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม สร้ างความไม่แน่นอนอันอาจ
เป็ นอุปสรรคอย่างมีนัยสําคัญต่อการวางแผนและดําเนินกลยุทธ์ ทางธุรกิจของกลุ่มทรู และการ
พยายามระงับข้ อ พิ พ าทเหล่ านี จ" ะเป็ น การเบี ยงเบนการบริ ห ารและทรั พ ยากรอื น ๆ ไปอย่า งมี
นัยสําคัญ กลุม่ ทรู มีข้อพิพาททีอยู่ระหว่างการพิจารณากับทีโอที และ กสท. โทรคมนาคม ในหลาย
เรื อง
กองทุนไม่อาจรับรองได้ วา่ ข้ อพิพาททีเกิดขึ "นนี "หรื อทีอาจมีขึ "นในภายหน้ าจะไม่มีผลกระทบ
ต่อความสัมพันธ์ ของกลุ่มทรู กับทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม อีกทังไม่
" อาจรับรองได้ ว่าข้ อพิพาท
เหล่านี "จะได้ รับคําชี "ขาดในทางทีเป็ นคุณแก่กลุม่ ทรู และหากกลุม่ ทรู ไม่ประสบความสําเร็ จดังกล่าว
ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มทรู ก็อาจได้ รับผลกระทบ
อย่างมีนยั สําคัญ ถึงแม้ วา่ กลุม่ ทรูจะได้ รับคําชี "ขาดอนุญาโตตุลาการหรื อคําพิพากษาจากศาลทีเป็ น
ทีสุดซึงเป็ นคุณแก่กลุม่ ทรู แต่กลุม่ ทรูก็อาจไม่ประสบความสําเร็ จในการบังคับตามสิทธิเพือเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายหรื อทางแก้ ไขเยียวยาอืน ๆ ทีมีให้ แก่ตนได้ อย่างเต็มทีหรื อครบถ้ วน หรื ออาจไม่สามารถ
บังคับตามสิทธิ ดังกล่าวได้ เลย หรื อภายในเวลาทีเหมาะสม สําหรั บรายละเอียดของข้ อพิพาทที
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กลุ่มทรู มีอยู่กบั ทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ 6 “ข้ อ
พิพาทและการดําเนินการทางกฎหมาย”
5.3.2 การที กสท. โทรคมนาคมปฏิเสธการชําระเงินตามสัญญาเช่ าเครื องและอุปกรณ์ HSPA
หรื อการใช้ สิทธิบางประการที กสท. โทรคมนาคมมีอยู่ อาจส่ งผลกระทบต่ อกิจการของ
กองทุน
การที กสท. โทรคมนาคม ปฏิเสธการชํ าระเงิ นให้ แก่ BFKT ตามสัญญาเช่าเครื องและ
อุปกรณ์ HSPA อาจทําให้ BFKT และ AWC ไม่สามารถนําส่งรายได้ ทีเกิดจากการให้ เช่าหรื อให้ ใช้
ทรั พ ย์ สิน โทรคมนาคมของ BFKT และการให้ เ ช่ า หนึงพื น" ที ต่อ เสาโทรคมนาคมของ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม
ครั ง" ที 2 ให้ แ ก่ ก องทุน ได้ ต ามสัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ร ายได้ กับ BFKT และ AWC
ตามลําดับ นอกจากนี " การที กสท. โทรคมนาคม ปฏิเสธการชําระเงินหรื อการรับชําระค่าเชือมต่อ
โครงข่ายกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลือนทีรายอืน ๆ อาจทําให้ กสท. โทรคมนาคม ต้ องเสีย
ดอกเบี "ยผิดนัดสะสม และ กสท. โทรคมนาคม อาจเรี ยกร้ องให้ เรี ยลมูฟต้ องชําระเงินคืน การปฏิเสธ
ไม่ชําระเงินตามสัญญาใด ๆ ที กสท. โทรคมนาคม และ BFKT หรื อเรี ยลมูฟเป็ นคูส่ ญ
ั ญา หรื อการที
กสท. โทรคมนาคม พยายามเรี ยกร้ องให้ เรี ยลมูฟต้ องชําระเงินคืนย่อมมีผลกระทบต่อธุรกิจ โอกาส
ทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน
นอกจากนี " กสท. โทรคมนาคม ยังมีสทิ ธิในการซื "อเสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวน 667
เสา และระบบ FOC ของ BFKT ซึง BFKT ได้ ขายสิทธิ ในรายได้ ทีเกิดจากทรั พย์สินดังกล่าวตาม
สัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA ให้ กบั กองทุน ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ซึง
กองทุนเข้ าทํากับ BFKT โดยการใช้ สทิ ธิซื "อดังกล่าว กสท. โทรคมนาคม จะต้ องชําระราคาซื "อสําหรับ
ต้ นทุนทีแท้ จริ งของเสาและ FOC และอุปกรณ์ระบบสือสัญญาณพร้ อมด้ วยดอกเบี "ยตามอัตราเฉลีย
ดอกเบี "ยขันตํ
" าของสีธนาคารใหญ่ของไทยสําหรับกรณีทีใช้ สิทธิ ซื "อในระหว่างหกเดือนแรกนับจาก
วันทีเช่าเสาโทรคมนาคม และ FOC และอุปกรณ์ระบบสือสัญญาณ และจะบวกด้ วยอัตราร้ อยละ
หนึงต่อเดือน สําหรับกรณีการใช้ สทิ ธิซื "อภายหลังช่วงระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การ
ที กสท. โทรคมนาคม เป็ นรัฐวิสาหกิจทําให้ การใช้ สิทธิซื "อดังกล่าวอาจต้ องได้ รับการพิจารณาและ
ความเห็นชอบจากหน่วยงานอิสระ หน่วยงานของรัฐ รวมทังคณะรั
"
ฐมนตรี ก่อน
หาก กสท. โทรคมนาคม ใช้ สิทธิในการซื "อเพือซื "อเสาโทรคมนาคมและ FOC และอุปกรณ์
สือสัญญาณซึงเป็ นกรรมสิทธิ=ของและใช้ ดําเนินงานอยู่โดย BFKT BFKT มีหน้ าทีภายใต้ สญ
ั ญาโอน
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ขายทรั พ ย์ สินและสิท ธิ รายได้ ในการจัดหาทรั พ ย์ สิน อื นมาทดแทนก่อ นทีสัญ ญาเช่าเครื องและ
อุปกรณ์ HSPA จะหมดอายุลง หาก BFKT ไม่สามารถจัดหาทรัพย์สินอืนทดแทนได้ BFKT จะชําระ
มู ล ค่ า สุ ด ท้ าย (terminal value) ให้ แก่ ก องทุ น ซึ งอาจจะไม่ ใ ช่ มู ล ค่ า สะท้ อนถึ ง มู ล ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์ (economic value) ของทรัพย์สินดังกล่าวในกรณีทีกองทุนมีกรรมสิทธิ= ในทรัพย์สิน
ตลอดอายุการใช้ งาน โปรดพิจารณารายละเอี ยดเพิมเติมในหัวข้ อ 9.1.2(ค) “บริ ษัท บีเอฟเคที
(ประเทศไทย) จํ ากัด ” และหัวข้ อ 3.1.2 (ก) “นโยบายการลงทุนในทรั พย์ สินโครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมทีกองทุนลงทุนอยูใ่ นปั จจุบนั ”
5.4

ความเสียงเกียวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
5.4.1 ราคาซือ" ขายหน่ วยลงทุ นอาจผันผวนอย่ างมีนัยสําคัญ และผู้ลงทุ นอาจไม่ สามารถขาย
หน่ วยลงทุนได้ ในราคาเท่ ากับหรือมากกว่ าราคาเสนอขายหน่ วยลงทุน
ราคาซื "อขายหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง" นี "อาจมีการซื "อขายกันใน
ราคาทีตํากว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายอย่างมีนยั สําคัญ ทังนี
" " ราคาซื "อขายหน่วย
ลงทุนนันขึ
" "นอยูก่ บั หลายปั จจัย ซึงรวมถึงปั จจัยดังต่อไปนี "
· มุ ม มองต่ อ ศัก ยภาพในการดํ า เนิ น งานและการลงทุน ของกองทุ น รวมถึ ง อุ ต สาหกรรม
โทรคมนาคมในประเทศไทย
· ความแตกต่างระหว่างฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนทีเกิดขึ "นจริ งกับทีมี
การคาดการณ์โดยผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์
· การออกบทวิเคราะห์หรื อคําแนะนําหลักทรัพย์ใหม่ หรื อการเปลียนแปลงเกียวกับคําแนะนํา
หรื อประมาณการของนักวิเคราะห์
· การเปลียนแปลงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง หรื อสภาวะตลาดโดยทัวไป
· ราคาตลาดของทรัพย์สนิ ของกองทุน
· มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
· ความน่าสนใจของหน่วยลงทุนเปรี ยบเทียบกับหลักทรัพย์ประเภททุนอืน ๆ รวมถึง
· หน่วยลงทุนอืนทีไม่อยูใ่ นธุรกิจโทรคมนาคม
· ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของหน่วยลงทุน
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· การขายหรื อความประสงค์ทีจะขายหน่วยลงทุนจํานวนมากโดยผู้ถือหน่วยลงทุน
· ขนาดและสภาพคล่อ งในอนาคตของตลาดธุ ร กิ จ โทรคมนาคมในประเทศไทยหรื อกิ จการ
โครงสร้ างพื "นฐานอืน
· พัฒนาการและการเปลียนแปลงด้ านกฎหมายและระเบียบวิธีบงั คับ รวมถึงระบบภาษี ทังใน
"
กรณีทวไปและโดยเฉพาะในกรณี
ั
ทีเกียวกับกองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานในประเทศไทย และ
การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ
· ความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
· คดีความและการสอบสวนโดยหน่วยงานราชการ
· ความผันผวนของตลาด ซึงรวมถึงความอ่อนแอของตลาดทุน และอัตราดอกเบี "ยทีเพิมสูงขึ "น
และ
· การทีกองทุนไม่สามารถดําเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนและการขยายธุรกิจ
จากปั จจัยทังหลายข้
"
างต้ นประกอบกับปั จ จัยอืน ๆ อาจทําให้ ราคาตลาดและอุปสงค์ของ
หน่วยลงทุนมีความผันผวนอย่างมีนยั สําคัญ หรื ออาจทําให้ มีการซื "อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองใน
ราคาทีสูงกว่าหรื อตํากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ในกรณีทีกองทุนมีการกันสํารองกําไร
บางส่วนเป็ นเงินทุนเพือวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพิมเติม เพือสํารองเป็ นเงินทุนหมุนเวียน หรื อเพือ
วัตถุประสงค์อืน ๆ ถึงแม้ จะทําให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมีมากกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนในกรณีทีไม่มีการกันเงินกําไรไว้ เป็ นเงินทุนสํารอง ก็อาจไม่ได้ ทําให้ ราคาตลาดของหน่วย
ลงทุนเพิมขึ "นตามไปด้ วย การทีกองทุนไม่สามารถดําเนินการให้ เป็ นไปตามความคาดหวังของตลาด
ในด้ านรายได้ ในอนาคตและเงินปั นผลอาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วย
ลงทุน ซึงอาจจํากัดหรื อทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ สามารถทีจะขายหน่วยลงทุนอย่างทันท่วงที และ
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุน นอกจากนี " ในอดีต เมือราคา
ตลาดของหุ้นมีความผันผวน ผู้ถือหุ้นได้ ดําเนินการฟ้องร้ องบริ ษัทหรื อนิติบคุ คลผู้ออกหลักทรัพย์ใน
คดีหลักทรัพย์แบบกลุม่ (Class action) หากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดดําเนินการฟ้องร้ องกองทุน อาจ
ทําให้ กองทุนต้ องมีค่าใช้ จ่ายจํานวนมากในการแก้ ต่างคดี หรื อหากกองทุนแพ้ คดี กองทุนอาจต้ อง
จ่ายเงินค่าเสียหายในจํานวนมาก และการฟ้องร้ องคดีดงั กล่าวอาจเบียงเบนเวลาและความสนใจ
ของบริ ษัทจัดการจากธุรกิจของกองทุน
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ยิงไปกว่านัน" การทีหน่วยลงทุนไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีมีการคุ้มครองเงินต้ น ทําให้
บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้ วา่ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงินลงทุนคืนทังจํ
" านวน และในกรณีที
มีการยกเลิกกองทุนหรื อมีการชําระบัญชีกองทุน มีความเป็ นไปได้ ทีผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุน
ของตนในหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังหมด
"
นอกจากนี " ตามกฎหมายภาษี ของประเทศไทยในปั จจุบนั กองทุนรวม ซึงรวมถึงกองทุน ไม่
มี ภ าระภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุค คล หากมี ก ารแก้ ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายภาษี หรื อ กฎหมายหรื อ
กฎระเบียบอืน ๆ ซึงทําให้ กองทุน และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระภาษี เงินได้ ภาระภาษี ดงั กล่าว
อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแส
เงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน รวมทังการลงทุ
"
นในกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน และอาจ
ทําให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ รับเงิ นจากกองทุนน้ อ ยลง และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีภาระภาษี
เพิมขึ "น ซึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาของหน่วยลงทุน
5.4.2 กองทุ น อาจต้ อ งมี ก ารเลิ ก กองทุ น หากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ซึ งทํ า ให้ ต้ อ งเลิ ก กองทุ น ตามที
กฎหมายกําหนด
หลังจากวันจดทะเบียนกองทุน หากปรากฎเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงดังต่อไปนี " อาจทํา
ให้ บริ ษัทจัดการต้ องเลิกกองทุน
· จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 ราย เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
ก.ล.ต.
· เมือมีการจําหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานของกองทุนและบริ ษัทจัดการนําเงินไปลด
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน จนทําให้ กองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนตํากว่า 2,000 ล้ านบาทเมือ
คํานวณจากมูลค่าทีตราไว้ (par value) ของหน่วยลงทุน
· เมือมีการจําหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานของกองทุน และบริ ษัทจัดการไม่สามารถ
ดํ า เนิ น การเพื อให้ ท รั พ ย์ สิน กิ จการโครงสร้ างพืน" ฐานที กองทุน ลงทุน มีมูลค่ารวมกันตามที
กําหนด (ไม่น้อยกว่า 1,500 ล้ านบาท และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทุน) ภายในหนึงปี นบั แต่วนั ทีจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐาน
· กองทุนไม่สามารถแต่งตังบริ
" ษัทจัดการรายใหม่ได้ ภายใน 90 วันนับจากวันทีได้ รับแจ้ งการ
ลาออกจากการปฏิบตั ิหน้ าทีโดยบริ ษัทจัดการ
· เมือผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้ เลิกกองทุน
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· เมือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสังเลิกกองทุนหรื อเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
"
น
หากมี ก ารเลิก กองทุน ซึงขึน" อยู่กับ เหตุก ารณ์ ที ทํ า ให้ ต้ อ งเลิก กองทุน และข้ อ กํ า หนด
เกียวกับการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุน กองทุนและบริ ษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้ ว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะได้ รับเงินทีลงทุนไปทังหมดหรื
"
อบางส่วนคืน เนืองจากกองทุนต้ องดําเนินการชําระ
บัญชี ซึงค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหลายในการจั
"
ดตังและจั
"
ดการกองทุน
จะถูกหักออกก่อนทีจะชําระคืนเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วน
ที ; “การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม” หัวข้ อ 12.1.9 “การเลิกกองทุน การคืนเงิน และการ
เพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน”
5.4.3 การขายหน่ วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่ วยลงทุนเพือการขายเป็ นจํานวนมาก อาจ
ส่ งผลกระทบในทางลบต่ อราคาซือ" ขายของหน่ วยลงทุน
ทรู ถือหน่วยลงทุนในกองทุนทังทางตรงและทางอ้
"
อมจํานวนประมาณร้ อยละ 30.00 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนทังหมด
"
ณ วันที 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (กล่าวคือ ทรูถือหน่วยลงทุนทางตรง
ในจํานวนประมาณร้ อยละ 25.79 และทรู ถือหน่วยลงทุนทางอ้ อมโดยผ่านเรี ยลมูฟ ซึงเป็ นบริ ษัท
ย่อยของทรู (โดย ณ วันที ;# ธันวาคม พ.ศ. .$%# ทรู ถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมใน
เรี ยลมูฟ ในสัดส่วนร้ อยละ ++.&3) ในจํานวนประมาณร้ อยละ 4.21)
ภายใต้ สญ
ั ญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ทรู และกองทุนได้ ตกลงร่ วมกันว่า กลุม่ ทรู
จะถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 18 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ ทงหมดในการเสนอ
ั"
ขายครัง" แรกเป็ นระยะเวลาห้ าปี นับจากวันทีจดทะเบียนกองทุน ทังนี
" " ภายใต้ ข้อยกเว้ นบางประการ
นอกจากนี " ตามสัญญาแก้ ไขเพิมเติมสัญญารั กษาสัดส่วนการถื อหน่วยลงทุนและสัญญาแก้ ไข
เพิมเติมสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนครัง" ที 2 ทรู ตกลงว่า กลุม่ ทรู จะถือหน่วยลงทุนและ
รักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนไว้ ตลอดเวลา (1) นับแต่ วันจดทะเบียนเพิมทุนของกองทุน จนถึง
วันทีครบสามปี นบั จากวัน จดทะเบียนเพิมทุนของกองทุนครัง" แรก สําหรับหน่วยลงทุนทีออกใหม่
ภายใต้ การเสนอขายสําหรับการเพิมทุนครัง" แรก ในส่วนทีไม่เกินกว่าร้ อยละ 18 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทัง" หมดทีออกใหม่ภายใต้ การเสนอขายสําหรั บการเพิมทุนครั ง" แรก และ (2) นับแต่วัน จด
ทะเบียนเพิมทุนของกองทุน จนถึงวันทีครบหนึงปี นบั จากวันจดทะเบียนเพิมทุนของกองทุนครัง" แรก
สําหรับหน่วยลงทุนทีออกใหม่ภายใต้ การเสนอขายสําหรับการเพิมทุนครัง" แรก ในส่วนทีเกินกว่าร้ อย
ละ 18 ของจํ านวนหน่วยลงทุนทังหมดที
"
ออกใหม่ภายใต้ การเสนอขายครัง" นี " และภายใต้ สญ
ั ญา
แก้ ไขเพิมเติมสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ครัง" ที 3 ทรูตกลงว่า กลุม่ ทรูจะถือหน่วยลงทุน
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และรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนไว้ ตลอดเวลา (1) นับแต่วนั จดทะเบียนเพิมทุนของกองทุนครัง"
ที 2 จนถึงวันทีครบสามปี นบั จากวัน จดทะเบียนเพิมทุนของกองทุนครัง" ที 2 สําหรับหน่วยลงทุนที
ออกใหม่ภายใต้ การเสนอขายสําหรั บการเพิมทุนครั ง" ที 2 ในส่วนทีไม่เกินร้ อยละ 18 ของจํานวน
หน่วยลงทุนทังหมดที
"
ออกใหม่ภายใต้ การเสนอขายสําหรับการเพิมทุนครัง" ที 2 และ (2) นับแต่วนั จด
ทะเบียนเพิมทุนของกองทุนครัง" ที 2 จนถึงวันทีครบหนึงปี นบั จากวันจดทะเบียนเพิมทุนของกองทุน
ครัง" ที 2 สําหรับหน่วยลงทุนทีออกใหม่ภายใต้ การเสนอขายสําหรับการเพิมทุนครัง" ที 2 ในส่วนทีเกิน
กว่าร้ อยละ 18 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
"
ออกใหม่ภายใต้ การเสนอขายสําหรับการเพิมทุน
ครัง" ที 2 (หากมี)
ทัง" นี " หลังจากครบกําหนดการรั กษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว การขายหน่วย
ลงทุนอย่างมีนยั สําคัญโดยกลุม่ ทรู หรื อโดยผู้ลงทุนสถาบันรายเดียวหรื อหลายราย หรื อความเข้ าใจ
ทีว่าอาจมีการขายหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญเกิดขึ "น อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาซื "อขาย
ของหน่วยลงทุน กองทุนไม่สามารถคาดการณ์ได้ ถึงผลกระทบ (หากมี) ของการขาย หรื อการมีหน่วย
ลงทุนเพือการขายในอนาคต ทีจะมีต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน ณ เวลาใดเวลาหนึง การขาย
หน่วยลงทุนเป็ นจํานวนมากในตลาดหลักทรัพย์ภายหลังครบกําหนดการรักษาสัดส่วนการถือหน่วย
ลงทุน หรื อความเข้ าใจทีว่าการขายหน่วยลงทุนในลักษณะดังกล่าวอาจเกิดขึ "น อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ นอกจากนี " การขายหน่วยลงทุนใน
ลักษณะดังกล่าวอาจทําให้ การเพิมทุนของกองทุนโดยการออกหน่วยลงทุนเพิมเติม ณ เวลา และใน
ราคาทีกองทุนเห็นสมควร ทําได้ ยากขึ "น
5.4.4 หนั งสือสนั บสนุ น (Letter of Support) ของ TUC ไม่ มีผลผูกพันตามกฎหมายและมิได้ เป็ น
การคํา" ประกันโดย TUC และ TUC ไม่ มีหน้ าทีตามกฎหมายทีจะต้ องให้ การสนั บสนุ นแก่
BFKT ตามรายละเอียดทีระบุในหนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ดังกล่ าว
หนัง สือ สนับ สนุน (Letter of Support) ที TUC ให้ ไว้ กับ BFKT นัน" มิ ได้ มี ผลผูก พัน ตาม
กฎหมายและการให้ หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ดังกล่าวมิได้ เป็ นการคํา" ประกัน โดย
TUC อีกทังมิ
" ได้ เป็ นการสนับสนุนด้ านเครดิตเพือสนับสนุนภาระผูกพันของ BFKT ภายใต้ สญ
ั ญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ ทีกองทุนทํากับ BFKT แต่อย่างใด ดังนัน" กองทุนจึงไม่สามารถ
รับรองได้ วา่ TUC จะให้ ความสนับสนุนแก่ BFKT ตามรายละเอียดทีระบุในหนังสือสนับสนุน (Letter
of Support) นอกจากนี " หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ไม่ได้ ก่อให้ เกิดหน้ าทีแก่ TUC ในการ
ให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่ BFKT ไม่วา่ เพือสนับสนุนการชําระหนี "ของ BFKT โดยทัวไปหรื อเพือ
การชํ าระหนีภ" ายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้ ทีทํากับ BFKT นอกจากนี " กองทุน
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บริ ษั ท จั ด การ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และ BFKT ต่ า งไม่ มี สิ ท ธิ ที จะดํ า เนิ น การใด ๆ เพื อให้ TUC
ดําเนินการต่าง ๆ ตามทีระบุในหนังสือสนับสนุน (Letter of Support) โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิมเติมในหัวข้ อ 2.5.1 (ง) “หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ลงวันที 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ของ TUC ทีให้ แก่ BFKT”
5.4.5 กองทุ นไม่ อาจรั บรองได้ ว่าจะสามารถจ่ ายเงินปั นผลในหน่ วยลงทุ นหรื อสามารถรั ก ษา
ระดับการจ่ ายเงินปั นผลได้
รายได้ ทีกองทุนได้ รับขึ "นอยู่กับหลายปั จจัย ซึงรวมถึงรายได้ ทีได้ รับและค่าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินงานและค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ทีเกิดขึ "นจากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐาน
โทรคมนาคม ในกรณีทีทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สินอืน ๆ ทีกองทุนอาจ
ได้ มาหรื อถือครองเป็ นครัง" คราวไม่สามารถสร้ างรายได้ ทีเพียงพอ จะมีผลให้ รายได้ กระแสเงินสด
ฐานะทางการเงิน และความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปั นผลได้ รับผลกระทบในทางลบ
กองทุนจึงไม่สามารถรับรองได้ วา่ กองทุนจะมีความสามารถจ่ายเงินปั นผลหรื อรักษาระดับของอัตรา
การจ่ายเงินปั นผลตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลทีกําหนดไว้ ได้ อีกทังกองทุ
"
นไม่สามารถรับรองได้
ว่าระดับของเงินปั นผลจะเพิมขึ "นในภายหลังหรื อจะคงที หรื อรายได้ ของกองทุนจะเพิมสูงขึ "น หรื อ
การลงทุนในอนาคต (หากมี) จะทําให้ รายได้ ของกองทุนซึงนํามาจ่ายเป็ นเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนเพิมขึ "น
5.4.6 ผู้ถอื หน่ วยลงทุนไม่ สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนให้ แก่ บริษัทจัดการได้
เนื องจากกองทุน เป็ น กองทุน รวมโครงสร้ างพื น" ฐานประเภทไม่รั บ ซื อ" คื น หน่ว ยลงทุน
(กองทุนปิ ด) ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของตนให้ แก่บริ ษัทจัดการได้ ดังนัน"
กองทุนจึงไม่อาจรับรองได้ ว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนของตนได้ เท่ากับ
ราคาทีได้ ซื "อมา หรื อทีราคาใด ๆ หรื อรับรองว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนของ
ตนได้ ดังนัน" ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจทําได้ เพียงการขายหน่วยลงทุนของตนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์
หรื อการทํารายการนอกตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 447

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

5.4.7 บริ ษัทจัดการอาจถูกถอดถอนได้ ด้วยมติของทีประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุนด้ วยคะแนนเสียง
มากกว่ าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่ วยลงทุนทีจําหน่ ายได้ แล้ วทัง" หมด หรื อโดยสํานั กงาน
ก.ล.ต.
ตามข้ อกําหนดของเอกสารโครงการจัดการกองทุน บริ ษัทจัดการอาจถูกถอดถอนด้ วยมติ
ของที ประชุม ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ด้ ว ยคะแนนเสีย งมากกว่า ร้ อยละ 50 ของจํ า นวนหน่ว ยลงทุน ที
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
"
ทังนี
" " ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายสามารถออกเสียงในการลงมติถอดถอนบริ ษัท
จัดการได้ อย่างไรก็ตาม การทีทรู ซึงเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนทังทางตรงและทางอ้
"
อมจํานวน
ประมาณร้ อยละ 30.00 ของจํ า นวนหน่ ว ยลงทุน ทัง" หมด ณ วัน ที 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(กล่า วคื อ ทรู ถื อ หน่ว ยลงทุน ทางตรงในจํ านวนประมาณร้ อยละ 25.79 และทรู ถื อ หน่ว ยลงทุน
ทางอ้ อมโดยผ่านเรี ยลมูฟ ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของทรู (โดย ณ วันที ;# ธันวาคม พ.ศ. .$%# ทรูถือหุ้น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมในเรี ยลมูฟ ในสัดส่วนร้ อยละ ++.&3) ในจํานวนประมาณร้ อยละ
4.21) ส่งผลให้ กลุม่ ทรูมีอิทธิพลอย่างมากในการลงมติถอดถอนบริ ษัทจัดการ
นอกจากนี " สํานักงาน ก.ล.ต. อาจถอดถอนบริ ษัทจัดการได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี " (1) บริ ษัท
จัดการไม่จดั การให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน โดยทีสํานักงาน ก.ล.ต. เห็นว่าการกระทํา
ดังกล่าวอาจทําให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และบริ ษัทจัดการไม่
ดําเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องตามคําสังของสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อ (2) บริ ษัทจัดการขาดคุณสมบัติการ
เป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
5.4.8 ราคาตลาดของหน่ วยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่ วยลงทุนทีออกใหม่ ตากว่
ํ า
มูลค่ าหน่ วยลงทุนก่ อนการเสนอขายหน่ วยลงทุนเพิมเติม
ภายหลังการเสนอขายครัง" นี " กองทุนอาจออกหน่วยลงทุนเพิมเติม โดยมีราคาเสนอขาย
หน่วยลงทุนทีออกใหม่ทีตํากว่าราคาตลาดของหน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิมเติม
ซึงราคาเสนอขายทีตําลงนันอาจส่
"
งผลให้ ราคาตลาดของหน่วยลงทุนลดลง
5.4.9 ความเสียงเกียวกับการจดทะเบียนและซือ" ขายหน่ วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
หน่วยลงทุนของกองทุนเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเพิมเติมทีขายได้ ของกองทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ทนั ทีหลังจากการจดทะเบียนเพิมทุนของกองทุนแล้ วเสร็ จ แม้ จะเป็ นทีคาดหมายว่าการ
จดทะเบียนเพิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน จะดําเนินการแล้ วเสร็ จภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั
ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน การจดทะเบียนดังกล่าวอาจล่าช้ าออกไปด้ วยปั จจัยทีกองทุนไม่
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สามารถควบคุมได้ ทังนี
" " ตามกฎหมายไทย สถานะของผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนระหว่างระยะเวลา
หลังจากผู้ลงทุนได้ ชําระเงิ นซื อ" หน่วยลงทุนจนถึงเวลาทีการจดทะเบียนเพิมทุนของกองทุน กับ
สํานักงาน กลต. แล้ วเสร็ จมีความไม่แน่นอน โดยในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจยังไม่มี
สถานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน แต่เป็ นเพียงเจ้ าหนี "ไม่มีประกันของกองทุนเท่านัน"
นอกจากนี " แม้ ว่ากองทุนคาดว่าจะได้ รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์ให้ จดทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาไม่นานหลังจากกองทุนได้ รั บ
ชํ าระค่าหน่วยลงทุน ตลาดหลักทรั พย์ มีอํานาจพิจารณาคําขอจดทะเบียนดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จ
ภายในระยะเวลาไม่เกินเจ็ดวันหลังจากบริ ษัทจัดการยืนคําขอจดทะเบียนอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
ให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ แล้ ว ดังนัน" หน่วยลงทุนของกองทุนอาจยังไม่ได้ รับการจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ภายในวันที $ กันยายนพ.ศ. 2562 ทังนี
" " เว้ นแต่หน่วยลงทุนของกองทุนจะถูกรับให้ เป็ น
หลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นแล้ ว หน่ว ยลงทุน ที เสนอขายในครั ง" นี จ" ะยัง ไม่สามารถซื อ" ขายในตลาด
หลักทรั พย์ ได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้ โดยการทํารายการนอกตลาด
หลักทรัพย์เท่านัน"
5.4.10 ผู้ถอื หน่ วยลงทุนทีเป็ นบุคคลธรรมดาอาจไม่ ได้ รับสิทธิประโยชน์ ทางภาษีสําหรับเงินปั นผล
ทีได้ จากกองทุนเมือได้ มีการยืนเสียภาษี เว้ นแต่ จะได้ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ทกํี าหนด
และผู้ถอื หน่ วยลงทุนดังกล่ าวได้ ให้ ข้อมูลส่ วนบุคคลบางอย่ าง
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับที
544) ลงวันที 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ลงวันที 7 มีนาคม พ.ศ. 2556
กําหนดให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือนไขบางประการ อีกทังจะต้
" องแจ้ งข้ อมูลส่วนบุคคลบางประการต่อกรมสรรพากรเพือให้ บุคคล
ธรรมดาทีเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดาสําหรั บเงิ นปั นผลทีได้ จาก
กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานเป็ นระยะเวลา 10 ปี ภาษี นบั แต่ปีภาษี ทีมีการจดทะเบียนจัดตังกองทุ
"
น
รวมโครงสร้ างพืน" ฐานดังกล่าว กองทุนและบริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้ างต้ น
เท่าทีกองทุนและบริ ษัทจัดการจะสามารถทําได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนทีเป็ นบุคคลธรรมดา
จะต้ องให้ ข้อมูลทีเกียวข้ องกับผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเองตามทีกล่าวถึงข้ างต้ นเพือทีกองทุนและ
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทังนี
" " หากกองทุนหรื อบริ ษัทจัดการไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้ างต้ นได้ หรื อไม่ได้ รับข้ อมูลทีเกียวข้ องกับผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีเป็ นบุคคลธรรมดาอาจต้ องเสียภาษี เงินได้ เต็มจํานวนสําหรับ เงินปั นผลทีได้ รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุนเมือมีการยืนเสียภาษี เงินได้ และประโยชน์ทางภาษี ทีคาดว่าผู้ถือหน่วย
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ลงทุนทีเป็ นบุคคลธรรมดาจะได้ รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุนอาจได้ รับผลกระทบในทางลบ ซึงใน
กรณีดงั กล่าว หากผู้ถือหน่วยลงทุนทีเป็ นบุคคลธรรมดาไม่ได้ ยืนเสียภาษีเงินได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนราย
นันอาจมี
"
ความรับผิดทังทางแพ่
"
งและทางอาญา
6.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ในรอบปี บญ
ั ชีทีผ่านมา กองทุนไม่มีคดีความหรื อข้ อพิพาทในชันอนุ
" ญาโตตุลาการ หรื อข้ อพิพาท
ทางกฎหมายอืนใดทีมีนยั สําคัญและเกียวข้ องโดยตรงกับธุรกิจของกองทุน ทีบริ ษัทจัดการเชือว่าจะส่งผล
กระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินการ และแนวโน้ มการดําเนินการ
ในอนาคต
ทังนี
" " ทรู และบริ ษัทในเครื อของกลุม่ ทรูเป็ นคูค่ วามในข้ อพิพาทและคดีพิพาทหลายคดี โดยข้ อพิพาท
สําคัญทางกฎหมายทังในชั
" นศาลและอนุ
"
ญาโตตุลาการไม่สามารถคาดการณ์ผลได้ จึงไม่อาจรับรองได้ วา่ ทรู
และบริ ษัทในเครื อของกลุม่ ทรู จะชนะคดีหรื อข้ อพิพาทใดข้ อพิพาทหนึงเป็ นการเฉพาะ และกลุม่ ทรู ก็ไม่อาจ
คาดการณ์ผลแห่งคดีหรื อข้ อพิพาท รวมถึงผลกระทบทางด้ านการเงินของคดีและข้ อพิพาทต่าง ๆ เหล่านี "ได้
หากผลแห่งคดีหรื อข้ อพิพาทออกมาในเชิงลบก็ยอ่ มจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มทรู ซึงอาจกระทบต่อความสามารถของทรู หรื อของบริ ษัทในเครื อ ของกลุม่ ทรู
แล้ วแต่กรณี ทีจะชําระเงินให้ แก่กองทุนตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไข
และแทนที โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมเกียวกับข้ อพิพาทของกลุ่มทรู ในหัวข้ อ 9.1.7 “ข้ อพิพาทและ
การดําเนินการทางกฎหมาย” อนึง ผู้ลงทุนยังสามารถศึกษาข้ อมูลเพิมเติม เกียวกับข้ อพิพาทของกลุม่ ทรู ได้
จากรายงานประจําปี .$%# ของทรู

7.

รายการระหว่ างกองทุนรวมกับบุคคลทีเกียวข้ อง

7.1

รายละเอียดรายการระหว่ างกองทุนรวมกับบุคคลทีเกียวข้ อง
การทําธุรกรรมระหว่างกองทุนโดยบริ ษัทจัดการกับบุคคลทีเกียวข้ องจะต้ องกระทําตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี "หรื อกฎหมายหลักทรัพย์ทีใช้ บงั คับอยูใ่ นขณะนัน"
7.1.1 บุคคลทีเกียวข้ อง
ในหัวข้ อนี " คําว่า “บุคคลทีเกียวข้ อง” ให้ มีความหมายตามทีกําหนดไว้ ในประกาศ ทน. 38/2562 และ
ประกาศ สธ. 14/2558 ซึงรวมถึงบุคคลดังต่อไปนี "
(ก) บริ ษัทจัดการ
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(ข) บุคคลทีถื อหุ้นของบริ ษัทจัดการเกินร้ อยละ10 ของจํ านวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทัง" หมดของ
บริ ษัทจัดการ
(ค) บุคคลทีถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (ข) เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้
แล้ วทังหมดหรื
"
อจํานวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าว เว้ นแต่บคุ คลทีถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของ
บุคคลตาม (ข) ดังกล่าว เป็ นบริ ษัททีจัดตังในต่
" างประเทศ
(ง) นิติบคุ คลทีบริ ษัทจัดการถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของนิติบคุ คลดังกล่าวเกินกว่าร้ อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
"
อจํานวนหุ้นส่วน
(จ) นิติบุคคลทีมีบุคคลทีถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนเกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดหรื
"
อจํานวนหุ้นส่วนของนิติบคุ คลดังกล่าว เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทจัดการเกินร้ อยละ 50
ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
"
ษัทจัดการด้ วย
(ฉ) นิติบุคคลทีมีผ้ ถู ือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดมี
"
สถานะเป็ นนิติ
บุคคล และนิติบุคคลซึงเป็ นผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจัดการตาม (ข) โดยที
กรรมการของนิติบคุ คลซึงเป็ นผู้ถือหุ้นนัน" เป็ นกรรมการของนิติบคุ คลดังกล่าวด้ วยเกินกึงหนึง
ของจํานวนกรรมการทังหมดของนิ
"
ติบคุ คลดังกล่าว
(ช) นิติบุคคลทีมีผ้ ถู ือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดมี
"
สถานะเป็ นนิติ
บุคคล และนิติบุคคลซึงเป็ นผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็ นผู้ถือหุ้นโดยอ้ อมของบริ ษัทจัดการตาม (ค)
โดยทีกรรมการของนิติบคุ คลซึงเป็ นผู้ถือหุ้นนัน" และ/หรื อของนิติบคุ คลตาม (ข) เป็ นกรรมการ
ของนิติบคุ คลดังกล่าวด้ วยเกินกึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดของนิ
"
ติบคุ คลดังกล่าว
(ซ) กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจัดการ
(ฌ) ผู้จดั การกองทุน
(ญ) นิติบคุ คลทีบุคคลตาม (ซ) หรื อ (ฌ) ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนรวมกันเกินร้ อยละ 50 ของจํานวน
หุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
"
อจํานวนหุ้นส่วนของนิติบคุ คลนัน"
(ฎ) ผู้ถือหน่วยลงทุนทีถื อหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 10 ของจํ านวนหน่วยลงทุนทีจํ าหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
"
น ทังนี
" " ยกเว้ นผู้ถือหน่วยลงทุนทีเป็ นบัญชี omnibus
(ฏ) บุคคลทีเป็ นทีปรึกษาของกองทุน
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(ฐ) บุคคลทีถือหุ้นของทีปรึ กษาตาม (ฏ) เกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
"
ของทีปรึกษา
(ฑ) บุคคลทีถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (ฐ) เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้
แล้ ว ทัง" หมดหรื อจํ านวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าว ทัง" นี " ไม่ร วมถึ งบุคคลที ถื อหุ้น หรื อเป็ น
หุ้นส่วนของบุคคลตาม (ฐ) ซึงเป็ นบริ ษัททีจัดตังในต่
" างประเทศ
(ฒ) นิติบคุ คลทีทีปรึ กษาตาม (ฏ) ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของนิติบคุ คลดังกล่าวเกินร้ อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
"
อจํานวนหุ้นส่วน
(ณ) ผู้บริ หารทรัพย์สนิ ของกองทุน
(ด) บุคคลทีถือหุ้นของผู้บริ หารทรัพย์สินตาม (ณ) เกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของผู
"
้ บริ หารทรัพย์สนิ
(ต) บุคคลทีถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (ด) เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้
แล้ ว ทัง" หมดหรื อจํ านวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าว ทัง" นี " ไม่ร วมถึ งบุคคลที ถื อหุ้น หรื อเป็ น
หุ้นส่วนของบุคคลตาม (ด) ซึงเป็ นบริ ษัททีจัดตังในต่
" างประเทศ
(ถ) นิติบคุ คลทีผู้บริ หารทรัพย์สนิ ตาม (ณ) ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของนิติบคุ คลดังกล่าวเกินร้ อยละ
10 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
"
อเป็ นหุ้นส่วน
(ท) ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน
(ธ) บุคคลทีถือหุ้นของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตาม (ท) เกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของผู
"
้ ดแู ลผลประโยชน์
(น) บุคคลทีถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (ธ) เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้
แล้ ว ทัง" หมดหรื อจํ านวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าว ทัง" นี " ไม่ร วมถึ งบุคคลที ถื อหุ้น หรื อเป็ น
หุ้นส่วนของบุคคลตาม (ธ) ซึงเป็ นบริ ษัททีจัดตังในต่
" างประเทศ
(บ) นิติบคุ คลทีผู้ดแู ลผลประโยชน์ตาม (ท) ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของนิติบคุ คลดังกล่าวเกินร้ อยละ
10 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
"
อจํานวนหุ้นส่วน
(ป) กองทุนทีอยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการ
(ผ) กองทุนทีอยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการอืน โดยบริ ษัทจัดการอืนนันเป็
" นผู้ถือหุ้น
ในบริ ษัทจัดการตามลักษณะใน (ข) หรื อ (ค)
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(ฝ) โครงการจัดการลงทุนทีอยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการอืนทีมีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคล
ตามลักษณะใน (ข) หรื อ (ค) โดยบุคคลดังกล่าวถือหุ้นในบริ ษัทจัดการในลักษณะเดียวกัน
(พ) บุคคลทีมีอํานาจควบคุม (ได้ แก่ ผู้ทีมีอิทธิพลในการควบคุมหรื อสังการ) บุคคลตาม (ก) ถึง (ฝ)
หรื อถูกควบคุมหรื อสังการโดยบุคคลตาม (ก) ถึง (ฝ) ไม่ว่าอิทธิ พลดังกล่าวจะสืบเนืองจาก
ความสัมพันธ์ทางกฎหมาย ตามสัญญา หรื อการอืนใด
(ฟ) กลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลตาม (ก) ถึง (พ) ซึงได้ แก่
1. คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (ก) ถึง (พ)
2. นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นหรื อผู้เป็ นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (ก) ถึง (พ) ซึงถื อหุ้นหรื อเป็ น
หุ้นส่วนในบุคคลดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
"
อความเป็ นหุ้นส่วนทังหมด
"
3. กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม 1 ถึง 2 ทีไม่ใช่กองทุนสํารองเลี "ยงชีพ
(ภ) บุคคลทีเกียวโยงกันของกองทุน โดยให้ มีความหมายตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนทีออกตามความในมาตรา 89/1 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ในส่วนทีเกียวกับบทนิยามคําว่า
บุคคลทีเกียวโยงกันโดยอนุโลม
ภายใต้ ป ระกาศ สธ.14/2558 การพิ จารณาการถื อ หุ้น ของบุคคลธรรมดาที มีความสัมพันธ์ หรื อ
เชือมโยงกับบริ ษัทจัดการหรื อกองทุนฯ ตามข้ อ (ก) ถึง (พ) จะพิจารณานับหุ้นทีคูส่ มรสหรื อบุตรทียัง
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวเป็ นหุ้นของบุคคลนันด้
" วย
ทังนี
" " ให้ “บุคคลทีเกียวข้ อง” รวมถึงบุคคลทีสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะ
ประกาศแก้ ไขหรื อกําหนดเพิมเติมในอนาคต และในการพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ
กิจการทีเกียวข้ องกันกับกองทุนรวมแต่ละรายการ กองทุนรวมคํานึงถึงเนื "อหาของความสัมพันธ์
มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
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ความสัมพันธ์ ระหว่างกองทุนกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน มีรายละเอียดดังนี "
ชือกิจการ

ประเทศทีจัดตัง" /สัญชาติ

บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

ไทย

บริ ษัท เรี ยล มูฟ จํากัด

ไทย

บริ ษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท เอเซีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชัน จํากัด

ไทย
ไทย

บริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน จํากัด

ไทย

บริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมูนิเคชัน จํากัด

ไทย

บริ ษัท ทรู มูฟ จํากัด
บริ ษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ลักษณะความสัมพันธ์
- เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึงถือหน่วยลงทุนรวมร้ อยละ 25.79
(พ.ศ. 2561 : ร้ อยละ 25.79)
- เป็ นผู้ขายทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐาน
- เป็ นผู้ถือหุ้นของผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
รายใหญ่เกินร้ อยละ 5.00 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทั "งหมด
- เป็ นผู้ถือหุ้นของผู้ขายสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิรายใหญ่เกิน
ร้ อยละ 5.00 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทั "งหมด
- เป็ นผู้ถือหุ้นของผู้ขายทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานรายใหญ่เกินร้ อยละ 5.00
ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทั "งหมด
- เป็ นผู้ถือหุ้นของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักรายใหญ่เกินร้ อยละ 5.00
ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทั "งหมด
- เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึงถือหน่วยลงทุนรวมร้ อยละ 4.21
(พ.ศ. 2561 : 4.21) และเป็ นบริ ษัทย่อยของทรู
- เป็ นผู้ขายสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ
- เป็ นผู้ขายสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ
- เป็ นผู้ให้ เช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐาน
- เป็ นผู้ขายทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐาน
- เป็ นผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐาน
- เป็ นผู้เช่าช่วงทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐาน
- เป็ นผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐาน
- เป็ นผู้ขายทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐาน
- เป็ นผู้ขายทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐาน
- เป็ นผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
- เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- เป็ นผู้จดั การกองทุน
- เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจัดการกองทุน ซึงถือหุ้น
ร้ อยละ 99.99 ในบริ ษัทจัดการกองทุน
- เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึงถือหน่วยลงทุนรวมร้ อยละ 1.26
(พ.ศ. 2561 : ร้ อยละ 2.44)
- เป็ นผู้ให้ ก้ ยู ืมเงิน
- เป็ นผู้ให้ บริ การเงินฝากธนาคารและตราสารอนุพันธ์

7.1.2 รายละเอียดรายการระหว่ างกองทุนรวมกับบุคคลทีเกียวข้ อง
ตารางดังต่อไปนี "แสดงรายการระหว่างกองทุนรวมกับบุคคลทีเกียวข้ องสําหรับรอบระยะเวลาทีระบุ
ไว้ กล่าวคืองวดสามเดือนสิ "นสุด ณ วันที 31 มีนาคม 2561 และวันที 31 มีนาคม 2562 ตามลําดับ
31 มีนาคม
2562
บาท

สําหรั บงวดสามเดือนสิน" สุด
ก)

31 มีนาคม
2561
บาท

รายได้ จากการลงทุน
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด
รายได้ จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ
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นโยบายกําหนดราคา

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม
31 มีนาคม
2562
บาท

สําหรั บงวดสามเดือนสิน" สุด
และสิทธิรายได้

31 มีนาคม
2561
บาท

นโยบายกําหนดราคา

468,755,955

470,083,545 ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน

บริษัท เอเซีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชัน จํากัด
รายได้ จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ
และสิทธิรายได้

307,309,494

309,970,497 ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน

บริษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน จํากัด
รายได้ คา่ เช่า

1,249,222,515

595,335,287 ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมูนิเคชัน
จํากัด
รายได้ คา่ เช่า

1,032,261,325

473,799,965 ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
รายได้ ดอกเบี "ย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
รายได้ ดอกเบี "ย
ข)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

2,435,268

1,563,019 ร้ อยละ 0.37 - 0.62 ต่อปี
(พ.ศ. 2561 : ร้ อยละ
0.37 - 0.62 ต่อปี )

3 ร้ อยละ 0.375 ต่อปี
(พ.ศ. 2561 : ร้ อยละ 0.375 ต่อปี )

3

การซือ" บริการ
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์
จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ต้ นทุนทางการเงิน
รายการกําไรสุทธิทียังไม่เกิดขึ "นจากสัญญา
แลกเปลียนดอกเบี "ย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

27,465,242

20,345,917 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 10

88,741,429

83,041,177 ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน

(26,471,505)

(18,794,403) ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน

6,838,446

4,343,036 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 10

บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด
ค่าธรรมเนียมผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคม

10,833,872

13,881,616 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 10

บริษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน จํากัด
ค่าสิทธิแห่งทาง

30,749,811

24,828,135 ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน
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ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

สําหรั บงวดสามเดือนสิน" สุด
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมูนิเคชัน
จํากัด
ค่าสิทธิแห่งทาง
ค่าดําเนินการ
ค่าเช่าทีดินและค่าภาษี โรงเรื อน
ค่าตอบแทนสําหรับการย้ ายทรัพย์สนิ
ค)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
31 มีนาคม
2562
บาท

31 มีนาคม
2561
บาท

4,917,201
158,012,317
20,334,600

796,485
2,307,239
8,694,600
19,800,000

ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน

312,503,970

313,389,030

ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน

1,556,501

1,559,170

ตามทีเกิดขึ "นจริ ง

1,438,034

1,420,821

ตามทีเกิดขึ "นจริ ง

122,103,978

410,356,160

ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน

1,972,473,147 1,972,473,147

ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน

นโยบายกําหนดราคา

ยอดคงเหลือกับบริษัททีเกียวข้ องกัน
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด
ลูกหนี "จากสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้
เรี ยกเก็บเงินชดเชยภาษี ธุรกิจเฉพาะ
บริษัท เอเซีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชัน จํากัด
เรี ยกเก็บเงินชดเชยภาษี ธุรกิจเฉพาะ
บริษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน จํากัด
เจ้ าหนี "การค้ า
เจ้ าหนี "จากการซื "อเงินลงทุน
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมู
นิเคชัน จํากัด
-

1,400,000

ตามทีเกิดขึ "นจริ ง

11

13,932

ตามทีเกิดขึ "นจริ ง

853,859,678

750,569,787

ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน

29,143,241

81,409,974

ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน

เจ้ าหนี "จากการซื "อเงินลงทุน

1,444,212,826 1,444,212,826

ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน

รายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ า

2,808,742,899 2,690,914,295

ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน

1,314,508,687 1,314,508,687

ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน

ลูกหนี "จากเงินจ่ายล่วงหน้ า
สินทรัพย์อืน
ค่าเช่าพื "นทีและภาษี โรงเรื อนจ่ายล่วงหน้ า
เจ้ าหนี "การค้ า

บริษัท ทรู มูฟ จํากัด
เจ้ าหนี "จากการซื "อเงินลงทุน
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี "จากดอกเบี "ย

1,561,200,217 1,956,331,314
2,888,411

453,143
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ร้ อยละ 0.37 - 0.62 ต่อปี

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
31 มีนาคม
2562
บาท

สําหรั บงวดสามเดือนสิน" สุด

31 มีนาคม
2561
บาท

นโยบายกําหนดราคา
(พ.ศ. 2561 : ร้ อยละ 0.37
- 0.87 ต่อปี )

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ค้างจ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สนิ
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมค้ างจ่าย
ค)
(ต่อ)

2,549,481

2,480,449

-

21,400

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 10
ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน

ยอดคงเหลื อ กั บ บริ ษั ท ที เกี ยวข้ อ งกั น

บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ไทย
พาณิชย์ จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ างจ่าย

10,183,837

9,991,223

2,254,065

2,255,498

4

-

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 10

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี "จากดอกเบี "ย

ร้ อยละ 0.375 ต่อปี
(พ.ศ. 2561 : ร้ อยละ 0.375 ต่อปี )

สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี "ย

32,938,604

59,410,109

ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน

ต้ นทุนทางการเงินค้ างจ่าย
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี

58,888,526

56,055,309

ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน

2,991,605,580

-

ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน

3,126,854,496

6,113,643,627

ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน

เงินกู้ยืมระยะยาว
บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์
จํากัด
ค่าธรรมเนียมผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคม
ค้ างจ่าย

7.2

3,777,516

3,738,876 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 10

นโยบายการทํา ธุ รกรรมระหว่ า งกองทุ นกั บบุ ค คลทีเกียวข้ อง แนวโน้ มการทํา รายการระหว่ าง
กองทุนกับบุคคลทีเกียวข้ องในอนาคต และแนวทางในการป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
7.2.1 ข้ อกําหนดทัวไป
เงื อนไขและข้ อกําหนดทัวไปในการเข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้ องทีสํานักงาน ก.ล.ต. และ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดมีดงั ต่อไปนี "
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ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

(ก) ในการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกี ยวข้ องทีเกี ยวกับทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน" ฐาน บริ ษัท
จัดการจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามประกาศทีกําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการกระทําทีอาจก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม
(ข) ธุรกรรมกับบุคคลทีเกี ยวข้ องทีเกี ยวกับทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน" ฐานดังกล่าวต้ องเป็ น
ธุรกรรมทีใช้ ราคาทีเป็ นธรรม
(ค) ธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้ องทีเกียวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน" ฐานต้ องเป็ นธุรกรรมที
บุคคลทีมีสว่ นได้ เสียกับการทําธุรกรรมจะต้ องไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเข้ าทํา และ
(ง) การคิดค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ "นจากการเข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้ องทีเกียวกับทรัพย์สนิ กิจการ
โครงสร้ างพื "นฐานจากกองทุนต้ องอยูใ่ นอัตราทีเป็ นธรรมและเหมาะสม
นอกจากนี " กองทุนจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามเงือนไขและข้ อกําหนดเกียวกับการเข้ าทําธุรกรรมกับ
บุคคลทีเกียวข้ องตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะประกาศกําหนดและ
ใช้ บงั คับในขณะนันด้
" วย
7.2.2 การดําเนินการทีต้ องได้ รับมติของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
การทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกี ยวข้ องในกรณี ดังต่อไปนี " นอกจากจะต้ องเป็ นไปตามเงื อนไขและ
ข้ อกําหนดข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทจัดการจะกระทําได้ ตอ่ เมือได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ทีเป็ นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์และข้ อกําหนดเกียวกับการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในส่วนที ; “การจัดการและ
การกํากับดูแลกองทุนรวม” หัวข้ อ #..#.%(ข) “สิทธิในการออกเสียงเพือลงมติ”
(ก) การเข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้ องทีเป็ นการได้ มาเพิมเติม หรื อการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื "นฐาน ซึงมีมลู ค่าของทรัพย์สนิ ไม่น้อยกว่า .* ล้ านบาท หรื อไม่น้อยกว่าร้ อย
ละสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ เวลาทีมีการเข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้ อง
ดังกล่าว แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า เว้ นแต่เป็ นกรณีทีต้ องปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อสัญญาทีมี
กับส่วนราชการหรื อองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดตังองค์
" การของรัฐบาล และ
กิจการของรัฐตามกฎหมายทีจัดตังกิ
" จการนัน" (รวมถึงหน่วยงานธุรกิจทีรัฐบาลเป็ นเจ้ าของซึงไม่
มีฐานะเป็ นนิติบคุ คลด้ วย) ซึงได้ ระบุไว้ เป็ นการเฉพาะเจาะจงแล้ วในโครงการจัดการกองทุน
(ข) การเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้ องอันเป็ นสัญญาที เกียวกับการบริ หาร
จัดการหรื อการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐาน ซึงมีมลู ค่าของสัญญาไม่
น้ อยกว่า .* ล้ านบาท หรื อไม่น้อยกว่าร้ อยละสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ เวลา
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ทีมีการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้ องดังกล่าว แล้ วแต่จํานวนใดจะสูง
กว่า หรื อ
(ค) การตกลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพือให้ บริ ษัททีกองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นตามคําจํากัดความ
วรรค (จ) ของคําว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐาน” ทําธุรกรรมตามข้ อ (ก) หรื อข้ อ (ข)
ข้ างต้ น กับบุคคลทีเกียวข้ อง (โปรดพิจารณารายละเอียดเกียวกับนิยามคําว่า “ทรัพย์สนิ กิจการ
โครงสร้ างพื "นฐาน” ในหัวข้ อ “คําจํากัดความและศัพท์เทคนิค – คําจํากัดความ”)
7.2.3 นโยบายเกียวกับการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้ อง
ณ วันที .' พฤษภาคม พ.ศ. .$%. ทรู ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทังทางตรงและทางอ้
"
อมในจํานวน
ประมาณร้ อยละ ;*.** ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด
"
(กล่าวคือ ทรู ถือหน่วยลงทุนทางตรงใน
จํานวนประมาณร้ อยละ .$.&+ และทรู ถือหน่วยลงทุนทางอ้ อมโดยผ่านเรี ยลมูฟ ซึงเป็ นบริ ษัทย่อย
ของทรู ในจํานวนประมาณร้ อยละ 3..#) ทรูและเรี ยลมุฟจึงเป็ นบุคคลทีเกียวข้ องของกองทุน การทํา
ธุรกรรมเกียวกับทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐานระหว่างกองทุน และทรูหรื อเรี ยลมูฟ หรื อบุคคลที
เกียวข้ องของบุคคลดังกล่าว หรื อระหว่างกองทุนและบุคคลทีเกียวข้ องอืน จะต้ องกระทําภายใต้
เงือนไขทีเป็ นธรรมและเหมาะสม และเป็ นไปตามเงือนไขและข้ อกําหนดตามประกาศ ทน. ;'/.$%.
และประกาศอืน ๆ ทีเกียวข้ องซึงใช้ บงั คับในขณะนัน"
ในกรณีที ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดบุคคลทีมีลกั ษณะเป็ น
บุคคลทีเกียวข้ องเพิมเติมในอนาคต การเข้ าทําธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลทีเกียวข้ อง บริ ษัท
จัดการจะถือปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้ องตามทีกําหนดไว้
ในโครงการจั ด การกองทุ น ประกาศ และ/หรื อ กฎหมายที เกี ยวข้ อ ง ทัง" นี " บริ ษั ท จั ด การให้
ความสําคัญกับการกํากับดูแลธุรกิจกองทุนเพือให้ การดําเนินธุรกิจ และการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบทีเกี ยวข้ องเช่น พ.ร.บ.หลักทรั พย์ ประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. กฎ
ข้ อบังคับของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน รวมถึงนโยบายในการปฏิบตั ิงานด้ านธุรกิจจัดการลงทุน
ภายในบริ ษัท และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน อันจะนํามาซึงการบริ หารธุรกิจที
มีประสิทธิภาพและได้ มาตรฐานต่อไป
กองทุนจะทําการเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้ องต่อตลาดหลักทรัพย์ รวมทังใน
"
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ของกองทุนและในรายงาน
ประจําปี ของกองทุน
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7.2.4 นโยบายในการปฏิบัติงานด้ านธุ รกิจจัดการลงทุน และแนวทางป้ องกันความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
พนักงานทุกคนของบริ ษัทจัดการจะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับในการปฏิบตั ิงานด้ าน
ธุรกิจจัดการลงทุนด้ วยความเคร่งครัดดังรายละเอียดต่อไปนี "
(ก) พนักงานจะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกฎหมายที
เกียวข้ อง และข้ อบังคับ ระเบียบภายในของบริ ษัทจัดการ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจของบริ ษัทจัดการ
(ข) ในการดําเนินการจัดการลงทุนของกองทุน ทุกประเภททีเป็ นธุรกิ จของบริ ษัทจัดการ บริ ษัท
จัดการจะต้ องจัดการให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการทีได้ รับการอนุมตั ิจากสํานักงาน ก.ล.ต.
และสัญญาทีตกลงกับลูกค้ า
(ค) พนักงานจะดูแลมิให้ การลงทุนของบริ ษัทจัดการ พนักงาน และกองทุนประเภทต่าง ๆ ภายใต้
การบริ หารของบริ ษัทจัดการมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างมีเจตนาทีจะก่อให้ เกิ ดความ
ได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบระหว่างกัน
(ง) พนักงานจะดําเนินงานด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ตและยุติธรรม เพือให้ การจัดการกองทุนภายใต้
การบริ หาร เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ ซึงผลประโยชน์ ของลูกค้ า โดย
ผลประโยชน์ของลูกค้ าต้ องมาก่อนผลประโยชน์ ของบริ ษัทจัดการ หรื อผลประโยชน์ ส่วนตัว
กรรมการ หรื อพนักงานของบริ ษัทจัดการ
(จ) พนักงานต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีอาจจะเกิดขึ "นในการปฏิบตั ิงานให้
ถูกต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน
(ฉ) พนัก งานจะรั ก ษาความลับ ของลูก ค้ า และรั ก ษาผลประโยชน์ ข องลูก ค้ า ทัง" นี " การกระทํา
ดังกล่าวจะต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมาย
(ช) พนัก งานต้ อ งปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ที สมาคมบริ ษั ท จัด การลงทุน ( Association of
Investment Management Companies) กําหนด
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8.1

ค่ าธรรมเนียมบริษัทจัดการ
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ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.2 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทีปรับปรุงแล้ ว
8.2

ค่ าบริการสําหรับงานบริการด้ านธุรการและการตลาดของผู้จัดการทรัพย์ สินโทรคมนาคม
8.2.1 ค่ าบริการสําหรับบริการด้ านธุรการ ประกอบด้ วย
(ก)

ค่าบริ การจํานวน #'.; ล้ านบาท สําหรับปี .$$& ทังนี
" " นับแต่ปี .$$' จะมีการปรับอัตรา
ค่าบริ การเพิมขึ "นรายปี ในอัตราเท่ากับดัชนีราคาผู้บริ โภค (CPI) ทีประกาศโดยกระทรวง
พาณิชย์ ประเทศไทยสําหรับปี ก่อนหน้ า ทังนี
" " อัตราดังกล่าวต้ องไม่เกินร้ อยละ ;.$ และ

(ข)

ค่าบริ การรายเดือนในอัตราร้ อยละ *.#$ ของรายได้ สทุ ธิ รายเดือนของกองทุนทีเกิดจาก
ทรัพย์สินทีให้ บริ การด้ านธุรการ (หลังหักค่าใช้ จ่ายเกียวกับสิทธิ แห่งทาง การประกันภัย
และเงินค่าเช่าตามสัญญาเช่าทีดินทีเกียวข้ อง)

8.2.2 ค่ าบริการสําหรับบริการด้ านการตลาด ประกอบด้ วย
(ก)

ค่าบริ การรายเดือนในอัตราร้ อยละ . ของรายได้ รายเดือนทีเกียวกับทรัพย์สินทีให้ บริ การ
ด้ านการตลาดทีกองทุนได้ รับจากผู้เช่าและบริ หารจัดการรายใด ๆ ทีเช่า ดําเนินการและ
บริ หารจัดการทรัพย์สินทีให้ บริ การด้ านการตลาดนอกเหนือไปจากทรัพย์สินทีผู้เช่าและ
บริ หารจัดการดังเดิ
" มเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหรื อตกลงว่าจะเช่า ดําเนินการและ
บริ หารจัดการในวันทีของสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไข
และแทนทีทีเกียวข้ อง โดยมีค่าบริ การรายปี เพิมในอัตราร้ อยละ ; ของจํานวนทีเกินกว่า
ประมาณการรายได้ รายปี ทีเกียวกับทรัพย์สนิ ทีให้ บริ การด้ านการตลาดสําหรับปี ดงั กล่าว

(ข)

ค่าบริ การคงทีในอัตราปี ละ .* ล้ านบาท โดยจ่ายในวันทําการแรกของปี พ.ศ. .$%# และ
พ.ศ. .$%. หรื อ วันอืนตามทีคู่สญ
ั ญาจะตกลงกัน อันเกียวกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . และ ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที ; ทีจะส่งมอบให้ กองทุนทีจะให้ ผ้ จู ดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคมทําการตลาด
ในปี พ.ศ. .$%# และ .$%. ตามลําดับ ทังนี
" " กองทุนไม่มีค่าบริ การคงทีสําหรับบริ การด้ าน
การตลาดอันเกียวกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3

(ค)

ค่าบริ การเพิมเติมซึงจะชําระ (ก) เมือผู้เช่าและบริ หารจัดการทีเป็ นบุคคลภายนอกรายใด
ต่อสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการทีเกียวกับทรัพย์สินทีให้ บริ การด้ านการตลาด
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(ข) เมื อมี ท รั พ ย์ สิ น ที ให้ บ ริ ก ารด้ า นการตลาดที ให้ ผ้ ูจัด การทรั พ ย์ สิ น โทรคมนาคมทํ า
การตลาด เพิมเติม ทังนี
" " อัตราค่าบริ การเพิมเติมในแต่ละกรณีจะเป็ นไปตามทีกองทุนและ
ผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคมจะได้ ตกลงกัน
โปรดพิจารณารายละเอียดเกี ยวกับค่า บริ การสําหรั บงานบริ การด้ า นธุ รการและการตลาดของ
ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมเพิมเติมในหัวข้ อ 2.5.1 (ก) “สาระสําคัญของสัญญาทีทําให้ ได้ มาซึง
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้ น” และหัวข้ อ 3.4.1.1(ข) “สัญญาบริ การหลักฉบับลง
วันที .3 ธันวาคม .$$% ระหว่างผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมและกองทุน (ตามทีได้ มีการแก้ ไข
เพิมเติม รวมถึงตามข้ อตกลงเพิมเติม ฉบับลงวันที $ มีนาคม .$$' และข้ อตกลงเพิมเติม ครัง" ที .
ระหว่างผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคมและกองทุน) (“สัญญาบริ การหลัก”)”
8.2.3 ค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ *.*; ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ทังนี
" " ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์จะไม่ตํากว่าเดือนละ ;$*,*** บาท
ทัง" นี " ผู้ดูแลผลประโยชน์ สามารถเรี ยกเก็ บค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ทีผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ ออกไปตามที
จํ า เป็ น และสมเหตุส มผลอัน เกี ยวเนื องโดยตรงกับ การปฏิ บัติ ห น้ า ที ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ อาทิ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินบาทเน็ต (BAHTNET) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริ การศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานของ
กองทุน ค่า เดิ น ทาง ค่า ที ปรึ ก ษารวมถึง การว่าจ้ า งผู้เชี ยวชาญภายนอก ค่า ที ปรึ ก ษากฎหมาย
ภายนอกและค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ทีเกิ ดขึน" อันเนืองจากหน้ าทีความรั บผิดชอบทีกํ าหนดในโครงการ
จัดการกองทุน และสัญญาแต่งตังผู
" ้ ดแู ลผลประโยชน์หรื อตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. เห็นควรให้ เป็ น
หน้ าทีของผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นต้ น ทังนี
" " ตามจํานวนทีจ่ายจริ ง
8.2.4 ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ *.*.; ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี โดยมีอตั ราค่าธรรมเนียมรายปี ขนั "
ตําจํานวน ;,.**,*** บาท
8.2.5 ค่ าธรรมเนียมทีปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนในประเทศ
ค่าธรรมเนียมทีปรึ กษาทางการเงินและผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศในการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนทีออกใหม่ภายหลังจากการเสนอขาย จะเป็ นไปตามสัญญาระหว่างคู่สญ
ั ญาที
เกียวข้ องขณะการเสนอขายหน่วยลงทุน
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8.2.6 ค่ าธรรมเนียมการจัดสรรหน่ วยลงทุนในการเสนอขาย
ตามจํานวนทีบริ ษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด หรื อผู้ให้ บริ การรายอืนทีกองทุนอาจว่าจ้ างในอนาคต
กําหนดโดยกองทุนจะชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมทังค่
" าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทีเกิดขึ "น
ตามความเป็ นจริ งอันเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิหน้ าทีจัดสรรหน่วยลงทุน
8.2.7 ค่ าธรรมเนียมผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ในการเสนอขายหน่วยลงทุนทีออกใหม่ภายหลังจาก
การเสนอขาย จะเป็ นไปตามสัญญาระหว่างคูส่ ญ
ั ญาทีเกียวข้ องขณะการเสนอขายหน่วยลงทุน
8.2.8 ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของทีปรึกษาอืน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีปรึกษาอืนสําหรับกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ "น
จริ งของทีปรึ กษาสําหรั บการจัดตังและบริ
"
หารจัดการกองทุน การจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุนทังใน
"
ประเทศและในต่างประเทศ และการซื "อทรัพย์สินเพือเป็ นทรั พย์ สินของกองทุน เช่น ค่าทีปรึ กษา
เฉพาะด้ าน (รวมถึงทีปรึ กษาทีเชียวชาญในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในการสุ่มตรวจสอบสภาพ
ทรัพย์สินทังตอนส่
"
งมอบและภายหลังจัดตังกองทุ
"
น และทีปรึ กษาทีเชียวชาญด้ านการประกันภัย )
ค่าทีปรึ กษาการลงทุน ค่าทีปรึ กษากฎหมายและ/หรื อภาษี ค่าทนายความ เป็ นต้ น ในจํานวนตามที
จ่ายจริ ง โดยกองทุนจะชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมทังค่
" าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทีเกิดขึ "น
ตามความเป็ นจริ งอันเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิหน้ าทีของทีปรึ กษาแต่ละราย เช่น ค่าเดินทาง ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพิมพ์หรื อทําสําเนาเอกสาร ค่าแปลเอกสาร เป็ นต้ น
8.2.9 ค่ าธรรมเนียมธนาคารผู้รับฝากเงินเพือรั กษาเงินทีได้ รับจากการจําหน่ ายหน่ วยลงทุนครั ง"
แรก
ตามที จ่ า ยจริ ง โดยบริ ษั ท จัด การในนามของกองทุน จะชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มดัง กล่า ว รวมทัง"
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทีเกิดขึ "นตามความเป็ นจริ งอันเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิหน้ าที ของ
ธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมทีปรึ กษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงค่าใช้ จ่ายของทีปรึ กษากฎหมาย
ดังกล่าวเป็ นต้ น
8.2.10 ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายเกียวกับการโฆษณาและการตลาด
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายเกียวกับการโฆษณาและการตลาดมีดงั ต่อไปนี "
(ก)

ตามทีจ่ายจริ ง ทังนี
" " จะไม่เกินร้ อยละ *.$ ของจํานวนเงินเพิมทุนในการเพิมทุนแต่ละครัง"
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ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย รวมถึง
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการจัดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และการตลาด เพือให้
นักลงทุนทัวไปทราบข้ อมูลเกียวกับกองทุนไม่เกิน $* ล้ านบาท ต่อปี บญ
ั ชี

8.2.11 ค่ าธรรมเนียมการยืนคําขอต่ อสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ ฯ
(ก)

ค่าธรรมเนียมการยืนคําขออนุมตั ิจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในการจัดตังและจั
"
ดการกองทุน
ตามจํานวนทีกฎหมายหลักทรัพย์กําหนด

(ข)

ค่าธรรมเนียมการยืนคําขอให้ ตลาดหลักทรัพย์ ฯ รับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามจํานวนทีตลาดหลักทรัพย์กําหนด

8.2.12 ค่ าธรรมเนียมการรับหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
(ก)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
เมือตลาดหลักทรั พย์ ฯ รั บจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลัก ทรั พย์ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ฯ แล้ ว กองทุนจะชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ าในอัตราร้ อยละ *.*$ ของเงินทุน
จดทะเบียน โดยมีอตั ราค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า #**,*** บาท และอัตราค่าธรรมเนียม
ขันสู
" งไม่เกินกว่า ;,***,*** บาท

(ข)

ค่าธรรมเนียมรายปี
กองทุนต้ องชําระค่าธรรมเนียมรายปี ดงั ต่อไปนี "
(1)

ร้ อยละ *.*;$ ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนทีไม่เกิน .** ล้ านบาท

(2)

ร้ อยละ *.*;* ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนทีเกินกว่า .** ล้ านบาท แต่ไม่เกิน
#,*** ล้ านบาท

(3)

ร้ อยละ *.*.$ ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนทีเกินกว่า #,*** ล้ านบาท แต่ไม่เกิน
$,*** ล้ านบาท

(4)

ร้ อยละ *.*.* ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนทีเกินกว่า $,*** ล้ านบาท แต่ไม่เกิน
#*,*** ล้ านบาท

(5)

ร้ อยละ *.*#* ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนทีเกินกว่า #*,*** ล้ านบาท

หรื ออัตราอืน ๆ ซึงตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจประกาศกําหนดเป็ นครัง" คราว
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ทังนี
" " อัตราค่าธรรมเนียมขันตํ
" าต้ องไม่น้อยกว่า 50,000 บาท และอัตราค่าธรรมเนียมขันสู
" ง
ไม่เกินกว่า 3,000,000 บาท
8.2.13 ค่ าใช้ จ่ายทีเกียวเนืองกับกองทุน
(ก)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการตรวจสอบบัญชี รวมทังตรวจระบบงาน
"
ตรวจรายรับ
รายจ่าย และค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายทีปรึกษาของกองทุน เช่น ค่าทีปรึกษาเฉพาะด้ าน
(รวมถึ ง ที ปรึ ก ษาที เชี ยวชาญในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในการสุ่ม ตรวจสอบสภาพ
ทรั พย์ สินทัง" ตอนส่งมอบและภายหลังจัดตัง" กองทุน และทีปรึ กษาทีเชี ยวชาญด้ านการ
ประกันภัย) ค่าทีปรึกษาการลงทุน ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ เป็ นต้ น

(ข)

ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพือการจัดหา ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรั พย์ ทรั พย์ สิน
หลักทรัพย์ ของกองทุน เช่น ค่านายหน้ าในการจําหน่ายหรื อโอนสิทธิ ค่าธรรมเนียมการ
โอน เป็ นต้ น

(ค)

ภาษี หรื อค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ ใด ๆ ทีเกียวกับการซื "อขายหลักทรั พย์ตามทีจ่าย
จริ ง เช่น ค่านายหน้ าซื "อขายหลักทรัพย์ ซึงจะรวมอยูใ่ นต้ นทุนของค่าซื "อขายหลักทรัพย์เมือ
มีการซื "อหลักทรัพย์ และจะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมือมีการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้ จ่าย
ในการโอนหลักทรัพย์ เป็ นต้ น

(ง)

ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายในการประเมินค่าและ/หรื อ สอบทานการประเมินค่า
ทรัพย์สนิ

(จ)

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ซ่อมแซม ดูแล บํารุงรักษา ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการซื "อทรัพย์สิน
ค่าก่อสร้ างเพิมเติม และค่าใช้ จ่ายเพือปรับปรุงและพัฒนา

(ฉ)

ค่าใช้ จ่ายในการประกันภัย ดูแล และ/หรื อ เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน เช่น ค่าใช้ จ่าย
ในการประกันวินาศภัย เป็ นต้ น

(ช)

ค่าใช้ จ่ายเกียวกับภาษี ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายอืนทีเรี ยกเก็บโดยหน่วยงานกํากับดูแล
ค่าธรรมเนียมอืนทีเกียวข้ องตามอัตราทีกฎหมายกําหนด และค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง
กับหน่วยงานราชการ (ถ้ ามี)

(ซ)

ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ "นจากการติดตามทวงถาม หรื อการดําเนินการตามกฎหมายเพือการรับ
ชําระหนี "ใด ๆ หรื อค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายในการดําเนินคดีในศาล โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
หรื อบริ ษัทจัดการ เพือรักษาสิทธิของผู้ถือหน่วย
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ค่าใช้ จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื "อหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการชําระเงินในกรณีมีการลด
ทุน และ/หรื อจ่ายปั นผล เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณีย์อากร
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็ นต้ น

(ญ)

ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ ใบคําขอเปิ ดบัญชี ใบจองซื "อหน่วยลงทุน ใบหน่วยลงทุน ใบเสร็ จรับเงิน
ใบกํากับภาษี และ แบบฟอร์ มอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับกองทุน และค่าใช้ จ่ายในการจัดเตรี ยม
และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

(ฎ)

ค่าจัดทําและจัดพิมพ์หนังสือชี "ชวนหน่วยลงทุน รายงานผู้ถือหน่วยลงทุน รายงานประจําปี
ตลอดจนค่าแปลและจัดส่งเอกสารดังกล่าว

(ฏ)

ค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ
รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน เช่น ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ประกาศ
การแก้ ไขเพิมเติมโครงการ ประกาศการปิ ดสมุดทะเบียนเพือจ่ายเงินปั นผล เป็ นต้ น และ/
หรื อ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(ฐ)

ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการทีปรึ กษาการลงทุน และ/หรื อ จัดประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าจัดส่งจดหมายเชิญประชุม และ/หรื อ เอกสารการประชุม
รายงานการประชุม เป็ นต้ น

(ฑ)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการทีปรึ กษาการลงทุน (สําหรับบุคคลทีไม่ได้ เป็ นบุคคลของบริ ษัท
จัดการเอง) หรื อคณะกรรมการอืนใด (ถ้ ามี) เช่น ค่าจ้ าง ค่าเบี "ยประชุม เป็ นต้ น ตามทีจ่าย
จริ ง ในจํานวนไม่เกิน #* ล้ านบาทต่อปี

(ฒ)

ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินปั นผล เพิมทุน และ/หรื อลดทุน และค่าใช้ จ่ายที
เกี ยวเนืองกับการปฏิบัติหน้ าทีของนายทะเบียน เช่น การปิ ดสมุดทะเบียน ค่าเอกสาร
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าบริ การงานจดทะเบียนโอนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการ
ออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนทีต้ องชําระให้ แก่นายทะเบียน เป็ นต้ น

(ณ)

ค่าใช้ จ่ายอันเกียวเนืองจากการเปลียนแปลงแก้ ไขเพิมเติมโครงการ และ/หรื อ ทีเกิดขึ "นจาก
การปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรื อ ประกาศของประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ
กฎหมายอืน ๆ ทีเกียวข้ อง เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
การลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น

(ด)

ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน และค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
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ค่าใช้ จ่ายทางกฎหมายทีเกียวกับการดําเนินงาน และการบริ หารทรัพย์สนิ ของกองทุน และ
บริ ษั ท จัด การ เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น คดี (ถ้ ามี ) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการยึ ด ทรั พ ย์ สิน
ค่าใช้ จ่ายในการให้ คําปรึ กษากฎหมายและ/หรื อการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที
ฟ้องร้ องให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าทีหรื อเรี ยกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริ ษัท
จัด การเพือประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรื อ เมื อได้ รับ คําสังจากสํานักงาน
ก.ล.ต. ค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายในการให้ ความเห็นทางกฎหมาย การดําเนินคดีทางศาล
ค่า ธรรมเนี ย มศาล ค่า สิน ไหมทดแทนความเสีย หายแก่บุค คลภายนอก ค่า จดจํ านอง
ค่าปลดจํานอง ค่าใช้ จ่ายในด้ านนิติกรรม ค่าใช้ จ่ายในการแก้ ไขสัญญา ค่าใช้ จ่ายในการ
จัดเตรี ยมเอกสาร สัญญา ตราสาร หนังสือบอกกล่าว หนังสือแจ้ งและเอกสารอืนใด และ
ค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร เป็ นต้ น

(ถ)

ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายในการเลิกกองทุนหรื อเปลียนแปลงบริ ษัทจัดการ

(ท)

รายจ่ายหรื อค่าใช้ จ่ายทีกองทุนต้ องจ่ายตามเอกสารธุรกรรม

(ธ)

ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอืน ๆ อันเกียวเนืองกับการดําเนินงานของกองทุน

(น)

ค่าตอบแทนของผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมจากการทําหน้ าทีเป็ นผู้จัดการทรั พย์ สิน
โทรคมนาคมตามจํานวนและ/หรื ออัตราทีกําหนดไว้ ในสัญญาบริ การหลัก โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ 3.4.1.1(ข) “สัญญาบริ การหลักฉบับลงวันที .3 ธันวาคม
.$$% ระหว่างผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมและกองทุน (ตามทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม
รวมถึงตามข้ อตกลงเพิมเติม ฉบับลงวันที $ มีนาคม .$$' และข้ อตกลงเพิมเติม ครัง" ที .
ระหว่างผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมและกองทุน) (“สัญญาบริ การหลัก”)” และหัวข้ อ 8.
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุน”

อัตราค่าธรรมเนียมข้ อ ' “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุน ” เป็ นอัตราตามทีจ่าย
จริ งทียังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อืนใดทํานองเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหมดของกองทุ
"
น หากเป็ นค่าใช้ จ่ายทีมีภาระต้ องเสียภาษี มลู ค่าเพิม
ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อืนใดทํานองเดียวกัน จะถือเป็ นภาระของกองทุน
บริ ษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้ อ ' “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุน” ข้ อ
'...# ข้ อ '.... และข้ อ '...3 ทุกเดือน โดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สิน หรื อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรื อมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิทีปรับปรุ งแล้ ว หรื อมูลค่าเงินลงทุนสะสมของกองทุนแล้ วแต่กรณี ณ วันสุดท้ ายของ
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เดือนเป็ นฐานในการคํานวณ และจะเรี ยกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็ น
รายเดือน
ทังนี
" " การตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ของกองทุน จะเป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
อย่างไรก็ดี บุคคลทีเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อาจเปลียนแปลงไปจากทีกําหนดข้ างต้ น
ทังนี
" " แล้ วแต่ข้อตกลงทีคูส่ ญ
ั ญาทีเกียวข้ องจะได้ ตกลงกัน
8.2.14 การเปลียนแปลงค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
(ก)

การเปลียนแปลงค่ าธรรมเนี ยมหรื อค่ าใช้ จ่ายภายใต้ อัตราทีระบุ ไว้ ในโครงการ
จัดการกองทุน
บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ= ใ นการเพิ ม/ ลด/ ยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มและ/หรื อ
ค่าใช้ จ่ายภายใต้ อตั ราทีระบุไว้ ในหัวข้ อ 8 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจาก
กองทุน” ข้ างต้ น ตราบเท่าทีค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายทีเปลียนแปลงดังกล่าวไม่เกิน
อัตราทีระบุไว้ ในหัวข้ อทีเกี ยวข้ อง อย่างไรก็ ดีในการเรี ยกเก็ บ เพิมหรื อลด หรื อยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้ างต้ นนี " บริ ษัทจัดการจะทําการติดประกาศไว้ ณ ทีเปิ ดเผยของ
บริ ษัทจัดการ

(ข)

การเปลียนแปลงค่ าธรรมเนียมหรือค่ าใช้ จ่าย
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ=ทีจะเพิม/ลดอัตราค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายตาม
หัวข้ อ 8 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุน ” โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไข
เพิมเติมโครงการจัดการกองทุน โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี "
(1)

กรณีเพิมอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเกินกว่าอัตราทีระบุในโครงการ
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวได้ ในกรณีทีได้ รับอนุมติจากผู้ถือหน่วยด้ วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
"
หรื อได้ รับ
อนุมตั ิจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยหากเป็ นการเพิมอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเกิน
กว่าร้ อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตามทีระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
จะต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีมาประชุมหรื อทีตอบกลับและมีสทิ ธิออกเสียง
(2)

กรณีทีบริ ษัทจัดการจะเปลียนแปลงลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
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บริ ษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายอัตราใหม่ ณ สํานักงาน
ของบริ ษัทจัดการและสถานทีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ทีใช้
เป็ นสถานทีในการซื "อขายหน่วยลงทุน
ทัง" นี " การเปลี ยนแปลงตามข้ อ (1) ข้ อ (2) ข้ างต้ น บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ งให้
สํ า นัก งาน ก.ล.ต. และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ทราบภายใน 15 วัน นับ แต่ วัน เปลี ยนแปลง
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
9.

ข้ อมูลสําคัญอืน

9.1

กลุ่มทรู
9.1.1 ภาพรวมของกลุ่มทรู
ณ วันทีจัดเตรี ยมเอกสารฉบับนี " กลุ่มทรู เป็ นหนึงในผู้ประกอบกิ จการโทรคมนาคมทัว
ประเทศทีครบวงจรของประเทศไทย ซึงมุ่งมันทีจะเสนอการให้ บริ การทีมีคุณภาพสูงแก่ผ้ บู ริ โ ภค
อย่างต่อเนือง โดยมุ่งเน้ นการให้ บริ การผ่านเครื อข่ายประสิทธิภาพสูงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทีลํ "า
สมัย การให้ บริ การทีเป็ นเลิศ บริ การทางดิจิทลั และการผสานสินค้ าและบริ การทีหลากหลายใน
รู ปแบบคอนเวอร์ เจนซ์ให้ แก่ลกู ค้ าได้ อย่างลงตัว ทังนี
" " กลุ่มทรู เชือว่ายุทธศาสตร์ คอนเวอร์ เจนซ์ซึง
เสนอทางเลือกทีคุ้มค่าให้ แก่ผ้ บู ริ โภคโดยการผสานผลิตภัณฑ์และบริ การทีหลากหลายของกลุม่ ทรู
เป็ นกลยุทธ์ หลักทีสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันให้ กับกลุ่มทรู เนืองจากสามารถตอบสนอง
ความต้ องการและลักษณะการดํารงชีวิตทีหลากหลายของผู้บริ โภค ด้ วยการผสานบริ การสือสาร
ด้ วยเสียงทังบริ
" การโทรศัพท์เคลือนทีและบริ การโทรศัพท์พื "นฐาน บริ การอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์ทงั "
แบบส่งข้ อมูลผ่านสายนําสัญญาณและแบบไร้ สาย (wired and wireless broadband Internet)
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (pay TV) และดิจิทลั ทีวี (digital TV) รวมทังดิ
" จิทลั มีเดียและคอนเทนต์
ทีมีความครอบคลุม กลุ่มทรู อยู่ในสถานะทีดีทีจะเร่ งการขยายตัวของธรุ กิจ ไปพร้ อมกันกับความ
ต้ องการทีเพิมสูงขึ "นของผู้บริ โภคสําหรับบริ การด้ านโทรคมนาคมและดิจิทลั ทังนี
" " ธุรกิจหลักของ
กลุม่ ทรูประกอบด้ วย
·

ทรู มูฟ เอช ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีด้ วยเครื อข่ายประสิทธิ ภาพสูงและครอบคลุม ทัว
ประเทศ ทังเครื
" อข่าย 3G 3G 2G และ NB-IoT บนคลืนความถีทีหลากหลาย ทังนี
" " กลุ่ม
ผู้ป ระกอบการธุ ร กิ จ โทรศัพ ท์ เ คลื อนที ของกลุ่ม ทรู ป ระกอบไปด้ ว ย TUC ผู้ใ ห้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์ เคลือนทีซึงได้ รับใบอนุญาตบนคลืนความถี +** MHz, 1800 MHz และ .#**
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MHz และ เรี ยลมูฟ (Real Move) ผู้ขายต่อบริ การโทรศัพท์เคลือนทีของกสท. โทรคมนาคม
ผ่านเทคโนโลยี HSPA บนคลืนความถี '$* MHz ณ วันที ;# ธันวาคม.$%# ทรู มูฟ เอช
ได้ ขยายฐานผู้ใช้ บริ การเป็ น .+.. ล้ านราย ซึงประกอบด้ วยผู้ใช้ บริ การแบบเติมเงิน .#.%
ล้ านราย และผู้ใช้ บริ การแบบรายเดือน &.% ล้ านราย โดยทรู มฟู เอช มีสว่ นแบ่งการตลาด
โทรศัพท์เคลือนทีประมาณร้ อยละ ;#.+ ของจํานวนผู้ใช้ บริ การโทรศัพท์มือถือในประเทศ
ไทย (ไม่รวมกสท. โทรคมนาคม ทีโอที และผู้ให้ บริ การ MVNO ของทีโอที)
·

ทรู ออนไลน์ ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงหรื อบริ การบรอดแบนด์และโซลูชัน บริ การ
โครงข่า ยข้ อ มูล บริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ไร้ สาย (WiFi) บริ ก ารวงจรเช่ าส่ว นบุคคลระหว่าง
ประเทศ บริ การโทรศัพท์ประจําทีและบริ การเสริ มต่าง ๆ ผ่านโครงข่ายไฟเบอร์ ประสิทธิภาพ
สูง ซึงกลุม่ ทรูถือเป็ นผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตประเภทบรอดแบนด์และอินเทอร์ เน็ตความเร็ ว
สูงชันนํ
" าของประเทศไทย ผ่านทางทรูออนไลน์ โดยมีฐานลูกค้ ารวมประมาณ ;.$ ล้ านราย
ณ วันที ;#ธันวาคม พ.ศ. .$%#

·

ทรู วิชนส์
ั ให้ บริ การโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก บริ การในระบบเอชดี 3K และโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลทัวประเทศ อีกทังเป็
" นผู้ผลิตคอนเทนต์ ซึงมีคอนเทนต์คณ
ุ ภาพสูงหลากหลาย
ทัง" ภายในประเทศและต่างประเทศ ณ วัน ที ;#ธัน วาคม พ.ศ. .$%# ทรู วิ ชันส์ มี ลูกค้ า
ประมาณ 3.# ล้ านราย โดยลูกค้ าประมาณ ..; ล้ านรายเป็ นสมาชิกแพ็คเกจพรี เมียม และ
แพ็คเกจมาตรฐาน และลูกค้ าส่วนทีเหลือเป็ นลูกค้ าประเภท FreeView และ Free-to-Air

·

ทรู ดิ จิ ทัลกรุ๊ ป รวบรวมบริ ก ารด้ านดิจิ ทัล ผ่า นดิ จิ ทัล แพลตฟอร์ ม แพลตฟอร์ ม ที เชื อม
ระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ (O2O) และสิทธิประโยชน์หลากหลาย รวมถึงการวิเคราะห์
ข้ อมูล (Data Analytics) และ Internet of Things (IoT) โดยบริ การด้ านดิจิทัลของกลุ่มมี
โอกาสเติบโตสูงจากความต้ องการใช้ บริ การด้ านดิจิทลั ทีเพิมสูงขึ "นอย่างต่อเนือง
ในปี พ.ศ. .$%* กลุ่มทรู ได้ รับการยอมรับด้ านความเป็ นเลิศทางด้ านธุรกิจจากสถาบันที

ได้ รั บ การยอมรั บ และเป็ น ที น่า เชื อถื อ หลายสถาบัน อาทิ กลุ่ม ทรู ได้ รั บ รางวัล “2017 Frost &
Sullivan Asia Pacific LTE Service Provider of the Year” และรางวั ล “2017 Frost & Sullivan
Asia Pacific Mobile Service Provider of the Year” จากงาน Asia-Pacific ICT Awards .*#& ที
จัดขึน" โดย Frost & Sullivan ณ ประเทศสิงคโปร์ ทรู ออนไลน์ ได้ รับรางวัล “Broadband Internet
Service Provider of the Year” จากงาน World Branding Award ซึงจัดขึ "น ณ กรุงลอนดอน สหราช
อาณาจักร กลุ่มทรู ได้ รับรางวัล “Thailand Corporate Excellence Awards 2016” ซึงจัดขึน" โดย
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สมาคมการจัด การธุ ร กิ จ แห่ ง ประเทศไทย ร่ ว มกั บ สถาบัน บัณ ฑิ ต บริ ห ารธุ ร กิ จ ศศิ น ทร์ แ ห่ ง
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย การให้ บริ การเชิ งนวัตกรรมของกลุ่มทรู ได้ แก่ ผลงาน Mari 3.* และ
ผลงาน Big Data – Real Time Recommendation Engine ได้ รับรางวัล “Thailand ICT Excellence
Awards 2017” จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ทรูออนไลน์และทรูวิชนส์
ั ได้ รับรางวัล
“Thailand’s Most Admired Brand 2017” จากนิ ต ยสาร BrandAge ทรู มู ฟ เอช ได้ รั บ รางวัล
“Thailand’s Best 4G Network” จาก nPerf รางวัล “Most Advanced Technology Award” จาก
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทยและนิตยสาร Business+ รางวัล “No. 1 Brand Thailand” ต่อเนืองเป็ น
ปี ทีสามจากนิตยสาร Marketeer และรางวัล “Most Significant Development of a Commercial
LTE Network” จากเวที สุ ด ยอดการประชุ ม ระดับ โลก $G & LTE Asia Awards ซึ งจั ด ขึ น" โดย
Informa Telecoms & Media ณ ประเทศสิงคโปร์
ในปี พ.ศ. .$%# กลุม่ ทรู ได้ รับการยอมรับด้ านความเป็ นเลิศทางด้ านธุรกิจจากสถาบันชัน"
นํ า หลายแห่ ง โดยได้ รั บ รางวัล ต่า ง ๆ อาทิ ในงาน .*#' Asia Pacific ICT Awards ที ประเทศ
สิงคโปร์ ทรู คอร์ ปอเรชัน รับ รางวัลผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมแห่งปี .*#' และทรูมฟู เอช รับ รางวัลผู้
ให้ บริ การโทรศัพท์มือถือแห่งปี .*#' ประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้ อมรางวัลผู้ให้ บริ การแห่งปี
.*#' ของประเทศไทย จากงาน .*#' Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards ถึ ง ;
ประเภท ได้ แก่ ผู้ให้ บริ การการสือสารโทรคมนาคมแห่งปี .*#' ทรู มฟู เอช ผู้ให้ บริ การการสือสาร
แบบไร้ สายแห่งปี .*#' และทรูมฟู เอช ผู้ให้ บริ การดาต้ าบนเครื อข่ายแบบไร้ สายแห่งปี .*#' อีกทัง"
ยังได้ รับ รางวัล Thailand ICT Excellence Awards .*#' จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศ
ไทย นอกจากนี " ทรูมฟู เอช ยังได้ รับ รางวัลเครื อข่าย 3G ทีดีทีสุดในประเทศไทย จาก nPerf ในขณะ
ทีทรู ออนไลน์ รับ รางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี .*#' ในฐานะผู้ให้ บริ การบรอดแบรนด์หนึงเดียวของ
ไทย จากงาน World Branding Awards ประเทศอังกฤษ รางวัลแบรนด์ผ้ นู ําตลาดทีน่าเชือถือสูงสุด
ประจํ า ปี .$%# หมวดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ อที แ ละดิ จิ ทัล ในงาน BrandAge 2018 Thailand’s Most
Admired Brand และรางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับ # ในงาน No.1 Brand Thailand 2017-2018
สรุ ปข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญของกลุ่มทรู
ตารางดังต่อไปนี "แสดงรายละเอียดทีสําคัญของงบกําไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน
ของกลุ่มทรู สิ "นสุด ณ วันที ;# ธันวาคม พ.ศ. .$$+ พ.ศ. .$%* และ พ.ศ. .$%# ซึงจัดทําขึ "นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ข้ อมูลต่อไปนี "เป็ นข้ อมูลทีได้ มาจากงบการเงินรวมของทรู
สําหรับช่วงเวลาดังกล่าว ซึงบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ ตรวจสอบแล้ ว
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สําหรับปี สิน" สุด
วันที 31
ธันวาคม พ.ศ.
2559

สําหรับปี สิน" สุด
วันที 31
ธันวาคม พ.ศ.
2560

สําหรับปี สิน" สุด
วันที 31
ธันวาคม พ.ศ.
2561

(หน่วย: ล้ านบาท)
รายได้ รวม

124,719

139,519

161,820

ต้ นทุนขายและการให้ บริการรวม

(95,599)

(102,096)

(105,779)

29,120

37,423

56,041

สําหรับปี สิน" สุด
วันที 31
ธันวาคม พ.ศ.
2559

สําหรับปี สิน" สุด
วันที 31
ธันวาคม พ.ศ.
2560

สําหรับปี สิน" สุด
วันที 31
ธันวาคม พ.ศ.
2561

กําไรขันต้
" น

ข้ อมูลงบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: ล้ านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม

118,401

111,683

124,693

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม

326,282

347,499

370,876

สินทรัพย์รวม

448,684

459,182

495,569

หนี "สินหมุนเวียนรวม

160,814

197,803

204,260

หนี "สินไม่หมุนเวียนรวม

156,389

133,195

157,425

หนี "สินรวม

317,203

330,998

361,685

9.1.2 นิติบุคคลในกลุ่มทรูทีมีธุรกรรมกับกองทุน
(ก)

บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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ทรู จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตงแต่
ั " เดือนธันวาคม พ.ศ. .$;% และมีผ้ ถู ือหุ้น
รายใหญ่ คือ กลุ่มบริ ษัท เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํ ากัด และ China Mobile International
Holdings Limited ซึงถือหุ้นประมาณร้ อยละ 3+.++ และร้ อยละ #'.** ของทุนจดทะเบียน
ทีชําระแล้ วทังหมดของทรู
"
ตามลําดับ ณ วันที #$มีนาคม พ.ศ. .$%.
ในฐานะนิติบุคคลผู้โอน ทรู ได้ ขายเสาโทรคมนาคมให้ แก่กองทุนจํานวน %,***
เสา ซึงประกอบด้ วยทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติม
ในหัวข้ อ 3.1.2 (ก) “นโยบายการลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีกองทุน
ลงทุนอยูใ่ นปั จจุบนั ” และ 2.5.1 (ก)(3) “สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ ทรู”
(ข)

บริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน จํากัด (ชือเดิม คือ บริ ษัท เรี ยล
ฟิ วเจอร์ จํากัด)
TUC เป็ นบริ ษัทย่อยทีทรู ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ ++.++ ณ วันที ;#ธันวาคม พ.ศ. .$%#
โดยนอกจากการเป็ นบริ ษัททีถือหุ้นบริ ษัทในเครื อ (holding company) ทีประกอบธุรกิจ
โทรคมนาคมเคลือนทีของกลุ่มทรู แล้ ว TUC ยังได้ เข้ าร่ วมการประมูลใบอนุญาตสําหรั บ
คลืนความถีในย่านความถี .#** MHz, 1800 MHz และ +** MHz และได้ รับใบอนุญาต
สําหรับคลืนความถีทังหมดที
"
กล่าวไปแล้ วเมือเดือนธันวาคม พ.ศ. .$$$ เดือนธันวาคม
พ.ศ. .$$' และเดือนมีนาคม พ.ศ. .$$+ ตามลําดับ ใบอนุญาตเหล่านี "ไม่เพียงแต่ขยาย
ระยะเวลาการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมเคลือนทีของกลุม่ ทรู ออกไปจนถึงปี พ.ศ. .$&%
เท่านัน" แต่ยงั ช่วยเสริ มให้ ทรัพย์สินโทรคมนาคมเคลือนทีของกลุม่ ทรู มีความแข็งแกร่ งขึน"
ด้ วยการผนวกคลืนย่านความถีสูงและคลืนย่านความถีตําเข้ าด้ วยกันได้ อย่างลงตัว ซึงทํา
ให้ กลุม่ ทรู สามารถให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือนทีทีมีคณ
ุ ภาพสูงและมีพื "นทีบริ การทีกว้ าง
ขึ "นครอบคลุมทัวประเทศ
TUC เป็ นผู้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . ภายใต้ สญ
ั ญา
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมของ AWC เพิมเติม ครั ง" ที # และ
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติมครั ง" ที . และ TUC เป็ นผู้รับผิดชอบต่อ
AWC ในการดําเนินงานและบํารุ งรั กษาเสาโทรคมนาคมดังกล่าว และตามสัญญาเช่า
ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีทีเกียวข้ อง TUC ในฐานะผู้เช่า
และบริ หารจัดการหลักได้ เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการพืน" ที (slots) บนเสาซึงเป็ น
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ทรั พย์ สินเสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที .
FOC หลักของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . และ FOC หลักของ ทรู มฟู ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที .เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที ; และ FOC หลักของ ทรู มฟู ที
ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที ; และภายหลัง จากการได้ มาซึ งทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 จะรวมถึงเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม
ครั ง" ที 3 และ FOC ของ TUC ที ลงทุน เพิมเติม ครั ง" ที 3 นอกจากนี " TUC ได้ ใ ห้ ห นังสือ
สนับสนุน (Letter of Support) ในส่วนทีเกียวกับภาระผูกพันที BFKT มีต่อกองทุน โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ 3.1.2 (ก) “นโยบายการลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมทีกองทุนลงทุนอยู่ในปั จจุบนั ” หัวข้ อ -3.4.1.3 (ก)(1) “สัญญาแก้ ไข
และแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ บํารุ งรักษา และบริ หารจัดการหลัก ระหว่าง TUC และ
กองทุน "สัญ ญาแก้ ไขและแทนที สัญ ญาเช่ า ดํ า เนิ น การ และบริ ห ารจัด การหลัก เสา
โทรคมนาคม")” หัวข้ อ 3.4.1.3 (ก)(2) “สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ และ
บริ หารจัดการหลักระหว่าง TICC TUC และกองทุน (“สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า
ดํ า เนิ น การ และบริ ห ารจัด การหลัก FOC”)” หัว ข้ อ 3.4.1.4 “สรุ ป สาระสํา คัญ ของร่ าง
สัญญาเกียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม” หัวข้ อ
2.5.1 (ง) “หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ลงวันที .3 ธันวาคม พ.ศ. .$$% ของ
TUC ทีให้ แก่ BFKT” และหัวข้ อ 5.4.4 “หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ของ TUC
ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายและมิได้ เป็ นการคํ "าประกันโดย TUC และ TUC ไม่มีหน้ าทีตาม
กฎหมายทีจะต้ องให้ การสนับสนุนแก่ BFKT ตามรายละเอียดทีระบุในหนังสือสนับสนุน
(Letter of Support) ดังกล่าว”
นอกจากนี " TUC ตกลงที จะออกหนั ง สื อ ข้ อตกลงกระทํ า การ ( Letter of
Undertaking) ไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กองทุน ให้ แก่กองทุน โดยมี
ข้ อตกลงว่า TUC จะไม่กระทํา การแข่งขันกันกับการดําเนิ นการของกองทุน และจะไม่
กระทําการอันเป็ นการส่งผลกระทบต่อหน้ าทีที TUC มีอยู่ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ
และบริ ห ารจัด การหลักที เกี ยวกับ การเช่ าเสาโทรคมนาคมที เข้ าทํ าระหว่า ง TUC และ
กองทุน (รวมถึงทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติมและแทนที)
สรุ ปข้ อมูลการเงินทีสําคัญของ TUC
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ตารางดังต่อไปนี "แสดงข้ อมูลทีสําคัญในงบกําไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน
ของ TUC สําหรับปี สิ "นสุด ณ วันที ;# ธันวาคม พ.ศ. .$$+ ;# ธันวาคม พ.ศ. .$%* และ
;# ธันวาคม พ.ศ. .$%# ซึงจัดทําขึ "นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ข้ อมูล
ต่อไปนี "เป็ นข้ อมูลทีได้ มาจากงบการเงินรวมของ TUC สําหรับช่วงเวลาดังกล่าว ซึงบริ ษัท
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ ตรวจสอบแล้ ว
ข้ อมูลงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี สิน" สุด สําหรับปี สิน" สุด
สําหรับปี
วันที 31
วันที 31 สิน" สุดวันที 31
ธันวาคม พ.ศ. ธันวาคม พ.ศ. ธันวาคม พ.ศ.
2559
2560
2561
(หน่วย: ล้ านบาท)

รายได้ รวม
ต้ นทุนขายและการให้ บริการรวม
กําไรขันต้
" น

ข้ อมูลงบแสดงฐานะการเงิน

93,876

116,128

118,332

(70,510)

(87,827)

(89,178)

23,366

28,301

29,153

สําหรับปี สิน" สุด สําหรับปี สิน" สุด
สําหรับปี
วันที 31
วันที 31 สิน" สุดวันที 31
ธันวาคม พ.ศ. ธันวาคม พ.ศ. ธันวาคม พ.ศ.
2559
2560
2561
(หน่วย: ล้ านบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม

93,657

87,571

97,384

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม

235,029

249,037

268,902

รวมสินทรัพย์

328,686

336,609

366,287

หนี "สินหมุนเวียนรวม

107,491

136,760

141,464
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สําหรับปี สิน" สุด สําหรับปี สิน" สุด
สําหรับปี
วันที 31
วันที 31 สิน" สุดวันที 31
ธันวาคม พ.ศ. ธันวาคม พ.ศ. ธันวาคม พ.ศ.
2559
2560
2561
(หน่วย: ล้ านบาท)

หนี "สินไม่หมุนเวียนรวม

123,573

104,214

124,088

รวมหนี "สิน

231,064

240,974

265,552

(ค)

บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด
BFKT เป็ นบริ ษัทย่อยที TUC ถือหุ้นอยู่ร้อยละ ++.++ ณ วันที ;#ธันวาคม พ.ศ.
2561 BFKT เดิมเป็ นบริ ษัทย่อยของกลุม่ ฮัทชิสนั และกลุม่ ทรู ได้ เข้ าซื "อเมือเดือนมกราคม
พ.ศ. .$$3 และในเดือนเดียวกันนัน" BFKT ได้ ลงนามสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA
กับ กสท. โทรคมนาคม เพือพัฒนาการให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีบนคลืนความถีในย่าน
ความถี '$* MHzตามสัญ ญาเช่าเครื องและอุป กรณ์ HSPA BFKT จะทํ า การสร้ างหรื อ
จัด หาเสาโทรคมนาคม ระบบสือสัญ ญาณ และอุป กรณ์ โทรคมนาคมประเภท Active
พร้ อมทังติ
" ดตังทรั
" พย์สินดังกล่าว สําหรับโครงข่ายทัวประเทศของ กสท. โทรคมนาคม โดย
BFKT นําทรัพย์สินดังกล่าวออกให้ เช่าแก่ กสท. โทรคมนาคม เพือให้ กสท. โทรคมนาคม
สามารถเปิ ดให้ บริ การโทรคมนาคมตามระดับคุณภาพบริ การทีได้ ตกลงกัน อีกทังยั
" งทําการ
บํารุ งรักษาเสา ระบบสือสัญญาณ และอุปกรณ์ เพือแลกเปลียนกับค่าเช่าทีคํานวณตาม
จํ านวนของพืน" ที จุดเชื อมต่อ (links) และอุปกรณ์ ทีพร้ อมให้ บริ การในเชิงพาณิ ชย์ โดย
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณทีกํ าหนดไว้ ในสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์
HSPA นอกจากนี " สัญ ญาเช่าเครื องและอุป กรณ์ HSPA ยัง ให้ สิทธิ แต่เพี ยงผู้เดียวบาง
ประการในเสา ระบบสือสัญญาณ และอุปกรณ์แก่ กสท. โทรคมนาคม ตามข้ อตกลงและ
เงือนไขภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว พร้ อมกับการลงนามสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA
เรี ยลมูฟได้ เข้ าทําสัญญาขายส่งบริ การ HSPA กับ กสท. โทรคมนาคม (สัญญาเช่าเครื อง
และอุป กรณ์ HSPA และ สัญ ญาขายส่งบริ การ HSPA เรี ย กรวมกันว่า สัญ ญา HSPA)
ภายใต้ สญ
ั ญาขายส่งบริ การ HSPA นี " เรี ยลมูฟในฐานะผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบทีหนึง ได้ ขายต่อบริ การโทรศัพท์เคลือนที บนคลืนความถีในย่านความถี
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850 MHz ของ กสท. โทรคมนาคม ภายใต้ แบรนด์ ทรู มฟู เอช ซึงเป็ นแบรนด์สาํ คัญในการ
ทําการตลาด และ กสท. โทรคมนาคม ยังได้ ให้ บริ การขายปลีกโทรศัพท์เคลือนที บนคลืน
ความถีในย่านความถี '$* MHz ของตนภายใต้ แบรนด์ “มาย”
สัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA มีข้อกําหนดทีสําคัญต่าง ๆ เช่น (#) สูตรการ
คิดราคาโดยคํานวณจากจํานวนของสถานีฐานทีพร้ อมสําหรับการให้ บริ การ และค่าเช่า
และค่ า บริ การในอั ต ราคงที (fixed leasing and service fees) สํ า หรั บอุ ป กรณ์
อิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ NSS เสา และอุป กรณ์ ร ะบบสือสัญ ญาณ ซึงคํ า นวณตามประเภทของ
Node B (โดยใช้ เกณฑ์ carrier configuration) ทีติดตังและใช้
"
อยู่บนเสาแต่ละต้ น (.) การ
แจ้ งความต้ องการ (rollout requirement procedures) โดยที กสท. โทรคมนาคม จะส่ง
ประมาณการความต้ องการความจุระบบในขณะเปิ ดใช้ บริ การและเพิมเติมสําหรับปี ต่อไป
ทังของ
" กสท. โทรคมนาคม เองและผู้ขายต่อบริ การรายใด ๆ และ BFKT จะจัดทําแผนการ
เปิ ดใช้ บริ ก าร (rollout plan) ตามประมาณการดั ง กล่ า วเพื อการยื น ยั น โดย กสท.
โทรคมนาคม และผู้ขายต่อบริ การของ กสท. โทรคมนาคม และ (;) ข้ อกําหนดให้ สิทธิ ใน
การซื "อ (call option) ซึง BFKT ให้ แก่ กสท. โทรคมนาคม โดย กสท. โทรคมนาคม มีสทิ ธิที
จะซื อ" เสาโทรคมนาคมบางส่ว นและระบบสื อสัญ ญาณซึง BFKT เป็ น เจ้ าของและใช้
ดําเนินงานตามสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA เป็ นต้ น ถ้ า กสท. โทรคมนาคม ใช้
สิทธิ ในการซื "อของตนตามสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA BFKT ก็ จะต้ องโอนเสา
โทรคมนาคมของ BFKT จํานวนประมาณ %%& เสา และระบบ FOC ของ BFKT ซึง BFKT
ขายสิทธิในรายได้ ทีเกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวให้ กบั กองทุน ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ
และสิทธิรายได้ ซึงได้ ทําไว้ กับ BFKT ไปให้ แก่ กสท. โทรคมนาคม อย่างไรก็ดี เพือทีจะใช้
สิทธิ ในการซื "อเสาโทรคมนาคม และระบบ FOC ของ BFKT กสท. โทรคมนาคม จะต้ อง
ชําระราคาซื "อตามมูลค่าทีแท้ จริ งของเสาโทรคมนาคม และระบบ FOC ของ BFKT บวก
ดอกเบี "ยตามอัตราดอกเบี "ย ดังต่อไปนี " (ก) อัตราดอกเบี "ยสําหรับเงินให้ ก้ ยู ืมขันตํ
" าโดยเฉลีย
ของธนาคารไทยแห่งใหญ่สีแห่ง ในกรณีทีมีการใช้ สิทธินนในระหว่
ั"
างหกเดือนแรกหลังจาก
วันทีมีการเช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าว หรื อ (ข) อัตราดอกเบี "ยร้ อยละหนึงต่อเดือนถ้ ามีการใช้ สทิ ธิ
นัน" ภายหลังจากระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว นอกจากนี " กสท. โทรคมนาคม ในฐานะ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ อาจจะต้ อ งได้ รั บ การพิ จ ารณาและความเห็ น ชอบจากหน่ ว ยงานอิ ส ระ
หน่วยงานของรั ฐ รวมทัง" คณะรั ฐมนตรี ก่อนทีจะใช้ สิทธิ ซือ" เสาโทรคมนาคมFOC และ
อุปกรณ์ระบบสือสัญญาณจาก BFKT ด้ วย
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BFKT ในฐานะหนึงในนิติบคุ คลผู้โอนขายสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สุทธิ
ทีเกิดขึ "นตังแต่
" และรวมถึงวันเริ มคํานวณรายได้ จนถึงวันครบกําหนดสัญญา HSPA (รวมถึง
เงินทีได้ รับจากการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ อง คําตัดสิน คําพิพากษา คดีความทีตัดสินให้ แก่ BFKT
รวมทัง" การดําเนินการหรื อสิทธิ อืนใดซึง BFKT มีสิทธิ ได้ รับ ทีเกิ ดขึน" จาก หรื อเกี ยวกับ
รายได้ หรื อสัญญาซึงก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าวทีเกิดขึ "น (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินทีได้ รับ
จากการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องทีเกิดขึ "นจาก หรื อเกียวกับรายได้ หรื อสัญญาซึงก่อให้ เกิดรายได้
ดังกล่าวซึง BFKT มีสทิ ธิได้ รับก่อนหน้ าวันเริ มคํานวณรายได้ ไม่วา่ BFKT จะได้ ดําเนินการ
ใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องหรื อได้ รับชําระตามสิทธิ หรื อการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องดังกล่าวก่อนหน้ าหรื อ
ภายหลังวันเริ มคํานวณรายได้ ก็ตาม)) เฉพาะจากการให้ เช่าทรัพย์สินดังต่อไปนี "แก่ กสท.
โทรคมนาคม ตามสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA (ก) เสาโทรคมนาคม #,3'$เสา อัน
ประกอบเป็ น “เสาโทรคมนาคมของ BFKT” และ (ข) FOC ความยาว 3&,.$* กิโลเมตร
และอุปกรณ์ สือสัญญาณทีเกียวข้ อง อันประกอบเป็ นระบบ FOC ของ BFKT นอกจากนี "
BFKT ให้ สทิ ธิแก่กองทุนในการซื "อ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวน #,3;$
เสา และระบบFOC ของ BFKT โดยมีราคาใช้ สิทธิ #* ล้ านบาทซึงกองทุนสามารถใช้ สิทธิ
ดังกล่าวได้ เมือครบกําหนดระยะเวลาแห่งสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA ทังนี
" " ใน
ส่วนของเสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนหนึงทีตังอยู
" บ่ ริ เวณทีดินซึงไม่มีความชัดเจนใน
เรื องของความเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ= หรื ออาจตกอยู่ภายใต้ ข้อจํากัดเกียวกับการใช้ พื "นที
บางประการนัน" BFKT จะเข้ าทําสัญญาเช่าภายใต้ ข้อกําหนดและเงือนไขเดิมกับนิติบคุ คล
ในกลุม่ ทรู ซึงถือใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและจะดําเนินการโอนรายได้ สทุ ธิ
จากการให้ เช่าพืน" ที (slots) บนเสาดังกล่าวให้ แก่กองทุนต่อไปเป็ นระยะเวลาอีก #* ปี
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ 2.5.1 (ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ ระหว่าง BFKT และกองทุน ลงวันที .3 ธันวาคม พ.ศ. .$$% และหัวข้ อ 3.1.2
(ก) “นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีกองทุนลงทุนอยู่ใน
ปั จจุบนั ”
วิเคราะห์ ความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิรายได้
BFKT ในกรณีที กสท. โทรคมนาคม ใช้ สิทธิซอื " ทรัพย์ สินโทรคมนาคมของ BFKT
ภายใต้ เงื อนไขสัญ ญาเช่ า เครื องและอุ ป กรณ์ HSPA BFKT ให้ สิ ท ธิ กสท.
โทรคมนาคม ซื "อ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนประมาณ %%&เสา และ
ระบบ FOC ของ BFKT ซึง BFKT ได้ ขายสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิทีเกิดจาก
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ทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ กบั กองทุน ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ซงกองทุ
ึ
นเข้ า
ทํากับ BFKT สิทธิ ในการซื "อ (call option) ทรัพย์สินบางส่วนของ BFKT ดังกล่าวจะมีอยู่
จนถึงก่อนวันครบกําหนดสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA ในวันที ; สิงหาคม พ.ศ.
.$%' (เว้ นแต่มีการขยายอายุสญ
ั ญาดังกล่าวออกไป) โดย กสท. โทรคมนาคม จะต้ อง
ชําระราคาซื "อตามมูลค่าทีแท้ จริ งของเสาโทรคมนาคม และระบบ FOC ของ BFKT บวก
ดอกเบี "ยตามอัตราดอกเบี "ย ดังต่อไปนี " (ก) อัตราดอกเบี "ยสําหรับเงินให้ ก้ ยู ืมขันตํ
" าโดยเฉลีย
ของธนาคารไทยแห่งใหญ่สีแห่ง ในกรณีทีมีการใช้ สิทธินนในระหว่
ั"
างหกเดือนแรกหลังจาก
วันทีมีการเช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าว หรื อ (ข) อัตราดอกเบี "ยร้ อยละหนึงต่อเดือนถ้ ามีการใช้ สทิ ธิ
นันภายหลั
"
งจากระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
ในกรณีที กสท. โทรคมนาคม ใช้ สิทธิ ในการซื "อ (call option) ทรัพย์สินบางส่วน
ของ BFKT (เสาโทรคมนาคมจํานวนประมาณ %%&เสา และระบบ FOC ของ BFKT) ซึง
BFKT ได้ ขายสิทธิ ในการรั บประโยชน์ จากรายได้ สทุ ธิ ทีเกิ ดจากทรั พย์สินดังกล่าวให้ กับ
กองทุน ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ซงกองทุ
ึ
นเข้ าทํากับ BFKT นัน" BFKT
จะยังคงต้ องส่งมอบรายได้ สทุ ธิตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ทีกองทุนทํา
กับ BFKT รวมทัง" จัดหาทรั พย์ สินใหม่มาทดแทนทรั พย์ สินดังกล่าวก่อนวันครบกํ าหนด
สัญญาเครื องและอุปกรณ์ HSPA โดยหาก BFKT ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ BFKT จะต้ องชําระ
เงินเป็ นจํานวนเท่ากับมูลค่าสุดท้ าย (terminal value) ของทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่กองทุน
ทังนี
" " BFKT อาจนําเงินทีได้ รับจากการที กสท. โทรคมนาคม ใช้ สทิ ธิในการซื "อ (call option)
มาใช้ เ ป็ น ส่ว นหนึงในการปฏิ บัติ ตามหน้ า ที ที BFKT มี ต่อ กองทุน ตามสัญ ญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้
ความสามารถในการจัดหาสินทรั พย์ มาทดแทนโดย BFKT จากกรณีการใช้ สิทธิใน
การซือ" ทรัพย์ สิน (Call Option)
หาก กสท. โทรคมนาคม รอเวลาทีจะใช้ สทิ ธิในการซื "อทรัพย์สนิ นานเท่าใด ก็จะยิง
ทําให้ ราคาใช้ สทิ ธิสงู ยิงขึ "น ซึงจะทําให้ BFKT ได้ รับส่วนต่างกําไรทีมากขึ "นจากค่าใช้ จ่ายใน
การจัดหาทรัพย์สินใหม่มาทดแทนทรัพย์สินซึงขายให้ แก่ กสท. โทรคมนาคม รวมทังส่
" วน
ต่ า งกํ า ไรสํ า หรั บ BFKT เมื อเที ย บกับ ราคาทรั พ ย์ สิ น ที BFKT สร้ างทดแทนเพิ มสูง ขึน"
นอกจากนี "ยังทําให้ ภาระหน้ าทีของ BFKT ทีมีตอ่ กองทุนตามสัญญาโอนทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ ลดลงไปด้ วย

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 479

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

ความสามารถในการชําระรายได้ สุทธิของ BFKT
BFKT ได้ นําเงินทีได้ จากการขายสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิจากการ
ให้ เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT มาลดภาระหนี "สิน ซึงนอกจากเป็ นการลดภาระ
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี "ยแล้ ว ยังเป็ นการปรับสถานะการเงินให้ ดีขึ "น จากระดับหนี "สินทีลดลง ซึง
เป็ นการเพิมความสามารถในการทีจะจัดหาเงิ นทุนเพิมเติม ได้ ในอนาคต หากมีความ
ต้ องการเงินทุนสําหรับการขยายธุรกิจ หรื อเพือการปฏิบตั ิตามสัญญาโอนขายทรัพย์สิ น
และสิทธิ รายได้ ทีกองทุนทํากับ BFKT ในกรณี ที กสท. โทรคมนาคม ใช้ สิทธิ ในการซื อ"
ทรั พ ย์ สิน (call option) ดัง กล่า ว นอกจากนี " BFKT ยัง มี ร ายได้ จ ากการให้ เ ช่ าอุป กรณ์
Node B อุป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ NSS และการดูแ ลบํ า รุ ง รั ก ษาโครงข่ า ยให้ แ ก่ กสท.
โทรคมนาคม ภายใต้ สัญ ญาเช่ า เครื องและอุป กรณ์ HSPA ที มิ ไ ด้ โ อนสิ ท ธิ ใ นการรั บ
ประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิจากการให้ เช่าทรัพย์สนิ และการดูแลบํารุงรักษาโครงข่ายดังกล่าว
ให้ แก่กองทุน ดังนัน" BFKT จึงน่าจะสามารถปฏิบตั ิตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ BFKT ได้ ครบถ้ วน แม้ จะอยูภ่ ายใต้ สมมติฐานในกรณีทีเลวร้ ายทีสุดดังกล่าว %.#.;.
(ง) “ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของ
กองทุนขึน" อยู่กับธุรกิ จของกลุ่ม ทรู เ ป็ น อย่างมาก – สัญญาโอนขายทรั พย์ สิน และสิ ท ธิ
รายได้ ก่อให้ เกิดความเสียงบางประการแก่กองทุน”
(ง)

บริษัท เอเซีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชัน จํากัด
AWC เป็ นบริ ษัทย่อยทีบริ ษัท เทเลคอมโฮลดิง จํากัด ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ ++.++ โดย
บริ ษัท เทเลคอมโฮลดิง จํ ากัด เป็ นบริ ษัทย่อยทีทรู ถือหุ้นอยู่ร้อยละ ++.++ ณ วันที ;#
ธันวาคม พ.ศ. .$%# นับตังแต่
" ปี พ.ศ. .$$$ AWC ได้ ขยายการประกอบธุรกิจครอบคลุมถึง
การก่อสร้ างและให้ เช่าเสาโทรคมนาคมแก่บริ ษัทในเครื อรายอืน ๆ ของทรู
AWC ในฐานะหนึงในนิติบคุ คลผู้โอน ขาย (ก) สิทธิการเช่าระยะยาวประมาณ .*
ปี ใน FOC ของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # ซึงกองทุนอาจใช้ สิทธิในการซื "อ FOC ของ
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที # ดังกล่าว ภายหลังระยะเวลาการเช่าระยะยาวดังกล่าว
สิ "นสุดลง และ (ข) สิทธิ ในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ (รวมถึงเงินทีได้ รับจากการใช้
สิทธิเรี ยกร้ อง คําตัดสิน คําพิพากษา คดีความทีตัดสินให้ แก่ AWC รวมทังการดํ
"
าเนินการ
หรื อ สิท ธิ อื นใดซึ ง AWC มี สิท ธิ ได้ รั บ ที เกิ ด ขึน" จาก หรื อ เกี ยวกับ รายได้ ห รื อ สัญ ญาซึง
ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ดังกล่า วที เกิ ดขึน" (โดยไม่ร วมถึ ง สิท ธิ แ ละเงิ น ที ได้ รั บ จากการใช้ สิทธิ
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เรี ยกร้ องทีเกิดขึ "นจาก หรื อเกียวกับสัญญาซึงก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าวของ AWC ก่อนหน้ า
วันเริ มคํานวณรายได้ ในกรณี ของเสาโทรคมนาคมของ AWC, ก่อนหน้ าวันเริ มคํานวณ
รายได้ สํา หรั บ การลงทุน เพิ มเติม ครั ง" ที # สํา หรั บ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที # และก่อนหน้ าวันเริ มคํานวณรายได้ สําหรั บการลงทุนเพิมเติม ครัง" ที .
สําหรับเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . ไม่ว่า AWC จะได้ ดําเนินการ
ใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องหรื อได้ รับชําระตามสิทธิ หรื อการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องดังกล่าวก่อนหน้ าหรื อ
ภายหลังวันเริ มคํานวณรายได้ วันเริ มคํานวณรายได้ สาํ หรับการลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # หรื อ
วันเริ มคํานวณรายได้ สําหรับการลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . ก็ตาม)) ทีเกิดขึ "น (i) ตังแต่
" และ
รวมถึงวันเริ มคํานวณรายได้ จนถึงวันครบกําหนดการเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC โดย
TUC ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC (ii) ตังแต่
" และรวมถึงวันเริ มคํานวณรายได้
สําหรับการลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # จนถึงวันครบกําหนดการเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # โดย TUC ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม
ครัง" ที # และ (iii) ตังแต่
" และรวมถึงวันเริ มคํานวณรายได้ สําหรับการลงทุนเพิมเติม ครัง" ที .
จนถึงวันครบกําหนดการเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . โดย TUC
ตามสัญ ญาเช่ า เสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติ ม ครั ง" ที . โดย TUC ซึ งเช่ า เสา
โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที # และ เสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . ซึงเป็ นการเช่าเสาโทรคมนาคมทังเสา
"
(Whole Tower Basis) ได้ ใ ห้ BFKT เช่ า ช่ ว งหนึงพื น" ที ต่อ เสาเสาโทรคมนาคมดัง กล่า ว
(One Slot Basis) ภายใต้ สัญ ญาเช่ า ช่ ว งหนึงพื น" ที บนเสาโทรคมนาคมของ AWCโดย
BFKT ได้ นําหนึงพื "นทีต่อเสาโทรคมนาคมดังกล่าวที BFKT เช่าช่วงต่อจาก TUC ให้ เช่าช่วง
แก่ กสท. โทรคมนาคม ตามสัญ ญาเช่ า เครื องและอุป กรณ์ HSPA เมื อครบกํ า หนด
ระยะเวลาของ สัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม ครัง" ที # หรื อสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC เพิมเติม ครัง" ที . แล้ ว AWC จะโอนกรรมสิทธิ=ในเสาโทรคมนาคมของ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที . จํานวนหนึงให้ แก่กองทุนตามข้ อกําหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิ รายได้ ทีเข้ าทํากับ AWCทัง" นี " ในส่วนของเสาโทรคมนาคมของ AWC จํ านวนหนึง
จํานวนใดทีไม่มีการโอนกรรมสิทธิ=ดงั กล่าว เนืองด้ วยตังอยู
" บ่ ริ เวณทีดินซึงไม่มีความชัดเจน
ในเรื องของความเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ=หรื ออาจตกอยูภ่ ายใต้ ข้อจํากัดเกียวกับการใช้ พื "นที
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บางประการนัน" AWC จะเข้ าทําสัญญาเช่าภายใต้ ข้อกําหนดและเงือนไขเดิมกับนิติบคุ คล
ในกลุม่ ทรู ซึงถือใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและจะดําเนินการโอนรายได้ สทุ ธิ
จากการให้ เช่าพืน" ที (slots) บนเสาดังกล่าวให้ แก่กองทุนต่อไปเป็ นระยะเวลาอีก #* ปี
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ 2.5.1 (ก)(2) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ ระหว่าง AWC และกองทุน ลงวันที .3 ธันวาคม พ.ศ. 2556” และหัวข้ อ -3.1.2
(ก) “นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีกองทุนลงทุนอยู่ใน
ปั จจุบนั ”
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC,สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ
AWC เพิมเติม ครัง" ที # และสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม ครัง" ที . นัน"
TUC ทําการเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC, เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . จาก AWC ซึงเป็ นการเช่า
เสาโทรคมนาคมทังเสาโดย
"
TUC ให้ BFKT เช่าช่วงหนึงพื "นทีต่อเสาโทรคมนาคม (one slot
basis) ดัง กล่า วภายใต้ สัญ ญาเช่ า ช่ ว งหนึ งพื น" ที บนเสาโทรคมนาคมของ AWC, เสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที . (ทังนี
" " BFKT ยังตกลงร่ วมรับผิดต่อ AWC โดยตรงในฐานะลูกหนี "ร่วมกับ
TUC สํ า หรั บ ค่ า เช่ า เสาโทรคมนาคมของ AWC, เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที . สําหรับหนึงพื "นที
ต่อเสาโทรคมนาคมดังกล่าว (one slot basis)ที BFKT เช่าช่วงจาก TUC) โดย BFKT ได้
นําหนึงพื "นทีต่อเสาโทรคมนาคมทีตนเช่าช่วงมาจาก TUC ดังกล่าวทังหมดไปให้
"
เช่าแก่
กสท. โทรคมนาคมภายใต้ สัญ ญาเช่ า เครื องและอุป กรณ์ HSPA ทัง" นี " TUC จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบต่อ AWC ในการดําเนินงานและดูแลรั กษาเสาโทรคมนาคมของ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุน
เพิ มเติม ครั ง" ที . ทัง" เสาภายใต้ สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC,สัญ ญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติ ม ครั ง" ที # และสัญ ญาเช่ า เสาโทรคมนาคมของ AWC
เพิมเติม ครัง" ที .โดย BFKT (ซึงเช่าช่วงหนึงพื "นทีบนเสาโทรคมนาคมเหล่านันจาก
"
TUC)มี
หน้ าทีต่อ TUC ในการดําเนินงานและดูแลรักษาในส่วนพื "นทีที BFKT เช่าช่วงจาก TUC
ดังกล่าวและTUC จะชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือนแก่ AWC ทุกเดือน นอกจากนี " TUCจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการชําระค่าเช่าทีดินและสิงปลูกสร้ างซึงเสาโทรคมนาคมของ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุน
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เพิมเติม ครัง" ที . ตังอยู
" ่ ค่าเช่าซึง AWC จะได้ รับจาก TUCจะเป็ นจํานวนทีเท่ากับค่าเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครั ง" ที # และ เสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที .ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ
AWC,สัญ ญาเช่ า เสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติ ม ครั ง" ที # และสัญ ญาเช่ า เสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม ครัง" ที .ภายหลังหักค่าใช้ จ่ายบางรายการแล้ ว อย่างไรก็
ตาม หาก TUCไม่ได้ ชําระค่าเช่าสําหรับการเช่าหนึงพื "นทีบนเสาโทรคมนาคมดังกล่าวให้ แก่
AWC โดยมีเหตุมาจากการที กสท. โทรคมนาคม ไม่ได้ ชําระค่าเช่าสําหรับการเช่าหนึงพื "นที
บนเสาโทรคมนาคมให้ แก่ BFKT ตามสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA (และการที
กสท. โทรคมนาคม ไม่ได้ ชําระค่าเช่าดังกล่าวไม่ได้ เป็ นผลมาจากการทีเรี ยลมูฟมิ หรื อ
TUC (ภายหลังจากการโอนกิจการทังหมดของ
"
เรี ยลมูฟ ให้ แก่ TUC เกิดขึ "นแล้ วโดยเสร็ จ
สมบูรณ์) ได้ ปฏิบตั ิตามหน้ าทีทีกําหนดในสัญญาขายส่งบริ การ HSPA) กรณีดงั กล่าวจะไม่
ถือว่า TUCผิดข้ อตกลงใด ๆ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติ ม ครั ง" ที # และสัญ ญาเช่ า เสาโทรคมนาคมของ AWC
เพิมเติม ครัง" ที . แต่อย่างใด ทังนี
" " สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติ ม ครั ง" ที # และสัญ ญาเช่ า เสาโทรคมนาคมของ AWC
เพิมเติม ครัง" ที .จะสิ "นสุดลงเมือวันที ; สิงหาคม พ.ศ. .$%'แต่อาจมีการต่ออายุสญ
ั ญา
ดังกล่าว หาก กสท. โทรคมนาคมต่ออายุสญ
ั ญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA
(จ)

บริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน จํากัด (ชือเดิม คือ บริ ษัท ทรู ยูนิเวอร์ แซล
คอนเวอร์ เจ้ นซ์ จํากัด)
TICC เป็ นบริ ษัทย่อยทีบริ ษัท เทเลคอมโฮลดิง จํ ากัด ถื อหุ้นร้ อยละ ++.++ ณ
วัน ที ;#ธัน วาคม พ.ศ. .$%#คณะกรรมการ กสทช. ได้ ใ ห้ ใ บอนุญ าตประกอบกิ จการ
โทรคมนาคมแบบทีสามแก่ TICC เพือการให้ บริ การโทรศัพท์ประจําที บริ การบรอดแบนด์
บริ ก ารข้ อ มูลทัวประเทศ และบริ ก ารวงจรเช่ าส่ว นบุค คลระหว่างประเทศ ใบอนุญ าต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีสอง เพือการให้ บริ การโครงข่ายอินเทอร์ เน็ตระหว่าง
ประเทศ (International Internet Gateway) และบริ ก ารชุม สายอิ น เทอร์ เ น็ ต (National
Internet Exchange Service) และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีหนึงเพือ
ขายต่อบริ การโทรคมนาคมเพือสาธารณะและบริ การวงจร (PSTN) (GPRS, DSL) และ
บริ การวงจรเช่า /บริ การช่องสัญญาเช่า (Leased circuit/channel services) และบริ การ
อินเทอร์ เน็ต
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TICC ในฐานะหนึงในนิติบุคคลผู้โอน ได้ ขายและให้ สิทธิ ในการเช่าระยะยาวใน
ทรั พย์ สินดังต่อไปนีใ" ห้ แก่กองทุน (#) ระบบFOC หลักซึงประกอบด้ วย FOC ความยาว
$,##. กิโลเมตรและอุปกรณ์ ระบบสือสัญญาณทีเกียวข้ อง ซึงอยู่ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด
ของประเทศไทย (.) ระบบบรอดแบนด์ซึงอยู่ในเขตพื "นทีต่างจังหวัดของประเทศไทย ซึง
สามารถรองรับการให้ บริ การได้ ประมาณ #.. ล้ านพอร์ ตสําหรับใช้ ในการให้ บริ การบรอด
แบนด์แก่ลกู ค้ าบุคคล และ (;) สิทธิการเช่าระยะยาวประมาณ ;* ปี ใน FOC ซึงในปั จจุบนั
ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล รวมระยะทางประมาณ #;,$3. กิโลเมตร (หรื อ
ประมาณ &**,*** คอร์ กิโลเมตร) ซึงกองทุนอาจใช้ สิทธิในการซื "อ FOC นันได้
" ภายหลัง
ระยะเวลาการเช่าระยะยาวดังกล่าวสิ "นสุดลง โดยกองทุนให้ TICC เช่ากลับร้ อยละ '* ของ
FOC ดังกล่าว เป็ นระยะเวลาประมาณ #3 ปี โดยอาจขยายระยะเวลาการเช่าต่อไปได้ อีก
#* ปี
นอกจากนี " TICC จะขายกรรมสิท ธิ= ใ นFOC ซึงในปั จจุบัน ใช้ ร องรั บ เทคโนโลยี
ระบบFTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต และบรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในเขตพื น" ที
ต่างจังหวัดระยะทางประมาณ.,&+&กิโลเมตร (หรื อประมาณ#*+,&*3คอร์ กิโลเมตร) โดย
กองทุนจะให้ TICC เช่ากลับร้ อยละ '* ของ FOC ดังกล่าวเป็ นระยะเวลาประมาณ #3 ปี
โดยอาจขยายระยะเวลาการเช่าได้ อีก #* ปี
(ฉ)

บริษัท ทรู มูฟ จํากัด
ทรู มฟู เป็ นบริ ษัทย่อยที BITCO ถือหุ้นร้ อยละ ++.+%โดย BITCO เป็ นบริ ษัทย่อย
ซึง TUC ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ ++.#3 (โดย TUC เป็ นบริ ษัทย่อยทีทรูถือหุ้นอยู่ร้อยละ ++.++)ณ
วันที ;#ธันวาคม พ.ศ. .$%#ในฐานะหนึงในนิติบคุ คลผู้โอน ทรูมฟู ได้ ขาย FOC ของทรู มฟู
ซึงใช้ สําหรับการให้ บริ การโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
ความยาว #,*'' กิโลเมตร (หรื อ .;$,*#' คอร์ กิโลเมตร) และระบบ FOC ของทรูมฟู ซึงใช้
รองรั บเทคโนโลยีระบบ FTTx สําหรั บการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและอินเทอร์ เน็ตบรอด
แบนด์ในเขตต่างจังหวัด ความยาวประมาณ $,+;; กิโลเมตร (หรื อประมาณ ..*,3.' คอร์
กิโลเมตร) ให้ แก่กองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ 3.1.2 (ก) “นโยบาย
การลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีกองทุนลงทุนอยูใ่ นปั จจุบนั ”

(ช)

บริษัท เรียลมูฟ จํากัด
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เรี ยลมูฟเป็ นบริ ษัทย่อยที BITCO ถื อหุ้นร้ อยละ ++.++ โดย BITCO เป็ นบริ ษัท
ย่อ ยซึง TUC ถื อ หุ้น อยู่ร้ อยละ ++.#3 (โดย TUC เป็ น บริ ษั ท ย่อ ยที ทรู ถือ หุ้นอยู่ร้อยละ
++.++) ณ วันที ;# ธันวาคม พ.ศ. .$%# ในฐานะหนึงในนิติบคุ คลผู้โอน เรี ยลมูฟจะขาย
กรรมสิ ท ธิ= ใ น FOC ซึ งในปั จ จุ บัน ใช้ รองรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก าร
อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลและในเขต
พื น" ที ต่ า งจัง หวัด รวมระยะทางประมาณ ;#$กิ โ ลเมตร (หรื อ ประมาณ 3*,'.; คอร์
กิโลเมตร) และประมาณ %#& กิโลเมตร (หรื อประมาณ ;&,$*$ คอร์ กิโลเมตร) ตามลําดับ
ให้ แก่กองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ ;.#..(ข) “ทรัพย์สินโครงสร้ าง
โทรคมนาคมพื "นฐานทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 4”
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9.1.3 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ทรู บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมของทรู ซึงรวมถึงนิติบคุ คลผู้โอนและผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทย ดังต่อไปนี "

ผู้รับใบอนุญาต

บริ ษัท ทรู อินเตอร์ เนชัน
แนล เกตเวย์ จํากัด

วันที
ประเภท
อายุ
วันทีได้ รับ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ใบอนุญาต
ใบอนุญาต
ใบอนุญาต อนุญาต
หมดอายุ
3

วงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่าง
ประเทศ

#$ ปี

##พ.ย. .$$. 10 พ.ย. .$%&

บริ ษัท ทรู อินเตอร์ เนชัน
แนล เกตเวย์ จํากัด

2

วงจรแลกเปลียนข้ อมูล
อินเทอร์ เน็ตระหว่างประเทศ
(IIG) ศูนย์แลกเปลียนข้ อมูล /
อินเทอร์ เน็ต(ภายในประเทศไทย
NIX)

$ ปี

#+ พ.ค. .$$+ #' พ.ค. .$%3

TICC

3

บริ การโทรศัพท์ประจําทีและ
บริ การเสริ ม

.* ปี

7 ธ.ค. .$3+ 6 ธ.ค. .$%+

1

บริ การขายต่อบริ การ
โทรคมนาคม (GPRS, DSL )เพือ
สาธารณะ บริ การวงจร หรื อ
ช่องสัญญาณเช่า

$ ปี

.% ส.ค. 2557 .$ ส.ค. 2562

TICC

2

บริ การอินเทอร์ เน็ตเกตเวย์
ระหว่างประเทศ และบริ การ
ชุมสายอินเทอร์ เน็ต

$ ปี

.$ ก.ย. 2560 .3ก.ย. 2565

TICC

1

บริ การอินเทอร์ เน็ต

5 ปี

4 ม.ค. 2561 3 ม.ค. 2566

บริ ษัท เค เอส ซี คอม
เมอร์ เชียลอินเตอร์ เนต
จํากัด

1

บริ การขายต่อบริ การวงจรเช่า
ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

$ปี

##พ.ย. .$$& #*พ.ย. .$%.

TICC
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วันที
ประเภท
อายุ
วันทีได้ รับ
ใบอนุญาต
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ใบอนุญาต อนุญาต
ใบอนุญาต
หมดอายุ

บริ ษัท เค เอส ซี คอม
เมอร์ เชียลอินเตอร์ เนต
จํากัด

1

บริ การอินเทอร์ เน็ต

$ปี

.;มิ.ย. .$$& ..มิ.ย. .$%.

บริ ษัท เรี ยล มูฟ จํากัด

1

บริ การขายต่อบริ การ
โทรศัพท์เคลือนที

$ ปี

#% ธ.ค. .$$' #$ ธ.ค. .$%;

TUC

3

บริ การโครงข่ายโทรคมนาคมไร้
สาย .#** MHz

#$ ปี

& ธ.ค. .$$$ % ธ.ค. .$&*

TUC

3

บริ การโครงข่ายโทรคมนาคมไร้
17 ปี 9 เดือน 3 ธ.ค. .$$' #$ ก.ย. .$&%
สาย #'** MHz

TUC

3

บริ การโครงข่ายโทรคมนาคมไร้
#$ ปี ; เดือน #% มี.ค. .$$+ ;* มิ.ย. .$&3
สาย +** MHz

TUC

3

บริ การโทรคมนาคมประเภท
อินเทอร์ เน็ตไร้ สาย (WiFi)

#$ ปี

.; พ.ย. .$$+ .. พ.ย. .$&3

TUC

3

บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
แบบต่อตรงอัตโนมัติ
(International Direct Dialing:
IDD) และ VAS

#$ ปี

.. มิ.ย. .$$+ .# มิ.ย. .$&3

TUC

1

บริ การขายต่อบริ การโทรศัพท์
ประจําที

5 ปี

11 พ.ค. 2559 10 พ.ค. 2564

TUC

1

บริ การอินเทอร์ เน็ต

5 ปี

19 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2566

บริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต
ดาต้ า เซ็นเตอร์ จํากัด

1

บริ การโทรคมนาคมทีไม่มี
โครงข่ายเป็ นของตนเอง

5 ปี

20 พ.ค. 2557 19 พ.ค. 2562
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วันที
ประเภท
อายุ
วันทีได้ รับ
ใบอนุญาต
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ใบอนุญาต อนุญาต
ใบอนุญาต
หมดอายุ

บริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต
ดาต้ า เซ็นเตอร์ จํากัด

บริ การอินเทอร์ เน็ต

1

5 ปี

3 มี.ค. 2559 2 มี.ค. 2564

9.1.4 คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
(ก)

กรรมการ
ณ วัน ที ของหนัง สื อ ชี ช" วนฉบับ นี " คณะกรรมการของทรู ป ระกอบด้ ว ยบุค คล
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทังสิ
" "นจํานวน #% ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี "

ชือ - นามสกุล

อายุ

ตําแหน่ ง

นายโชติ โภควนิช

76

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการในคณะกรรมการด้ านการเงิน และ กรรมการใน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

ดร. โกศล เพ็ชร์ สวุ รรณ์

79

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์

64

กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉําเฉลิม

74

กรรมการอิสระ

นายฉวี เกิงโหล่ว

60

กรรมการอิสระ

นางปรี เปรม เสรี วงษ์

63

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ดร. อาชว์ เตาลานนท์

80

รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการด้ านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
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อายุ

ตําแหน่ ง

นายหลี เจิงเม่า

56

รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

ศ. ดร. วรภัทร โตธนะเกษม

69

กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้ านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี

นายอํารุง สรรพสิทธิ=วงศ์

66

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้ านการเงิน
และ กรรมการในคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ

นายวิเชาวน์ รักพงษ์ ไพโรจน์

61

กรรมการ และ รองประธานคณะกรรมการบริ หาร

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

57

กรรมการ

นายณรงค์ เจียรวนนท์

54

กรรมการ

ดร. เซีย ปิ ง

45

กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้ านการเงิน

นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข

55

กรรมการ และ รองประธานคณะกรรมการบริ หาร

นายโชติ โภควนิช ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการใน
คณะกรรมการด้ านการเงิน และกรรมการในคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ นอกจากนี " นายโชติยงั ได้ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) รวมถึงประธานกรรมการของบริ ษัท บางกอก
แร้ นช์ จํากัด (มหาชน) อีกด้ วย
ดร. โกศล เพ็ชร์ สวุ รรณ์ ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานกรรมการในคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการทีดี และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทังยั
" งเป็ นสมาชิกสภา
นิติบญ
ั ญัติแห่งชาติตงแต่
ั " ปี พ.ศ. .$$& เป็ นต้ นมา
ดร.ฮาราลด์ ลิง ค์ เป็ น กรรมการอิ สระที ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการ
กํ าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ปั จจุบัน ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ดํารงตําแหน่งเป็ น
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ประธานกรรมการของกลุม่ บริ ษัท บี.กริ ม และเป็ นประธานกรรมการของบริ ษัท บี.กริ ม พาว
เวอร์ จํากัด (มหาชน) นอกจากนี " ยังเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง
จํากัด (มหาชน) อีกด้ วย
ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉําเฉลิม ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ นอกจากนี " ศ. (พิเศษ) เร
วัตยังดํารงตําแหน่งในฐานะกรรมการอิสระและเป็ น ประธานกรรมการของบริ ษัท ซิโน-ไทย
เอ็นจีเนียริ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน) และกรรมการอิสระของบริ ษัท ล็อกซ์เล่ย์
จํากัด (มหาชน) ด้ วย
นายฉวี เกิงโหล่ว ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ นอกจากนี " นายฉวี เกิงโหล่ว
ยั ง เป็ นกรรมการบริ ษั ท ของบริ ษั ท ไทย-จี น อุ ต สาหกรรมระยอง เซอร์ วิ ส จํ า กั ด
กรรมการบริ ห ารและที ปรึ ก ษาอาวุ โ สของบริ ษั ท พั ฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื อการ
อุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จํ ากัด ประธานกรรมการของบริ ษัท ฮอลลี โฮลดิง" (ไทย
แลนด์) จํากัด และรองประธานกรรมการของสมาคมการค้ าวิสาหกิจจีน-ไทย
นางปรี เปรม เสรี วงษ์ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานกรรมการบริ ษัทและประธาน
คณะกรรมการบริ หาร นอกจากนี " นายศุภชัยยังเป็ นประธานคณะผู้บริ หารบริ ษัท เครื อ
เจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด และเป็ นหนึงในกรรมการภาครัฐและเอกชนเพือขับเคลือนเศรษฐกิ จ
ของประเทศ โครงการสานพลังประชารั ฐ หัวหน้ าทีมภาคเอกชนของคณะทํางานด้ า น
การศึกษาพื "นฐานและการพัฒนาผู้นํา
ดร. อาชว์ เตาลานนท์ ดํ า รงตํ า แหน่ง เป็ น รองประธานกรรมการบริ ษั ท และ
ประธานคณะกรรมการด้ านการเงิ น กรรมการในคณะกรรมการกํ ากับ ดูแลกิ จการทีดี
นอกจากนีย" งั เป็ นประธาน Board of Trustee สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
ด้ วย
ดร. หลี เจิงเม่า ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการบริ ษัท และเป็ นกรรมการใน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ ปั จจุบนั ดร.หลี เจิงเม่า เป็ นรอง
ประธานกรรมการของ China Mobile Communications Corporation
ศ. ดร. วรภัทร โตธนะเกษม ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในคณะกรรมการด้ าน
การเงินและ กรรมการในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี นอกจากนี " ศ. ดร. วรภัทรยัง
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เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัท นํ "าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระของบริ ษัท ปริ ญสิริ จํากัด (มหาชน) และ กรรมการของบริ ษัท อมตะ วีเอ็น
จํากัด (มหาชน)
นายอํ า รุ ง สรรพสิท ธิ= ว งศ์ ดํ า รงตํ า แหน่ง เป็ น กรรมการในคณะกรรมการด้ าน
การเงิ น และกรรมการในคณะกรรมการกํ า หนดค่ า ตอบแทนและสรรหากรรมการ
นอกจากนี " นายอํารุ งยังเป็ นกรรมการของบริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท
สยามแมคโคร จํ า กัด (มหาชน) และยังมีตําแหน่งรองประธานสํานักการเงิ นของบริ ษัท
เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด อีกด้ วย
นายวิ เ ชาวน์ รั ก พงษ์ ไ พโรจน์ ดํ า รงตํ า แหน่ ง เป็ น กรรมการบริ ษั ท และเป็ น
กรรมการบริ ษัทในกลุม่ ทรู อาทิเช่น กรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่ (ร่ วม)ของบริ ษัท
ทรูมฟู เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน จํากัด
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัท และเป็ นผู้อํานวยการ
บริ หารการลงทุนกลุม่ ทรู
นอกจากนี " ยังเป็ นกรรมการบริ ษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน) กรรมการ
อิ สระและกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท เอสวี ไอ จํ า กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ไทคอน อินดัสเทรี ยล
คอนเน็คชัน จํากัด (มหาชน) และ ประธานกรรมการบริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด
(มหาชน) รวมถึงเป็ นกรรมการ บริ ษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
นายณรงค์ เจียรวนนท์ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท นอกจากนี " นายณรงค์ยงั
เป็ นกรรมการและรองประธานกรรมการบริ หารของบริ ษัท ทรู วิชนส์
ั กรุ๊ ป จํากัด กรรมการ
บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และ บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
ดร. เซีย ปิ ง ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในคณะกรรมการด้ านการเงินของทรู
ปั จ จุ บั น ดร. เซี ย ปิ ง เป็ นผู้ จั ด การทั วไปฝ่ ายการตลาดของบริ ษั ท China Mobile
Communications Corporation
นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัท และ รองประธาน
คณะกรรมการบริ หารของทรู นอกจากนี "นายอติรุฒม์ ยังดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทใน
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กลุม่ ทรูอีกหลายบริ ษัท ก่อนหน้ านี "นายอติรุฒม์ เคยเป็ นกรรมการผู้จดั การใหญ่ (ร่วม) ด้ าน
ปฏิบตั ิการ ของทรู
(ข)

ผู้บริหารระดับสูง
ข้ อมูลเกียวกับคณะผู้บริ หารระดับสูงของทรู ประกอบด้ วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิโดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี "

ชือ - นามสกุล

อายุ

ตําแหน่ ง

ดร. กิตติณฐั ทีคะวรรณ

46

กรรมการผู้จดั การใหญ่ (ร่วม)

นายศิริพจน์ คุณากรพันธุ์

55

กรรมการผู้จดั การใหญ่ (ร่วม)

นายวิลเลียม แฮริ ส

57

หัวหน้ าคณะผู้บริ หารด้ านการเงิน (ร่วม)

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริ ญ

55

หัวหน้ าคณะผู้บริ หารด้ านการเงิน (ร่วม)

นายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์

55

หัวหน้ าคณะผู้บริ หารด้ านการพาณิชย์

นายสฤษดิ= จิณสิทธิ=

56

หัวหน้ าคณะผู้บริ หารด้ านการปฏิบตั ิการ

นายขจร เจียรวนนท์

52

ผู้อํานวยการบริ หารด้ านกิจการองค์กร

นายเจริ ญ ลิมกังวาฬมงคล

55

ผู้อํานวยการบริ หารอาวุโส ด้ านการบริ หารจัดการระดับภูมิภาค

นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วฒ
ั นา

58

ผู้อํานวยการบริ หารอาวุโส ด้ านการบริ หารจัดการระดับภูมิภาค

นายพรรคพงษ์ อัคนิวรรณ

54

ผู้อํานวยการบริ หารอาวุโส ด้ านการบริ หารจัดการระดับภูมิภาค

ดร. กิตติณฐั ทีคะวรรณ ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดั การใหญ่ (ร่ วม) นอกจากนี "
ดร. กิตติณัฐยังเป็ นกรรมการบริ ษัทในกลุ่มทรู อาทิ บริ ษัท เรี ยลมูฟ จํากัด บริ ษัท ทรู มูฟ
เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน จํากัด
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นายศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดั การใหญ่ (ร่วม) นอกจากนี "
นายศิริพจน์ยงั เป็ นกรรมการบริ ษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด ด้ วย
นายวิ ล เลี ยม แฮริ ส ดํ า รงตํ า แหน่ง หัว หน้ า คณะผู้บ ริ ห ารด้ า นการเงิ น (ร่ ว ม)
นอกจากนี " นายวิลเลียมยังดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทในกลุ่มทรู อาทิ บริ ษัท ทรู มูฟ
จํากัด และบริ ษัท กรุงเทพอินเตอร์ เทเลเทค จํากัด (มหาชน)
นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริ ญ ดํารงตําแหน่งหัวหน้ าคณะผู้บริ หารด้ านการเงิน (ร่ วม)
นอกจากนี " นางสาวยุภายังเป็ นกรรมการบริ ษัทในกลุ่มทรู อาทิเช่น บริ ษัท เอเซีย ไวร์ เลส
คอมมิวนิเคชัน จํากัด บริ ษัท เรี ยล มูฟ จํากัด
นายสุภกิ จ วรรธนะดิษฐ์ ดํารงตําแหน่งหัวหน้ าคณะผู้บริ หารด้ านการพาณิชย์
นอกจากนี " นายสุภกิจยังเป็ นกรรมการบริ ษัทในกลุม่ ทรู อาทิ บริ ษัท เรี ยล มูฟ จํากัด บริ ษัท
ทรู อินเตอร์ เนชันแนล คอมมิวนิเคชัน จํากัด
นายสฤษดิ= จิณสิทธิ= ดํารงตําแหน่งหัวหน้ าคณะผู้บริ หารด้ านการปฏิบตั ิการ และ
หัวหน้ าคณะผู้บริ หารด้ านรัฐกิจสัมพันธ์
นายขจร เจี ย รวนนท์ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้อํ า นวยการบริ ห ารด้ า นกิ จ การองค์ ก ร
นอกจากนี " นายขจรยังเป็ นกรรมการบริ หารของทรู และเป็ นกรรมการบริ ษัทในกลุม่ ทรู อาทิ
บริ ษัท ทรู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ จํากัด
นายเจริ ญ ลิมกังวาฬมงคล ดํารงตําแหน่งเป็ นผู้อํานวยการบริ หารอาวุโส ด้ านการ
บริ หารจัดการระดับภูมิภาค นอกจากนี " นายเจริ ญยังเป็ นกรรมการในกลุม่ ทรู อาทิ บริ ษัท
ทรู มัลติมีเดีย จํากัด และบริ ษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จํากัด
นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วฒ
ั นา ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการบริ หารอาวุโส ด้ านการ
บริ หารจัดการระดับภูมิภาค นอกจากนี " นายอาณัติยงั เป็ นกรรมการบริ ษัทในกลุม่ ทรู อาทิ
บริ ษัท ทรู วิชนส์
ั กรุ๊ป จํากัด
นายพรรคพงษ์ อัคนิวรรณ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการบริ หารอาวุโส ด้ านการ
บริ หารจัดการระดับภูมิภาค นอกจากนี " นายพรรคพงษ์ ยังเป็ นกรรมการบริ ษัทในกลุ่มทรู
อาทิ บริ ษัท เอเซีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชัน จํ ากัด และ บริ ษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย)
จํากัด
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9.1.5 บุคลากร
ณวันที;# ธันวาคมพ.ศ. .$%# กลุม่ ทรู มีพนักงานประจําจํานวนทังสิ
" "น #%,.$$ คนโดยเป็ น
จํานวนทีไม่รวมพนักงานชัวคราวกลุม่ ทรู คาดว่าจะยังคงนโยบายการว่าจ้ างพนักงานชัวคราวต่อไป
กลุม่ ทรูมิได้ ทําข้ อตกลงเกียวกับสภาพการจ้ างกับพนักงานรายใดทังสิ
" "น
9.1.6 ประกันภัย
กลุม่ ทรูมีการทําประกันภัยกับผู้รับประกันภัยทีมีชือเสียงโดยครอบคลุมความเสียงทีเกิดขึ น"
ในทางปกติ ข องการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ รวมถึ ง การประกัน ภัย ความเสี ย หายของทรั พ ย์ สิน และธุ รกิ จ
หยุดชะงักสําหรับความสูญเสียหรื อความเสียหายทีเกิดขึ "นกับอาคารเครื องจักรอุปกรณ์สนิ ค้ าคงคลัง
และทรัพย์สินทีมีตวั ตนอืน ๆ อันเนืองมาจากอัคคีภยั แผ่นดินไหว จลาจล การนัดหยุดงาน นํ "าท่วม
และความเสียหายทีระบุไว้ อืน ๆ (ภายใต้ เงือนไขบางประการ)
9.1.7 ข้ อพิพาทและการดําเนินการทางกฎหมาย
ทรู และบริ ษัทในเครื อเป็ นคู่ความในข้ อพิพาทและคดีพิพาทหลายคดี ซึงมีความเกียวข้ อง
กับหรื ออาจกระทบต่อทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม และ/หรื อ ความสามารถในการชําระ
หนี ข" องนิ ติ บุค คลผู้โ อนและผู้เ ช่ า และบริ ห ารจัด การหลัก ให้ แ ก่ ก องทุน ภายใต้ สัญ ญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ และสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและ
แทนที สัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที # และสัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที . และครัง" ที ; สัญญาแก้ ไขเพิมเติมสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลัก
และสัญญาแก้ ไขเพิมเติมสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลัก ครัง" ที . ทังนี
" " ตามสรุ ปคดี
และข้ อพิ พ าทสํ า คั ญ ตามด้ านล่ า ง ด้ วยเหตุ ที ข้ อพิ พ าททางกฎหมายทั ง" ในชั น" ศาลและ
อนุญาโตตุลาการมีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ ผลได้ จึงไม่อาจรับรองได้ ว่าทรู และ
บริ ษัทในเครื อจะชนะคดีหรื อข้ อพิพาทใดข้ อพิพาทหนึงเป็ นการเฉพาะ และกองทุนและกลุม่ ทรู ก็ไม่
อาจคาดการณ์ ผลแห่งคดีหรื อข้ อพิพาท รวมถึงผลกระทบทางด้ านการเงินของคดีและข้ อพิพาท
ต่าง ๆ เหล่านี "ได้ หากผลแห่งคดีหรื อข้ อพิพาทออกมาในเชิงลบก็ยอ่ มจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มทรู ซึงรวมถึงนิติบุคคลผู้โอน และ/หรื อ
ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก ซึงอาจกระทบต่อความสามารถของทรู หรื อของบริ ษัทในเครื อแล้ วแต่
กรณี ทีจะชําระเงินให้ แก่กองทุนตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไข
และแทนที โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ 5.1“ความเสียงเกียวกับกองทุน” และหัวข้ อ
5.3 “ความเสียงเกียวกับกิจการโทรคมนาคมของกลุม่ ทรู ”
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ข้ อพิพาททีเกียวข้ องกับสัญญาให้ ดาํ เนินการฯ
กสท. โทรคมนาคม และ ทรู มฟู มีข้อพิพาทและคดีความทีเกียวกับสัญญาให้ ดําเนินการฯ

และสัญญาทีเกียวข้ องซึงกําลังอยูใ่ นกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการและศาล ดังนี "
เมื อวั น ที #; ตุ ล าคม พ.ศ. .$3+ กสท. โทรคมนาคม ได้ ยื นข้ อพิ พ าทต่ อ สถาบัน
อนุญาโตตุลาการเรี ยกร้ องให้ ทรู มูฟ ชํ าระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเป็ นจํ านวนเงิน
##;.$' ล้ านบาทต่อมาเมือวันที #$ สิงหาคม .$$# คณะอนุญาโตตุลาการได้ มีคําชี "ขาดให้ ทรู มฟู
ชําระเงินให้ กสท. โทรคมนาคม จํานวน ++.%* ล้ านบาท (ไม่รวมดอกเบี "ยในอัตราร้ อยละ &.$ ต่อปี )
ทรู มฟู ได้ ดําเนินการยืนคําขอให้ เพิกถอนคําชี "ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
และศาลปกครองกลางได้ มี คํ า พิ พ ากษาเมื อวัน ที .; กุ ม ภาพัน ธ์ .$$3 ว่ า คํ า ชี ข" าดของคณะ
อนุญาโตตุลาการไม่ชอบด้ วยกฎหมายซึงการยอมรับหรื อบั งคับตามคําชีข" าดนันจะเป็
"
นการขัดต่อ
ความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชนศาลปกครองกลางจึงมีคําสังเพิกถอนคําชีข" าด
ของคณะอนุญ าโตตุลาการเมื อวัน ที .. มี น าคมพ.ศ. .$$3กสท. โทรคมนาคม ได้ อุท ธรณ์ คํา
พิพากษาดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด โดยคดีอยูร่ ะหว่างกระบวนพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
นอกจากนี " เมือวันที #% มิถนุ ายน พ.ศ. .$$3 กสท. โทรคมนาคม ยืนคําร้ องต่อศาลปกครองกลาง
ขอให้ บงั คับตามคําชี "ขาดและขอให้ ทรู มฟู ชําระค่าเสียหาย อย่างไรก็ตาม ทรู มฟู คัดค้ านว่าศาลได้
เพิกถอนคําชีข" าดดังกล่าวแล้ ว ดังนัน" กสท. โทรคมนาคม จึงไม่มีสิทธิ ขอให้ บังคับตามคําชีข" าด
ดังกล่าวอีก และเมือในวันที # มิถุนายน พ.ศ. .$%* ศาลปกครองกลางตัดสินให้ ยกคําร้ องขอให้
บังคับตามคําชี "ขาดของ กสท. โทรคมนาคมเมือวันที .+ มิถนุ ายน พ.ศ. .$%* กสท. โทรคมนาคม
อุทธรณ์ คําพิพากษาดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด โดยคดีอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด
เมือวันที + มกราคม พ.ศ. .$$# กสท. โทรคมนาคม ได้ ยืนข้ อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการให้
ทรู มูฟ ชํ า ระค่ า ส่ว นแบ่ง รายได้ ที ส่ง ขาดไปรวมทัง" ค่า ปรั บ และดอกเบี ย" เป็ น จํ า นวนรวมทัง" สิน"
',+%+.*' ล้ านบาทต่อมาเมือวันที #% กันยายนพ.ศ. .$$3 คณะอนุญาโตตุลาการได้ มีคําชี "ขาดให้
ยกข้ อพิพาทดังกล่าวทําให้ ทรูมฟู ไม่ต้องชําระผลประโยชน์ตอบแทนตามข้ อพิพาทแต่อย่างใดต่อมา
เมื อวัน ที .$ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. .$$3 กสท. โทรคมนาคม ได้ ยื นคํ า ร้ องขอเพิ ก ถอนคํ า ชี ข" าด
อนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางและเมือวันที .. กรกฎาคมพ.ศ. .$$& ศาลปกครองกลางได้
มีพิพากษายกคําร้ องขอเพิกถอนคําชี "ขาดอนุญาโตตุลาการของ กสท. โทรคมนาคม ซึงต่อมา กสท.
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โทรคมนาคม ได้ ยืนอุทธรณ์ คําพิพากษาของศาลปกครองกลางดังกล่าวต่อศาลปกครองสูง สุด
ขณะนี "คดีอยูร่ ะหว่างกระบวนพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
เมือวันที .. เมษายน พ.ศ. .$$. กสท. โทรคมนาคม ได้ ยืนคําเสนอข้ อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญ าโตตุลาการเรี ย กร้ องให้ ทรู มูฟ ชํ า ระค่า ธรรมเนี ย มเลขหมายโทรคมนาคมพิ เ ศษสี หลัก
หมายเลข #;;# เป็ นจํานวนเงิน ;.+% ล้ านบาทพร้ อมดอกเบี "ยร้ อยละ &.$ ต่อปี ภาษี มลู ค่าเพิมและ
ค่ า ปรั บ ร้ อยละ #..$ ต่ อ เดื อ นและค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยที เกิ ด จากกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ โดยเบี "ยปรับให้ คิดตังแต่
" วนั ที กสท. โทรคมนาคม ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมาย
โทรคมนาคมต่อ กทช. จนถึงวันทีทรูมฟู ชําระเงินคืนครบถ้ วนแก่ กสท. โทรคมนาคม ทังนี
" " เมือวันที &
กันยายน พ.ศ. .$$+ คณะอนุญาโตตุลาการมีคํา ชี "ขาดให้ ทรู มูฟชนะคดีโดยยกคําฟ้องของ กสท.
โทรคมนาคม ต่อมาเมือวันที .+ ธันวาคม พ.ศ. .$$+ กสท. โทรคมนาคม ได้ ยืนคําร้ องขอเพิกถอน
คําชีข" าดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางขณะนี "คดีอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณา
ของศาลปกครองกลาง
เมื อวัน ที .$ กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. .$$3 กสท. โทรคมนาคม ได้ ยื นข้ อ พิ พ าทต่ อ สถาบัน
อนุญาโตตุลาการเพือเรี ยกร้ องให้ ทรูมฟู นําหนังสือคํ "าประกันผลประโยชน์ตอบแทนขันตํ
" าวงเงิน %3%
ล้ านบาทและ %&+ ล้ านบาทรวมเป็ นเงินทังสิ
" "น #,;.$ ล้ านบาทมาวางคํ "าประกันการดําเนินงาน
สําหรับปี ที #3 และปี ที #$ ต่อมาเมือวันที & ตุลาคมพ.ศ. .$$3 ทรู มฟู ได้ ยืนข้ อเรี ยกร้ องแย้ งในคดี
ดังกล่าวให้ กสท. โทรคมนาคม คืนหนังสือคํ "าประกันผลประโยชน์ตอบแทนขันตํ
" าของปี ดําเนินการที
## ถึงปี ที #; และเรี ยกร้ องค่าเสียหายจาก กสท. โทรคมนาคมเป็ นเงินทังสิ
" "น $%.#+ ล้ านบาทซึง
สถาบันอนุญาโตตุลาการได้ มีคําสังให้ รวมการพิจารณาคดีนี "กับคดีที กสท. โทรคมนาคมเรี ยกร้ อง
ให้ ทรูมฟู วางหนังสือคํ "าประกันการดําเนินงานสําหรับปี ที #% และปี ที #& ต่อมาเมือวันที .$กันยายน
พ.ศ. .$$' คณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้ างมากได้ มีคําชี ข" าดให้ ยกคําเสนอข้ อพิพาทของ กสท.
โทรคมนาคมและให้ กสท. โทรคมนาคมชดใช้ คา่ เสียหายแก่ทรูมฟู จํานวน%*.3% ล้ านบาทพร้ อมด้ วย
ดอกเบีย" ในอัตราร้ อยละ &.$ ต่อปี ของต้ นเงิ นจํ านวนดังกล่าวนับแต่วันทียืนข้ อเรี ยกร้ องแย้ ง (&
ตุลาคมพ.ศ. .$$3) เป็ นต้ นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ "นและให้ กสท. โทรคมนาคมชดใช้ คา่ ธรรมเนียม
หนังสือคํ "าประกันปี ที ## ปี ที #. และปี ที #; ในอัตราร้ อยละ . ต่อปี ของวงเงินตามหนังสือคํ "าประกัน
เป็ นเงินปี ละ .%..ล้ านบาทพร้ อมดอกเบี "ยในอัตราร้ อยละ &.$ ต่อปี นบั แต่วนั ที ทรู มูฟ ได้ ชําระเงิน
จํานวนดังกล่าวจนกว่า กสท. โทรคมนาคม จะคืนหนังสือคํ "าประกันการดําเนินงานปี ที ## ปี ที #.
และปี ที #; ให้ แก่ ทรู มูฟ ต่อมา กสท. โทรคมนาคม ได้ ยืนคําร้ องขอเพิกถอนคําชีข" าดของคณะ
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อนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง และเมือวันที # พฤศจิกายน พ.ศ. .$$+ ทรูมฟู ยืนได้ คําร้ อง
ต่อศาลให้ บงั คับตามคําชี "ขาด ขณะนี "คดีทงสองอยู
ั"
ร่ ะหว่างกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง
เมื อวั น ที # กั น ยายน พ.ศ. .$$3 กสท. โทรคมนาคม ได้ ยื นข้ อพิ พ าทต่ อ สถาบัน
อนุญ าโตตุลาการให้ ท รู มูฟ ชํ า ระค่า ผลประโยชน์ ต อบแทนให้ ค รบถ้ ว นจากการหัก ค่า เชื อมต่ อ
โครงข่าย (IC) ออกจากรายได้ ก่อ นคํานวณผลประโยชน์ ตอบแทนให้ กสท. โทรคมนาคม ในปี
ดําเนินการที #* ถึงปี ที #3 จํานวนทุนทรัพย์ประมาณ ##,+3%.#$ ล้ านบาทต่อมา
เมือวันที.3 พฤษภาคม .$%. คณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้ างมากได้ มีคําชี "ขาดยกคําเสนอ
ข้ อพิ พ าท ทั ง" นี " กสท. โทรคมนาคมอาจใช้ สิ ท ธิ ยื นคํ า ร้ องขอเพิ ก ถอนคํ า ชี ข" าดของคณะ
อนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางต่อไป
เมื อวั น ที .' กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. .$$% กสท. โทรคมนาคม ได้ ยื นข้ อพิ พ าทต่ อ
อนุญาโตตุลาการเพือเรี ยกร้ องให้ ทรูมฟู ชําระเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมให้ ครบถ้ วนจาก
การที ทรู มูฟหักค่าเชือมต่อโครงข่าย (IC) ออกจากรายได้ ก่อนคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้
กสท. โทรคมนาคมในปี ดําเนินการที #$ จํานวนทุนทรัพย์ทงสิ
ั " "นประมาณ #,$&# ล้ านบาท ต่อมาเมือ
วันที # กันยายน พ.ศ. .$$' คณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้ างมากมีคําชี ข" าดให้ ทรู มูฟชํ าระเงิน
ผลประโยชน์สว่ นเพิมสําหรับปี ดําเนินการที #$ เป็ นจํานวนประมาณ #,$&#ล้ านบาท พร้ อมเบี "ยปรับ
ในอัตราร้ อยละ #$ ต่อปี ของเงินจํานวนดังกล่าวนับตังแต่
" วนั ที #3 ธันวาคม พ.ศ. .$$3 จนกว่าจะ
ชําระให้ แก่ กสท. โทรคมนาคม ครบถ้ วน โดยมีอนุญาโตตุลาการเสียงข้ างน้ อยได้ มีทําความเห็นแย้ ง
ไว้ ว่า ทรู มฟู ไม่มีหน้ าทีตามกฎหมายทีจะต้ องชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนตามข้ อเรี ยกร้ องและ
เห็นสมควรให้ ยกข้ อเรี ยกร้ องของ กสท. โทรคมนาคม ซึงต่อมาทรู มฟู ได้ ยืนคําร้ องขอเพิกถอนคําชี "
ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวต่อศาลปกครองกลางเมือวันที 3 ธันวาคม .$$' ในขณะที
กสท. โทรคมนาคมได้ ยืนคําร้ องให้ บงั คับตามคําชี "ขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลางเมือวันที ;#
ตุลาคม .$$+ ขณะนี "คดีดงั กล่าวอยูร่ ะหว่างกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง
เมื อวัน ที ;* สิ ง หาคม พ.ศ. .$$% กสท. โทรคมนาคม ได้ ยื นคํ า เสนอข้ อ พิ พ าทต่ อ
อนุญาโตตุลาการ เรี ยกร้ องให้ ทรู มฟู ชําระค่าส่วนแบ่งรายได้ สว่ นเติมสําหรับปี ดําเนินการที #% ให้
ครบจากการที ทรู มฟู นําค่าเชือมต่อโครงข่าย (IC) ไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายก่อนคํานวณส่วนแบ่งรายได้
ให้ กบั กสท. โทรคมนาคมจํานวนทุนทรัพย์ประมาณ .,33#.%+ ล้ านบาท ต่อมาเมือวันที' สิงหาคม
.$%# คณะอนุญาโตตุลาการโดยเสียงเอกฉันท์ได้ มีคําชี "ขาดยกคําเสนอข้ อพิพาท ซึงต่อมา กสท.
โทรคมนาคมได้ ยืนคําร้ องขอเพิกถอนคําชี "ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวต่อศาลปกครอง
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กลางเมือวันที $ พฤศจิ กายน .$%# ขณะนีค" ดีดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณาของศาล
ปกครองกลาง
เมือวันที .* กุมภาพันธ์ พ.ศ. .$$& ฮัทชิสนั ซีเอที ยืนฟ้องคดี กสท. โทรคมนาคม พร้ อมกับ
ยืนขอคุ้มครองชัวคราวต่อศาลแพ่งเพือขอให้ ศาลมีคําพิพากษาให้ กสท. โทรคมนาคมหยุดการ
กระทําอันเป็ นการผิดสัญญาทําการตลาดวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา่ Digital AMPS 800 BAND A
สัญญาทําการตลาดบริ การโทรข้ ามแดนอัตโนมัติและสัญญาการดูแลผู้ใช้ บริ การวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลูล่า CDMA โดยให้ กสท. โทรคมนาคมระงับการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องให้ ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง
ชําระเงินตามหนังสือสัญญาคํ "าประกันและไม่ให้ กสท. โทรคมนาคมรับเงินตามหนังสือสัญญาคํ "า
ประกันดังกล่าว กับให้ กสท. โทรคมนาคม ชําระค่าเสียหายเป็ นจํานวน %;.*. ล้ านบาทให้ แก่ฮทั ชิ
สันซีเอทีซึงต่อมาเมือวันที .# กุมภาพันธ์ พ.ศ. .$$& ศาลแพ่งมีคําสังคุ้มครองชัวคราวให้ กสท.
โทรคมนาคมระงับการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องให้ ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึงชําระเงินตามหนังสือสัญญาคํ "า
ประกันและให้ กสท. โทรคมนาคมระงับการรับเงินตามหนังสือคํ "าประกันดังกล่าวไว้ เป็ นการชัวคราว
จนกว่าศาลจะมีคําสังเป็ นอย่างอืน และศาลแพ่งได้ โอนคดีไปยังศาลปกครองกลางและจําหน่ายคดี
ออกจากสารบบความของศาลแพ่ง
เมือวันที .* มีนาคม พ.ศ. .$$& กสท. โทรคมนาคม ได้ ยืนฟ้อง ฮัทชิสนั ซีเอที เป็ นผู้ถกู ฟ้อง
คดีทีหนึง BFKT เป็ นผู้ถูกฟ้องคดีทีสอง และธนาคารเป็ นผู้ถกู ฟ้องคดีทีสามต่อศาลปกครองกลาง
โดยกล่าวหาว่า ฮัทชิสนั ซีเอทีและ BFKTกระทําผิดสัญญาทําการตลาดวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา่
Digital AMPS 800 BAND A สัญญาทําการตลาดบริ การโทรข้ ามแดนอัตโนมัติและสัญญาการดูแล
ผู้ใช้ บริ การวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา่ CDMA และเรี ยกค่าเสียหายทีฮัทชิสนั ซีเอทีจะต้ องรับผิดเป็ น
เงินจํานวน #,.&&.&+ ล้ านบาทและในส่วนทีฮัทชิสนั ซีเอทีและBFKT ต้ องร่ วมรับผิดเป็ นเงินจํานวน
.+'.3* ล้ านบาท นอกจากนี " กสท. โทรคมนาคม ยังได้ เรี ยกร้ องให้ ธนาคารพาณิชย์ในฐานะผู้คํ "า
ประกันของฮัทชิสนั ซีเอที และ BFKT ร่ วมรับผิดเป็ นจํานวน %;.'. ล้ านบาทตามหนังสือคํ "าประกัน
ซึงต่อมาศาลปกครองกลางสังให้ รวมคดีนีก" ับคดีทีศาลแพ่งได้ โอนคดีมายังศาลปกครองข้ างต้ น
ขณะนี "คดีอยูร่ ะหว่างกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง
ในวันที .* พฤษภาคม พ.ศ. .$$' กสท. โทรคมนาคม ได้ ยืนฟ้องทรูมฟู เป็ นผู้ถกู ฟ้องคดีทสีี
โดยกล่าวอ้ างว่า ทรู มฟู ได้ ใช้ เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมซึงส่งมอบให้ กสท. หลังจากสัญญาให้
ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร วิ ท ยุ ค ม น า ค ม ร ะ บ บ เ ซ ล ลู ล่ า DIGITAL PCN (PERSONAL
COMMUNICATION NETWORK) #'** สิ "นสุดในช่วงระยะเวลาตังแต่
" วนั ที #% กันยายนพ.ศ. .$$%
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ถึงวันที #$ กันยายนพ.ศ. .$$& (ช่วงเวลาตามประกาศ กสทช. เรื องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้ บริ การ
เป็ นการชัวคราวในกรณีสิ "นสุดการอนุญาตสัมปทานหรื อสัญญาให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีพ .ศ.
.$$%) โดยมิได้ ทําความตกลงใด ๆ กับ กสท. โทรคมนาคมทําให้ กสท. โทรคมนาคมได้ รับความ
เสียหาย โดย กสท. โทรคมนาคม เรี ยกร้ องให้ ทรู มฟู ร่ วมชําระเงินจํานวน#',*.$ล้ านบาท (ไม่รวม
ดอกเบี "ยผิดนัด) ขณะนี "คดีอยูร่ ะหว่างกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง
เมือวันที ## กันยายน พ.ศ. .$$' กสท. โทรคมนาคม ได้ ยืนฟ้องทรู มูฟต่อศาลปกครอง
กลาง เป็ นผู้ถกู ฟ้องคดีทีสี โดยอ้ างเหตุทีทรู มฟู ได้ ใช้ เครื องและอุปกรณ์ โทรคมนาคมซึงส่งมอบให้
กสท. โทรคมนาคม หลังจากสัญญาให้ ดําเนินการให้ บริ การวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า DIGITAL
PCN (PERSONAL COMMUNICATION NETWORK) #'** สิ "นสุดคํานวณตังแต่
" วนั ที #% กันยายน
พ.ศ. .$$& ถึงวันที #& กรกฎาคมพ.ศ. .$$' (ช่วงเวลาตาม คําสังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที +3/.$$&)โดยมิได้ ทําความตกลงใด ๆ กับ กสท. โทรคมนาคมทําให้ กสท. โทรคมนาคมได้ รับ
ความเสียหาย กสท. โทรคมนาคม เรี ยกให้ ทรู มฟู ร่ วมชําระเงินจํานวน 3,++# ล้ านบาท ขณะนี "คดี
อยูร่ ะหว่างกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง
เมือวันที .& พฤษภาคม พ.ศ. .$$+ กสท. โทรคมนาคมได้ ยืนฟ้องทรู มฟู ต่อศาลปกครอง
กลาง เป็ นผู้ถูกฟ้องคดีทีสี โดยอ้ างเหตุทีทรู มฟู ได้ ใช้ เครื องและอุปกรณ์ โทรคมนาคมซึงส่งมอบให้
กสท. โทรคมนาคมหลังจากสัญญาให้ ดําเนินการให้ บริ การวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า DIGITAL
PCN (PERSONAL COMMUNICATION NETWORK) #'** สิ "นสุดคํานวณตังแต่
" วนั ที#'กรกฎาคม
พ.ศ. .$$' ถึงวันที; ธันวาคมพ.ศ. .$$' ซึงเป็ นช่วงเวลาตามบันทึกอนุมตั ิของหัวหน้ าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับลงวันที ;* มิถุนายน พ.ศ..$$' โดยนําประกาศ กสทช. เรื อง มาตรการ
คุ้ม ครองผู้ใช้ บ ริ การเป็ นการชัวคราวในกรณี สิน" สุดการอนุญ าตสัมปทานหรื อสัญ ญาให้ บริ การ
โทรศัพท์เคลือนทีพ.ศ. .$$% มาใช้ โดยอนุโลม เรี ยกให้ ทรูมฟู ชําระเงิน จํานวน .,.*% ล้ านบาท (รวม
ดอกเบี "ย) ขณะนี "คดีอยูร่ ะหว่างกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง
เมือวันที #' มกราคม พ.ศ. .$$+ ทรู มฟู ได้ ยืนข้ อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เรี ยกร้ องให้
กสท. โทรคมนาคมชําระคืนเงินผลประโยชน์ตอบแทนทีคิดจากฐานรายได้ จากการเชือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม (IC) ซึงไม่ใช่รายได้ ทีเกิดจากการให้ บริ การวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า (DIGITAL
PCN #'**) ตามสัญ ญาอนุญ าตที ทรู มูฟ ต้ อ งนํ า มาคํา นวณผลประโยชน์ ตอบแทนให้ แ ก่ กสท.
โทรคมนาคม นับ ตัง" แต่ก ารดํ า เนิ น การตามสัญ ญาอนุญ าตในปี ที ## ถึ ง ปี ที #& เป็ น จํ า นวน
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ประมาณ ##,'.&.%& ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี "ยในอัตราร้ อยละ #$ ต่อปี นบั จากวันทียืนข้ อพิพาท
จนกว่าจะชําระให้ แก่ทรูมฟู เสร็ จ ขณะนี "คดีอยูร่ ะหว่างกระบวนพิจารณาทางอนุญาโตตุลาการ
เมือวันที #$มีนาคม พ.ศ. .$$+ กสท. โทรคมนาคม ได้ ยืนข้ อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ
เรี ยกร้ องให้ ทรู มูฟ ชําระเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมให้ ครบถ้ วนจากการทีทรู มูฟหักค่า
เชือมต่อโครงข่าย (IC) ออกจากรายได้ ก่อนคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้ กสท. โทรคมนาคมในปี
ดําเนินการที #& จํานวนทุนทรัพย์ประมาณ .,$+%.$# ล้ านบาท ขณะนี "คดีอยู่ระหว่างกระบวนการ
พิจารณาทางอนุญาโตตุลาการ ต่อมาเมือวันที #' ตุลาคม.$%# คณะอนุญาโตตุลาการโดยเสียง
ข้ างมากได้ มีคําชี "ขาดยกคําเสนอข้ อพิพาท ซึงต่อมากสท. โทรคมนาคมได้ ยืนคําร้ องขอเพิกถอนคําชี "
ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวต่อศาลปกครองกลางเมือวันที #' มกราคม .$%. ขณะนี "คดี
ดังกล่าวอยูร่ ะหว่างกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง
เมือวันที .' เมษายน พ.ศ. .$$+ กสท. โทรคมนาคม ได้ ยืนฟ้องฮัทชิสนั ซีเอที ต่อศาล
ปกครองกลาง ให้ ชําระค่าธรรมเนียม USO ซึง กสท. โทรคมนาคม ได้ ชําระให้ แก่ กสทช. ตาม
ประกาศของ กสทช. เรื องแผนการจัดให้ มีบริ การโทรคมนาคมพื "นฐานโดยทัวถึงและบริ การเพือสังคม
ตังแต่
" วนั ที ; สิงหาคม พ.ศ. .$3' ถึงวันที ;* มิถนุ ายน พ.ศ. .$$% เป็ นเงินจํานวน 333,$.$,%*&.3$
บาท (รวมภาษี มูลค่าเพิม) พร้ อมดอกเบีย" ในอัตราร้ อยละ &.$ ต่อปี นับจากวันผิดนัดชําระ (#%
สิ ง หาคม พ.ศ. .$$&) จนถึ ง วัน ยื นฟ้ อ งคดี รวมเป็ นจํ า นวนทัง" สิ น" $*#,;;%,%;;.&. บาท
ค่าธรรมเนี ยมบริ การ CDMA (ตัง" แต่เดือนมกราคม .$$$ ถึง .% เมษายน พ.ศ. .$$%) เป็ นเงิ น
จํานวน ;+3,%;%,&3;.;& บาท พร้ อมดอกเบี "ยในอัตราร้ อยละ &.$ ต่อปี นับจากวันผิดนัดชําระจนถึง
วันยืนฟ้องคดี รวมเป็ นจํานวนทังสิ
" "น $*+,;'*,*%;.#; บาท และคืนค่าการตลาดเป็ นจํานวนเพิมเติม
อีก .,;3*,*'# บาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิม) พร้ อมดอกเบี "ยในอัตราร้ อยละ &.$ ต่อปี นับจากวันผิดนัด
ชําระ (.% มิถนุ ายน พ.ศ. .$$&) จนถึงวันยืนฟ้องคดี รวมเป็ นจํานวนทังสิ
" "น .,%%;,%'$.'$ บาท รวม
จํานวนเงินทีฟ้องทังสิ
" "น #,*#; ล้ านบาท ขณะนี "คดีอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณาของศาลปกครอง
กลาง
(ข)

ข้ อพิพาททีเกียวข้ องกับสัญญาร่ วมการงานฯ
ทีโอทีและทรู อยู่ในระหว่างกระบวนพิจารณาข้ อพิพาททังในชั
" นอนุ
" ญาโตตุลาการและชัน"

ศาลเกียวกับสัญญาร่วมการงานฯ และสัญญาทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงข้ อพิพาทในชันอนุ
" ญาโตตุลาการ
ทีทรู ได้ ยืนคําเสนอข้ อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ เมือวันที .# สิงหาคม พ.ศ. .$3$ เกียวกับ
กรณีพิพาททีเกิดจากสัญญาร่ วมการงานฯ ระหว่างทรู กบั ทีโอทีซงตามสั
ึ
ญญาร่ วมการงานฯ ระบุไว้
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ว่า ทรู มี สิท ธิ ได้ รั บ ผลประโยชน์ ตอบแทนจากการที ที โอที ใ ห้ บริ ก ารหรื อ อนุญ าตให้ บุคคลทีสาม
ให้ บริ การพิเศษบนโครงข่าย ซึงคณะอนุญาโตตุลาการได้ มีคําชี "ขาดเป็ นคุณแก่ทรูอย่างไรก็ตาม ศาล
ปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดได้ มีคําพิพากษาเพิกถอนคําชี "ขาดดังกล่าวแล้ ว นอกจากนัน"
ทรู ยงั ได้ ยืนคําเสนอข้ อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เมือวันที .' มกราคม พ.ศ. .$3' และวันที .$
ธันวาคม พ.ศ. .$$* เพือเรี ยกร้ องต่อทีโอทีเกียวกับการสูญเสียส่วนแบ่งรายได้ จากการให้ บริ การ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ ซึงข้ อพิพาททังสองยั
"
งอยูใ่ นชันพิ
" จารณาของศาลปกครองกลาง และทีโอที
ยังได้ ยืนคําเสนอข้ อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ และยืนฟ้องคดีต่อศาล เพือเรี ยกร้ องต่อทรู เกียวกับ
ค่าส่วนแบ่งรายได้ ค่าตอบแทนเกียวกับการให้ บริ การโทรศัพท์ทางไกล การใช้ ชือและรูปสัญลักษณ์
ของทรู การเช่าท่อร้ อยสายและบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง โดยนอกจากคดีและข้ อพิพาทเหล่านี "
แล้ วยังรวมถึงข้ อพิพาททีทีโอทีได้ ยืนฟ้องทรูเกียวกับค่าเลขหมาย และยังมีข้อพิพาทกรณีทรูเรี ยกร้ อง
ให้ ทีโอทีชําระส่วนแบ่งรายได้ จากบริ การโทรทางไกลระหว่างประเทศผ่านเกตเวย์ของทีโอที , ส่วน
แบ่งรายได้ จากบริ การ free phone และส่วนแบ่งรายได้ ค่าบริ การและค่าเช่าของกิจการร่ วมค้ าไทย
โมบาย ซึงปั จจุบนั คดีพิพาทเหล่านี "ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการและศาล
ปกครองกลางโปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ มเติ ม ในหัว ข้ อ 5.3.1 “กลุ่ม ทรู มี ก ารแข่ ง ขัน กับ
รัฐวิสาหกิจผู้เคยให้ สทิ ธิดําเนินการซึงได้ นําไปสูข่ ้ อพิพาทกับรัฐวิสาหกิจผู้ให้ สทิ ธิดําเนินการเหล่านัน"
และยังอาจนําไปสูข่ ้ อพิพาทในภายหน้ ากับรัฐวิสาหกิจผู้เคยให้ สทิ ธิดําเนินการ”
เมือวันที .'มกราคม พ.ศ. .$3' ทรู ได้ ยืนข้ อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการต่อทีโอที เกียวกับ
การคํานวณส่วนแบ่งรายได้ ทีเกิดจากค่าโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศภายใต้ สญ
ั ญาร่ วมการงานฯ
โดยทรู ได้ เรี ยกร้ องค่าเสียหายสําหรับการทีทีโอทีไม่สามารถคํานวณแยกค่าส่วนแบ่งรายได้ ทีทีโอที
ได้ รับจากการใช้ โทรศัพท์ต่างประเทศในส่วนโครงข่ายของทรู ออกจากส่วนของโครงข่ายทีโอทีเป็ น
จํานวนเงิน $,***.** ล้ านบาทและค่าเสียหายจากการคํานวณจํานวนเงินผิดพลาดอีก ;,3*&.%'
ล้ านบาทพร้ อมดอกเบี "ย ต่อมาเมือวันที .' กรกฎาคม พ.ศ. .$$+ ทรู ได้ ยืนฟ้องคดีเรี ยกค่าเสียหาย
เพิมเติมจากการคํานวณจํานวนเงินผิดพลาดอีกเป็ นจํานวน 3*..$% ล้ านบาท รวมเป็ นเงินทังสิ
" "น
','#*..$ ล้ านบาท เมือวันที #' มกราคม พ.ศ. .$%* ทรูยืนคําร้ องแก้ คําฟ้องในส่วนของจํานวนเงิน
ค่าเสียหายจาก ','#*..$ ล้ านบาท เป็ น ',%++ ล้ านบาท ทังนี
" " เมือวันที .. พฤศจิกายน พ.ศ. .$%*
คณะอนุญาโตตุลาการได้ มีคําชี "ขาดให้ ยกคําเสนอข้ อพิพาทของทรู ต่อมาวันที + มีนาคม พ.ศ. .$%#
ทรู จึงได้ ยืนคําร้ องขอเพิกถอนคําชี "ขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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เมือวันที ;#พฤษภาคม พ.ศ. .$3' ทีโอที ได้ ยืนข้ อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเพือเรี ยกร้ อง
ให้ ทรูชําระเงินค่าเช่าท่อร้ อยสายบริ เวณเมืองทองธานีนบั ตังแต่
" เดือนพฤษภาคม พ.ศ. .$3& ถึงเดือน
เมษายน พ.ศ. .$3' เป็ นจํานวนเงิน %.&. ล้ านบาทพร้ อมดอกเบี "ย โดยทรู ได้ ยืนคําคัดค้ านเมือวันที
#+ กันยายน พ.ศ. .$3' ขณะนี "คดีอยูร่ ะหว่างกระบวนพิจารณาทางอนุญาโตตุลาการ
เมือวันที ;* มิถนุ ายน พ.ศ. .$3' ทีโอที ได้ ยืนข้ อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเพือเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายจากการสูญเสียรายได้ ตงแต่
ั " วนั ที #% พฤศจิกายนพ.ศ. .$3; ถึงเดือนมีนาคมพ.ศ. .$3'
เป็ นจํ านวนเงิน #$,'*3.#' ล้ านบาท พร้ อมดอกเบีย" อันเนืองมาจากทรู ลดค่าบริ การทางไกลใน
ประเทศภายใต้ โครงการTA #.;3 และร้ องขอให้ ทรู เรี ยกเก็บค่าบริ การทางไกลในประเทศตามอัตรา
ที ตกลงกั น ภายใต้ สั ญ ญาร่ ว มการงานฯ ทั ง" นี " เมื อวั น ที #. มี น าคมพ.ศ. .$$% สถาบั น
อนุญาโตตุลาการได้ แจ้ งต่อทรูวา่ กสท. โทรคมนาคมได้ มีคําร้ องขอแก้ ไขเพิมเติมจํานวนทุนทรัพย์คดี
นี เ" ป็ น จํ า นวนเงิ น ทัง" สิ น" #%,'%$.*+ ล้ า นบาท โดยเมื อวัน ที .; กัน ยายน พ.ศ. .$$+ คณะ
อนุญาโตตุลาการได้ มีคําชี "ขาดให้ ทรูชําระเงินแก่ทีโอทีเป็ นจํานวน #,&*; ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี "ยใน
อัตรา MLR+# (ร้ อยละ %.%'&$) ต่อปี นับตังแต่
" วนั ที .+ พฤษภาคม พ.ศ. .$3' จนกว่าจะชําระเสร็จ
และให้ ชําระค่าเสียหายแก่ทีโอทีจากการขาดรายได้ จากบริ การโทรศัพท์จํานวน .& ล้ าน บาทต่อ
เดือนพร้ อมด้ วยดอกเบี "ยในอัตราเดียวกันนับตังแต่
" วันเสนอข้ อพิพาท (;* มิถุนายน พ.ศ. .$3')
จนกว่าทรูจะยุติโครงการTA #.;3 ซึงต่อมาเมือวัน % มกราคม .$$+ ทรูได้ ยืนคําร้ องขอเพิกถอนคํา
ชี "ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวในขณะทีเมือวันที .% กรกฎาคม พ.ศ. .$%* ทีโอทีได้ ยืน
คําร้ องขอบังคับตามคําชี "ขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง ขณะนี "อยูร่ ะหว่างกระบวนพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง
เมือวันที .' ตุลาคม พ.ศ. .$3' ทีโอที ได้ ยืนข้ อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการโดยกล่าวอ้ าง
ว่าทรูได้ ผิดข้ อตกลงในสัญญาร่วมการงานฯ โดยให้ บริ การหรื อยินยอมให้ ผ้ อู ืนนําอุปกรณ์ในระบบไป
ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง (ADSL) โดยทีโอทีเรี ยกร้ องค่าเสียหายเป็ นจํานวนเงิน .,*#*..#
ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี "ย นอกจากนี " ทีโอทียงั เรี ยกร้ องให้ ทรู ชําระค่าเสียหายต่อเนืองตังแต่
" เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. .$3' อีกเดือนละ #'* ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี "ย และขอให้ ทรู ระงับการให้ บริ การ
หรื ออนุญาตให้ ผ้ อู ืนให้ บริ การ ADSL ต่อมาเมือวันที % พฤศจิกายน พ.ศ. .$$' ทีโอทียืนคําร้ องขอ
แก้ ไขคําเสนอข้ อพิพาทโดยขอเพิมเติมจํานวนเงินค่าเสียหายจากการขาดรายได้ จากการให้ บริ การ
ADSL ตังแต่
" เดือนกันยายน พ.ศ. .$33 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. .$$' เป็ นเงินจํานวน %;,3$& ล้ าน
บาท พร้ อมดอกเบี "ยในอัตรา MLR + # ต่อปี เป็ นจํานวน..,&3' ล้ านบาท รวมค่าเสียหายเป็ นเงิน
จํานวนทังสิ
" "น'%,.*%,.'',$%'.#* บาท โดยเมือวันที .+ มกราคม พ.ศ. .$$+ ทรู ได้ ยืนคําคัดค้ าน
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การขอแก้ ไขเพิ มเติ ม คํ า เสนอข้ อพิ พ าทดัง กล่ า วแล้ ว ทัง" นี เ" มื อวัน ที 3 กั น ยายนพ.ศ. .$%#
อนุญาโตตุลาการเสียงข้ างมากได้ มีคําชี "ขาดให้ ทรู ชําระเงินค่าผิดสัญ ญาร่ วมการงานฯ ให้ แก่ทีโอที
(#) ตังแต่
" เดือนกันยายน พ.ศ. .$33 ถึงสิงหาคม พ.ศ..$$' เป็ นจํานวน $+,#.*.%$ ล้ านบาทและ
ดอกเบี "ยจํานวน #%,+&'.%$ ล้ านบาทพร้ อมดอกเบี "ยร้ อยละ %.%'&$ ต่อปี จากต้ นเงิน$+,#.*.%$
ล้ านบาทตังแต่
" เดือนกันยายน .$$' จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ "นและ (.) ให้ ชําระเงินตังแต่
" เดือนตุลาคม
.$$' ถึงธันวาคม พ.ศ..$%* จํานวน #&,*&%.+. ล้ านบาทและดอกเบี "ยจํานวน #,.+'.*$ ล้ านบาท
พร้ อมดอกเบี "ยร้ อยละ %.%'&$ ต่อปี จากต้ นเงิน #&,*&%.+. ล้ านบาทตังแต่
" เดือนมกราคม พ.ศ..$%#
จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ "นอย่างไรก็ตามเมือวันที ## ตุลาคมพ.ศ. .$%# ทรู ได้ ยืนขอให้ ศาลปกครอง
เพิกถอนคําชี "ขาดดังกล่าว และเมือวันที #3 กุมภาพันธ์ .$%. ทีโอทีได้ ยืนคําร้ องขอบังคับตามคําชี "
ขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง โดยทีทรูได้ ยืนคําคัดค้ านคําร้ องขอบังคับดังกล่าวแล้ ว ขณะนี "อยู่
ระหว่างกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง
เมือวันที #$พฤษภาคม พ.ศ. .$3+ ทรู ได้ ยืนข้ อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ ขอให้ ทีโอทียตุ ิ
การใช้ อํ า นาจเหนื อ สัญ ญา และยุติ ก ารใช้ อํ า นาจตามสัญ ญานับ จากวัน ที ฐานะของที โ อที ได้
เปลียนแปลง และให้ โอนอํานาจกํากับดูแลไปยังกระทรวงคมนาคมหรื อกระทรวงสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการสือสาร คดีนีม" ิได้ มีการเรี ยกร้ องเป็ นตัวเงิน ส่วนทีโอทียืนข้ อเรี ยกร้ องแย้ งให้ ชําระ
ค่าเสียหายจํานวน .*.+ ล้ านบาท เมือวันที ' พฤศจิกายน พ.ศ. .$3+ ทรูได้ ยืนคําเสนอข้ อพิพาทต่อ
อนุญาโตตุลาการอีกคดีเกียวกับการจํากัดอํานาจของทีโอทีตามสัญญาข้ อ ;' เป็ นอีกคดี ซึงทังสอง
"
คดีมีการพิจารณาทางอนุญาโตตุลาการและมีคําชี "ขาดเมือวันที 3 กันยายน พ.ศ. .$$& ให้ ทีโอทีใช้
อํานาจตามสัญญาร่ วมการงานฯ ได้ ต่อมาเมือวันที .% พฤศจิกายน พ.ศ. .$$& ทรู ได้ ยืนขอเพิก
ถอนคําชีข" าดต่อศาลปกครองกลาง และเมือวันที . พฤษภาคม พ.ศ. .$$+ ทีโอทีได้ ยืนคําร้ องให้
บังคับคําชี "ขาดต่อศาลปกครองกลาง และศาลปกครองกลางได้ สงให้
ั รวมคดีทงสองแล้
ั"
ว ขณะนี "คดี
อยูร่ ะหว่างกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง
เมือวันที .$ ธันวาคม พ.ศ. .$$* ทรู ได้ ยืนข้ อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเรี ยกร้ องให้ ทีโอที
ให้ ชําระเงินจํานวน #,+%'.&* ล้ านบาทในส่วนของเงินส่วนแบ่งรายได้ ทีได้ รับจากบริ การโทรศัพท์
ระหว่างประเทศซึงทีโอทีไม่นําส่งให้ ทรู ตามอัตราทีกําหนดไว้ ในสัญญา โดยทรู ฟ้องให้ ทีโอทีปฏิบตั ิ
ตามสัญญาในส่วนของส่วนแบ่งรายได้ ทีได้ รับจากบริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และชําระเงิน
ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในสัญญา และชําระค่าเสียหายจํานวน #,+%'.&* ล้ านบาท ให้ ใช้ อตั ราที
กําหนดในการคํานวณส่วนแบ่งรายได้ ทงบริ
ั " การสายเข้ าและสายออกจากประเทศในอัตรา % บาทต่อ
นาทีตามทีกําหนดไว้ ในสัญญานับตังแต่
" เดือนกันยายน พ.ศ. .$$* เป็ นต้ นไป และให้ ทีโอทีชําระ
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ดอกเบี "ยทีเกียวข้ องในอัตราทีกํา หนดไว้ ในข้ อ .# ของสัญญาดังกล่าว (MLR+#) หรื อร้ อยละ &.'%
ต่อปี จากจํานวนเงินทีมิได้ ชําระนับจากวันยืนข้ อพิพาทจนกว่าจะชําระเสร็ จ
เมื อวัน ที .+ เมษายน พ.ศ. .$$# ที โอที ยื นคํ า คัด ค้ าน ขณะนี ค" ดี อ ยู่ร ะหว่างกระบวน
พิจารณาทางอนุญาโตตุลาการ อย่างไรก็ตามเมือวันที ## กรกฎาคม พ.ศ. .$$% ทีโอทีได้ ชําระเงิน
ให้ แก่ทรู เป็ นเงินส่วนแบ่งรายได้ จากบริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศตังแต่
" วันที # มกราคม พ.ศ.
.$3& ถึงวันที ;* มิถุนายน พ.ศ. .$3& เป็ นจํ านวนทัง" สิ "น #;;.# บาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม)
ดังนันทรู
" จึงไม่ติดใจเรี ยกร้ องเงินส่วนแบ่งรายได้ จากบริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศตังแต่
" วนั ที #
มกราคม พ.ศ. .$3& ถึงวันที ;* มิถุนายน พ.ศ. .$3& แต่มิได้ สละสิทธิในการทีจะยกเป็ นข้ อต่อสู้
หรื อสิทธิ ในการตกลงข้ อพิพาทแต่อย่างใด ต่อมาปรากฏว่า ทีโอที ยังได้ ชําระส่วนแบ่งรายได้ ค่า
โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศเพิมเติมบางส่วนช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. .$3& ถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. .$$# ดังนัน" วันที ' มีนาคม พ.ศ. .$%. ทรู จึงยืนคําร้ องขอแก้ ไขคําเสนอข้ อพิพาท
แก้ ไขต้ น เงิ น จํ านวนทุน ทรั พย์ เป็ น จํ า นวน %#%.3; ล้ า นบาท เพื อให้ สอดคล้ อ งกับ ข้ อ เท็จจริ งที
เปลียนไป ขณะนี "ข้ อพิพาทอยูร่ ะหว่างกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ
เมือวันที .. มกราคม พ.ศ. .$$# ทีโอที ได้ ยืนข้ อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเรี ยกคืนส่วน
แบ่งรายได้ ทีทรู ได้ รับเกิ นกว่าสิทธิ ทีพึงได้ รับเป็ นเงินจํานวน #,3&+.%. ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี "ย
ขณะนี "ข้ อพิพาทอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณาทางอนุญาโตตุลาการ ต่อมาเมือวันที .% มิถุนายน
พ.ศ. .$$& คณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้ างมากชี "ขาดให้ ทรูต้องชําระเงินจํานวน #,.#&.$ ล้ านบาท
พร้ อมด้ วยดอกเบี "ยในอัตราร้ อยละ &.$ ต่อปี ตังแต่
" วนั ที .. มกราคม พ.ศ. .$$# จนกว่าจะชําระ
เสร็ จให้ แก่ทีโอที อย่างไรก็ตาม ทรูได้ ยืนคําร้ องขอเพิกถอนคําชี "ขาด ขณะทีทีโอทีได้ ยืนคําร้ องต่อศาล
ปกครองกลางให้ บังคับคําชี ข" าด เมื อวัน ที .% กัน ยายน พ.ศ. .$%# ศาลปกครองกลางได้ มีคํา
พิพากษาให้ ทรู ชนะคดีและเพิกถอนคําชี "ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ เมือวันที .3 ตุลาคม พ.ศ.
.$%# ที โ อที ได้ ยื นอุท ธรณ์ คํ า พิ พ ากษาดัง กล่า วต่อ ศาลปกครองสูง สุด ขณะนี ค" ดี อ ยู่ร ะหว่า ง
กระบวนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
เมือวันที .#มิถนุ ายน พ.ศ. .$$% ทีโอที ได้ ยืนข้ อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเรี ยกร้ องให้ ทรู
ชํ า ระค่า ธรรมเนี ย มเลขหมายรวมภาษี มูลค่าเพิ มเป็ น จํ า นวน $#.,;'*,3+'.;# บาท การเพิม
ค่าธรรมเนียมเลขหมายตามข้ อบังคับของ กทช. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม
ชัวคราวในปี พ.ศ. .$3' ทีชําระตังแต่
" เดือนสิงหาคม พ.ศ. .$3' ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. .$$# และ
เกียวกับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชัวคราวในปี พ.ศ. .$$# ทีชําระในเดือนธันวาคม พ.ศ.
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.$$. รวมภาษี และดอกเบีย" เป็ นจํ านวน .%,%3;,..*..+ บาท รวมจํ านวนเงินทีเรี ยกร้ องทังสิ
" "น
$;+.*. บาท ขณะนี "คดีอยูร่ ะหว่างกระบวนพิจารณาทางอนุญาโตตุลาการ
เมือวันที .& ธันวาคม พ.ศ. .$$% ทรู ได้ ยืนคําร้ องต่อศาลปกครองกลาง คัดค้ านคําชี "ขาด
จากข้ อพิพาทซึงทีโอทียืนข้ อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากการทีทรู พิมพ์ชือ
และรู ปสัญลักษณ์ของทรู โดยมิได้ รับอนุญาตบนใบแจ้ งหนี " ใบกํากับภาษี และใบเสร็ จของทีโอที ใน
อัตรา 3 บาทต่อหนึงใบแจ้ งหนี " ใบกํากับภาษี และใบเสร็ จของทีโอที ตังแต่
" เดือนสิงหาคม พ.ศ. .$33
ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. .$3& รวมเป็ นเงินจํานวน &'$.%3 ล้ านบาท ตังแต่
" เดือนกันยายน พ.ศ. .$3&
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. .$3& และตังแต่
" เดือน พฤษภาคม พ.ศ. .$3' ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. .$3+
เป็ นจํานวน .&..' ล้ านบาท รวมถึงค่าเสียหายทางไปรษณีย์ตงแต่
ั " เดือนธันวาคม พ.ศ. .$3& ถึง
เดือนเมษายน พ.ศ. .$3' เป็ นจํานวน '.#. ล้ านบาท ค่าพัสดุทีจัดหามาแล้ วไม่ได้ ใช้ จํานวน ..;$
ล้ านบาท ค่าเสียหายด้ านการตลาดและภาพลักษณ์ จํานวน &'*.*. ล้ านบาท รวมเป็ นทุนทรัพย์
ทังสิ
" "น #,'3'.+$ ล้ านบาท เมือวันที .* กันยายน พ.ศ. .$$% คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี "ขาดสัง
ให้ ทรู ชําระค่าเสียหายนับตังแต่
" เดือนพฤศจิ กายน พ.ศ. .$3$ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. .$3+ เป็ น
จํานวน +%.$+ ล้ านบาท และชําระค่าพัสดุทีจัดหามาแล้ วไม่ได้ ใช้ จํานวน ..;$ ล้ านบาทให้ แก่ทีโอที
รวมเงินทังสิ
" "น +'.$+ ล้ านบาทภายใน ;* วันนับแต่วนั ทีได้ รับทราบคําชี "ขาด ต่อมาทรู ได้ ยืนคําฟ้อง
ขอให้ เพิกถอนคําชีข" าดต่อศาลปกครองกลาง ในขณะทีทีโอทียืนคําร้ องขอให้ บงั คับตามคําชีข" าด
ขณะนี "คดีอยูร่ ะหว่างกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง
เมือวันที #& กุมภาพันธ์ พ.ศ. .$$& ทีโอที ได้ ยืนข้ อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเพือเรี ยกร้ อง
ให้ ทรู ชําระค่าเช่าจากการเช่าท่อร้ อยสายทีเมืองทองธานีนบั ตังแต่
" เดือนพฤษภาคม พ.ศ. .$3' ถึง
เดื อ นธัน วาคม พ.ศ. .$$% เป็ น จํ า นวนเงิ น $+,#&#,.'3.%3 บาทพร้ อมดอกเบี ย" เมื อวัน ที .+
มิถุนายน พ.ศ. .$%# คณะอนุญาโตตุลาการได้ มีคําชี "ขาดให้ ทรู ชําระเงินจํานวน 3'.'$ ล้ านบาท
พร้ อมดอกเบี "ยในอัตรา MLR+# ของต้ นเงินจํานวน ;#.;& ล้ านบาท นับถัดจากวันยืนคําเสนอข้ อ
พิพาทจนกว่าจะชําระเสร็ จ เมือวันที . ตุลาคม พ.ศ. .$%# ทรู จึงยืนคําร้ องขอให้ ศาลปกครองเพิก
ถอนคําชี "ขาดดังกล่าว คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
เมือวันที #$ พฤษภาคม พ.ศ. .$%* ทีโอทีได้ ยืนคําเสนอข้ อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ
เรี ยกร้ องค่าเสียหายจาก ทรู เนืองจากทรู ติดตัง" ป้ายโฆษณาระบบเติมเงินโทรศัพท์ เคลือนทีบนตู้
โทรศัพท์สาธารณะ และยอมให้ ทรูมฟู ให้ บริ การเติมเงินผ่านตู้โทรศัพท์สาธารณะ โดยทีโอทีเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายจํานวน #,*$..% บาท ต่อมาวันที .3 เมษายน พ.ศ. .$%. คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี "
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ขาดให้ ทรู ชําระเงินให้ ทีโอทีจํานวน ;*..$& ล้ านบาทพร้ อมดอกเบี "ยร้ อยละ &.$ ต่อปี นับแต่วนั ทียืน
คํ า เสนอข้ อ พิ พ าทจนกว่า จะชํ า ระเสร็ จ ซึงทรู ไม่เ ห็ น ด้ ว ยกับ คํ า ชี ข" าดดัง กล่า วและอยู่ร ะหว่ า ง
พิจารณายืนคําร้ องขอเพิกถอนคําชี "ขาดต่อศาล
เมือวันที ;# มกราคม พ.ศ. .$%# ทีโอทีได้ ยืนคําเสนอข้ อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ
เรี ยกร้ องให้ ทรู ชําระค่าเช่าใช้ ท่อร้ อยสายบริ เวณเมืองทองธานี ตังแต่
" เดือนมกราคม พ.ศ. .$$& ถึง
เดือนตุลาคม พ.ศ. .$%* เป็ นเงิ นจํ านวน .%.#; ล้ านบาท พร้ อมดอกเบีย" ข้ อพิพาทอยู่ระหว่าง
กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ
เมือวันที .% พฤศจิ กายน พ.ศ. .$%# ทรู ได้ ยืนคําเสนอข้ อพิพาทต่ออนุญาโตตุล าการ
เรี ยกร้ องส่วนแบ่งรายได้ ทีเกิดจากการให้ บริ การ Free Phone #'** จากทีโอทีภายใต้ สญ
ั ญาร่ วม
การงานฯ จากกรณี ที โอทีแ ละทรู ต กลงเปิ ดให้ บ ริ การดังกล่าว ซึงที โอที เ ป็ น ผู้จัดเก็ บ เงิ นรายได้
ค่าบริ การทัง" หมดแต่ไม่แบ่งส่วนแบ่งรายได้ ในส่วนของทรู ให้ แก่ทรู จึงต้ องเรี ยกค่าเสียหายเป็ น
จํ า นวนเงิ น ทุ น ทรั พ ย์ #3..#' ล้ านบาท ข้ อพิ พ าทอยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาของสถาบั น
อนุญาโตตุลาการ
เมือวันที .% พฤศจิ กายน พ.ศ. .$%# ทรู ได้ ยืนคําเสนอข้ อพิพาทต่ออนุญาโตตุล าการ
เรี ยกร้ องส่วนแบ่งรายได้ จาก ทีโอที สืบเนืองมาจากกิจการร่ วมค้ า Thai Mobile ใช้ บริ การเช่าวงจร
และเช่าพื "นทีในทรัพย์สนิ ภายใต้ สญ
ั ญาร่วมการงานฯ ซึงในปี พ.ศ. .$$& ทีโอที ได้ ประชุมร่วมกับทรู
และเสนอชํ า ระเงิ น ส่ว นแบ่ ง ค่ า บริ ก ารให้ ท รู แต่ ที โ อที ไ ม่ ชํ า ระเงิ น แต่อ ย่า งใด ทรู จึ ง ต้ อ งเรี ย ก
ค่าเสียหายคิดเป็ นจํานวนเงินทุนทรั พย์ +%..; ล้ านบาท ข้ อพิพาทอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ
เมือวันที ;* พฤศจิ กายน พ.ศ. .$%# ทรู ได้ ยืนคําเสนอข้ อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ
เรี ยกร้ องส่วนแบ่งรายได้ ทีเกิดจากค่าโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศขาเข้ าจากทีโอทีภายใต้ สญ
ั ญา
ร่ วมการงานฯ จากกรณีเมือปี พ.ศ. .$$+ ทรู ได้ ทราบเรื องโดยตรวจพบจากเอกสารทางการเงินของ
ที โ อที ว่ า ที โ อที มี ร ายได้ จ ากการเปิ ด บริ ก ารดัง กล่า วในส่ว นโครงข่า ยของทรู ด้ ว ย ซึ งคิ ด เป็ น
ค่าเสียหายจากการ ไม่แบ่งส่วนแบ่งรายได้ ให้ ทรู เป็ นจํานวนทุนทรัพย์ #,*3$.&+ ล้ านบาท ข้ อพิพาท
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
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ข้ อพิพาทเกียวกับค่ าเชือมโยงโครงข่ าย (Access Charges)
เมือวันที + พฤษภาคมพ.ศ. .$$3 ทีโอทียืนฟ้อง กสท. โทรคมนาคมร่ วมกับทรู มฟู ต่อศาล

ปกครองกลางเพือเรี ยกร้ องให้ ชําระค่าเชือมโยงโครงข่ายแบบเดิม (Access Charge) หรื อค่าAC คิด
ค่าเสียหายถึง ณ วันที + พฤษภาคม .$$3 เป็ นจํานวนเงินประมาณ 3#,$3*..& ล้ านบาทต่อมาเมือ
วันที ;# กรกฎาคมพ.ศ. .$$& ทีโอทีได้ ยืนคําร้ องขอแก้ ไขเพิมเติมคําฟ้องเพือยกเลิกการคํานวณ
ค่าเสียหายเดิมโดยขอแก้ ไขจํานวนเงินทีเรี ยกร้ องค่า AC พร้ อมภาษี มลู ค่าใหม่โดยคิดคํานวณนับแต่
เดือนธันวาคม .$3+ จนถึงวันที #% กันยายนพ.ศ. .$$% ซึงเป็ นวันทีทีโอทีอ้างว่าข้ อตกลงAC สิ "นสุด
โดยต้ นเงินค่าAC ทีทีโอทีเรี ยกให้ กสท. โทรคมนาคม และ ทรู มฟู ร่ วมกันรับผิดตามคําร้ องขอแก้ ไข
เพิมเติมคําฟ้องเป็ นจํานวนเงินประมาณ $+,%.' ล้ านบาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม) พร้ อมกับเรี ยก
ดอกเบี "ยทีคิดตังแต่
" เดือนธันวาคม .$3+ แล้ วแต่กรณี จนถึง ณ วันที #* กรกฎาคมพ.ศ. .$$& เป็ น
เงินประมาณ .&,#*3 ล้ านบาทนอกจากนี "ทีโอทียงั เรี ยกดอกเบี "ยของต้ นเงินต้ นเงินค่า AC (ไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิม) ดังกล่าวนับตังแต่
" วนั ที #* กรกฎาคมพ.ศ. .$$& เป็ นต้ นไปจนกว่าจะชําระเงินให้ ที
โอทีโดยคิดดอกเบี "ยสําหรับต้ นเงินประมาณ 3.,.++..' ล้ านบาทในอัตราร้ อยละ #..$ ต่อเดือนเศษ
ของเดือนให้ คิดเป็ นหนึงเดือนและคิดดอกเบี "ยสําหรับต้ นเงินประมาณ #&,;.+.%' ล้ านบาท ในอัตรา
ดอกเบี "ยร้ อยละ &.$ ต่อปี ต่อมาวันที ;# พฤษภาคม .$%. ศาลปกครองกลางได้ มีคําพิพากษายก
ฟ้อ งของที โอที ทัง" นี " ที โอที อ าจยื นอุท ธรณ์ ต่อ ศาลปกครองสูง สุด ได้ ภายใน ;* วัน นับ แต่มี คํ า
พิพากษาดังกล่าว
(ง)

ข้ อพิพาทเกียวกับการเชือมต่ อโครงข่ าย (Interconnection)
เมือวันที 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. .$$3 ดีแทคได้ ยืนฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเพือขอให้ ทรู

และทีโอทีร่วมกันรับผิดค่าเชือมต่อโครงข่ายตามข้ อเสนอการเชือมต่อโครงข่ายของดีแทค คือ #.**
บาท/นาทีสําหรั บ Call Termination และอัตรา *.$* บาท/นาทีสําหรับ Call Transit ตัง" แต่วนั ที #&
พฤศจิกายน .$3+ โดยเรี ยกให้ ทรู ชําระค่าตอบแทนการเชือมต่อโครงข่ายให้ แก่ดแี ทคเป็ นเงินจํานวน
;,.';.*$ล้ านบาทและให้ ทรู ร่วมรั บผิดชําระค่าตอบแทนการเชื อมต่อโครงข่ายกับทีโอทีอีกเป็ น
จํานวน %$3.'# ล้ านบาทรวมเป็ นจํานวนเงินทังสิ
" "น ;,+;&.'% ล้ านบาทต่อมาวันที .%ธันวาคม.$%.
ศาลปกครองกลางได้ มีคําพิพากษาให้ ทีโอทีชําระเงินจํานวน &*.,3&$,#$%.3; บาทและให้ ทรูชําระ
เงินจํานวน #,';.,.+.,*%;.&$ บาทให้ แก่ดีแทคทังนี
" " ทรู ,ทีโอที และดีแทคได้ ยืนอุทธรณ์ ต่อศาล
ปกครองสูงสุด และปั จจุบนั คดียงั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
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เมือวันที .& พฤษภาคม พ.ศ. .$$; ทรู ได้ ยืนฟ้อง คณะกรรมการ กทช. และ เลขาธิ การ
กทช.เพือขอเพิกถอนมติของ คณะกรรมการ กทช. ทีกําหนดอัตราค่าตอบแทนการเชือมต่อโครงข่าย
เป็ นการชัวคราวระหว่างทรูและ ดีแทค โดยเมือวันที .% ธันวาคม พ.ศ. .$$$ ศาลปกครองกลางมีคาํ
พิ พ ากษายกฟ้อง และเมื อวัน ที .$ มกราคม พ.ศ. .$$% ทรู ได้ ยื นอุท ธรณ์ คํ าพิ พากษาต่อศาล
ปกครองสูงสุด ปั จจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
เมือวันที ; สิงหาคม พ.ศ. .$$; ทรู ได้ ยืนฟ้องคณะกรรมการ กทช. เพือขอเพิกถอนคําสัง
ของคณะกรรมการ กทช. ทีมีคําสังให้ ยกคําร้ องขอของทรู ทีให้ เรี ยกทีโอทีเข้ ามาเป็ นคู่กรณีในข้ อ
พิพาทเกียวกับการเข้ าทําสัญญาเชือมต่อโครงข่ายกับ ดีแทค และมีคําสังให้ ทรูและดีแทคใช้ อตั ราค่า
เชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเดียวกับทีกําหนดในคําสัง คณะกรรมการ กทช. ที ##/.$$; ขณะนี "
คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
เมือวันที $ กรกฎาคม พ.ศ. .$$; กสท. โทรคมนาคม ได้ ยืนฟ้องคณะกรรมการ กทช. ต่อ
ศาลปกครองกลาง เพือขอเพิกถอนคําวินิจฉัยของของคณะกรรมการ กทช.ที #/.$$; กรณี ข้อ
ร้ องเรี ยนของเอไอเอส ดีแทค และบริ ษัทย่อยคือ ทรู มูฟเกียวกับการกระทําการกําหนดราคาของ
กสท. โทรคมนาคมเป็ นการทุ่มตลาด โดยกําหนดค่าเชือต่อโครงข่ายในอัตรา *.$* บาทต่อนาที
ต่อมา ศาลได้ มีคําสังเรี ยกให้ เอไอเอส ดีแทค และทรูมฟู เข้ ามาใสคดี ทังนี
" " เมือวันที .' พฤศจิกายน
พ.ศ. .$$& ศาลปกครองกลางได้ มีคําพิพากษาว่าคําสังของคณะกรรมการ กทช. ชอบด้ วยกฎหมาย
จึงยกฟ้อง โดย กสท. โทรคมนาคมได้ ทําการอุทธรณ์คําพิพากษาดังกล่าว ขณะนี "คดีอยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองสูงสุดได้ ตดั สินวางแนวในคดีอืนว่าทรูในฐานะคูส่ ญ
ั ญาร่วมการ
งานฯกับทีโอที ไม่ต้องทําข้ อตกลงเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ตลอดจนปั จจุบนั สัญญาร่ วมการ
งานฯได้ สิน" สุด แล้ ว ทรู จึ ง พิ จ ารณาถอนฟ้อ งคดี นี โ" ดยได้ รั บ อนุญ าตจากศาลปกครองกลางให้
จําหน่ายคดีออกจากสาระบบความเมือวันที .' มีนาคม พ.ศ..$%#
(จ)

คดีพิพาทอืนเกียวกับ กสทช. และ คณะกรรมการ กทช.
ทรู และบริ ษัทในเครื อมีข้อพิพาทกับ กสทช. และคณะกรรมการกทช. ซึงรวมถึงคดีพิพาท

ทีทรูมฟู ได้ ยืนฟ้องคณะกรรมการกทช. เมือวันที ' เมษายนพ.ศ. .$$3 เกียวกับข้ อพิพาทในส่วนของ
ค่าปรับทางปกครองอันเนืองมาจากการจัดให้ มีบริ การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลือนที (MNP) ซึง
ขณะนี "อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด และทรู มฟู ยังได้ ยืนฟ้องคณะกรรมการกทช.
เพือขอให้ ศาลเพิกถอนคําสังและมติของคณะกรรมการกทช. ทีให้ จัดเก็บข้ อมูลและรายละเอียด
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เกี ยวกับผู้ใช้ บริ การโทรศัพ ท์ เคลือนทีประเภทเติมเงิ น (Prepaid) และขอเพิกถอนคําสังกํ า หนด
ค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ '*,*** บาทอันเนืองมาจากการทีทรู มูฟฝ่ าฝื นไม่ยอมจัดเก็บ
ข้ อมูลและรายละเอียดเกียวกับผู้ใช้ บริ การดังกล่าวต่อมาเมือวันที #. พฤษภาคม พ.ศ. .$$+ ศาล
ปกครองกลางตัดสินเพิกถอนคําสังดังกล่าว และมติของ คณะกรรมการ กทช. โดยขณะนี "คดีอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
นอกจากนี " ทรู มูฟยังได้ ยืนฟ้อง กสทช. เพือขอให้ ศาลเพิกถอนคําสังและมติทีห้ ามมิให้ มี
ข้ อกําหนดในลักษณะเป็ นการบังคับให้ ผ้ ใู ช้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีประเภทเติมเงิน (Prepaid) ต้ อง
ใช้ บริ การภายในระยะเวลาทีกําหนดและฟ้องขอให้ ศาลเพิกถอนคําสังกําหนดค่าปรับทางปกครองใน
อัตราวันละ #**,*** บาทอันเนืองมาจากการทีทรู มูฟฝ่ าฝื นไม่ยอมปฏิบัติตามข้ อห้ ามดังกล่าว
ปั จจุบนั คดียงั อยูใ่ นระหว่างพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
เมือวันที . ธันวาคม พ.ศ. .$$3 ทรู และบริ ษัทย่อยของทรู คือ เรี ยลมูฟ ได้ ยืนฟ้อง กสทช.
และเลขาธิ การ กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เพือขอให้ เพิกถอนมติและคําสังของคณะกรรมการ
กทช. ปฏิบตั ิหน้ าทีคณะกรรมการ กสทช. ทีให้ ทรู ดําเนินการให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กทช. เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการควบรวมกิจการและการถือหุ้นไขว้ ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.
.$$; อันเนืองมาการควบรวมกิจการโดยการเข้ าซื "อหุ้นของกลุ่มฮัทชิสนั โดยกลุ่มทรู เมือวันที ;*
ธันวาคม พ.ศ. .$$;ศาลปกครองกลางตัดสินเพิกถอนคําสังของ กสทช. และขณะนี "คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
เมือวันที #3 ตุลาคมพ.ศ. .$$; ทรูมฟู ได้ ยืนฟ้องคณะกรรมการกทช. ต่อศาลปกครองกลาง
ในกรณีพิพาทเรื องOn-net, Off-net ทีคณะกรรมการกทช. มีมติครัง" ที #*/.$$; และคําสังที #+/.$$;
ห้ า มมิ ใ ห้ ผ้ ูป ระกอบการเรี ย กเก็ บ ค่า บริ ก ารจากลูก ค้ า ที โทรข้ า มโครงข่า ย (Off-net) ในอัต ราที
แตกต่างจากลูกค้ าทีโทรภายในโครงข่าย (On-net) ขณะนี "ข้ อพิพาทอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด
เมื อวัน ที #&พฤศจิ ก ายน พ.ศ. .$$' ทรู มูฟ ได้ ยื นฟ้อ ง คณะกรรมการ กสทช. กทค.
สํานักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง ขอให้ เพิกถอนมติของ กทค. ทีให้ ท
รู มฟู นําส่งรายได้ จากการให้ บริ การตามมาตรการคุ้มครองผู้ใช้ บริ การเป็ นการชัวคราว ระหว่างวันที
#% กันยายน พ.ศ. .$$% ถึงวันที #& กรกฎาคม พ.ศ. .$$& จํานวน #,*%+,+';,%;'.## บาท และ
ขอให้ ผ้ ูถูกฟ้องคดี ชํ าระค่าใช้ จ่ายให้ ทรู มูฟ อันเนืองมาจากการปฏิบัติตามประกาศมาตรการ
คุ้มครองผู้ใช้ บริ การฯ เป็ นจํานวนเงิน #%,*&3.#* ล้ านบาท (คํานวณนับตังแต่
" #% กันยายน พ.ศ.
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.$$% ถึงวันที ;* ตุลาคม พ.ศ. .$$') รวมถึงขอให้ คืนค่าธรรมเนียมเลขหมายทีทรูมฟู ได้ ชําระให้ แก่
กสทช. โดยหลงผิ ด ภายหลัง สัญ ญาให้ ดํ า เนิ น การให้ บ ริ ก ารวิ ท ยุโ ทรคมนาคมระบบ เซลลูล่า
DIGITAL PCN (PERSONAL COMMUNICATION NETWORK) # ' * * สิ " น สุ ด จํ า น ว น
#+*,+%%,+.3.'# บาท ต่อมาเมือวันที #; พฤษภาคม พ.ศ. .$$+ คณะกรรมการ กสทช. กับพวก ได้
ยื นคํ า ร้ องขอจํ า หน่ายคดี นี ช" ัวคราวต่อ ศาลปกครองกลางเพื อทบทวนคํ าสังตามมติ ข อง กทค.
ดังกล่าว ทังนี
" " ทรูมฟู ได้ ยืนคําแถลงคัดค้ านคําร้ องขอจําหน่ายคดีชวคราวดั
ั
งกล่าวของคระกรรมการ
กสทช. กับพวกต่อศาลปกครองกลางเมือวันที #$ มิถุนายน พ.ศ. .$$+ ขณะนี "คดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองกลาง นอกจากนี " เมือวันที .. พฤศจิกายน พ.ศ. .$$+ ทรู มูฟ ยังได้ ยืน
ฟ้อง คณะกรรมการ กสทช. กทค. สํานักงาน กสทช.และ เลขาธิการ กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง
เรี ยกให้ ผ้ ถู กู ฟ้องคดี ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ทรู มฟู อันเนืองมาจากการปฏิบตั ิตามประกาศ กสทช. เรื อง
การคุ้มครองผู้ใช้ บริ การเป็ นการชัวคราวช่วงวันที # พฤศจิกายน พ.ศ. .$$' ถึง ; ธันวาคม พ.ศ.
.$$' เป็ นเงินจํานวน &*+.%$ ล้ านบาท ปั จจุบนั คดีอยูใ่ นระหว่างพิจารณาของศาลปกครองกลาง
เมือวันที ;# มีนาคม พ.ศ. .$$+ กสทช. ได้ ยืนฟ้อง ทรู มฟู ต่อศาลปกครองกลางให้ ทรูมฟู
ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริ การโทรศัพท์เคลือนที และค่าธรรมเนียมทีเพิมขึ "น
ตังแต่
" เดือนมีนาคม พ.ศ. .$$& ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. .$$' ซึงเป็ นช่วงเวลาตามประกาศ กสทช.
เรื อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้ บริ การในกรณี สิน" สุดการอนุญาต สัมปทาน หรื อสัญญาให้ บริ ก าร
โทรศัพท์เคลือนที พ.ศ. .$$% และประกาศ กสทช. เรื อง การคุ้มครองผู้ใช้ บริ การเป็ นการชัวคราวใน
กรณีสิ "นสุดการอนุญาตหรื อสัมปทานตามคําสังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที +3/.$$& เป็ น
จํานวนเงินรวม '&'.;& บาท ขณะนี "คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
เมือวันที $ สิงหาคม พ.ศ. .$$+ กสทช. ได้ ยืนฟ้องทรูมฟู ต่อศาลปกครองกลางให้ นําส่งเงิน
รายได้ จากการให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีบนคลืนความถี #'** MHz ระหว่างวันที #% กันยายน
พ.ศ. .$$% ถึงวันที #. กรกฎาคม พ.ศ. .$$& จํานวนทุนทรัพย์ #,#$*.%$ บาท ขณะนี "คดีอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง
เมือวันที .+ กันยายน พ.ศ. .$$+ บริ ษัทย่อยของทรู คือ บริ ษัท ทรู อินเตอร์ เนชันแนล คอม
มิวนิเคชัน จํ ากัด บริ ษัท ทรู อินเตอร์ เนชันแนล เกตเวย์ จํ ากัด และ บริ ษัท ทรู อินเตอร์ เน็ต คอร์
ปอเรชัน (ชื อเดิม บริ ษัท ทรู ยูนิเวอร์ แซล คอนเวอร์ เจ้ นซื จํ ากัด ) ได้ ยืนฟ้อง กสทช. กทค. และ
สํานักงาน กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เพือขอให้ เพิกถอนมติทีประชุม กทช. ครัง" ที ;./.$$' และ
คําสังของ กสทช. ทีสังให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตแบบที . และแบบที ; ต้ องชําระค่าธรรมเนียม USO ใน
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อัตราร้ อยละ 3 ของรายได้ สทุ ธิ จากการประกอบกิจการในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. .$$3 ถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. .$$$ คดี อ ยู่ร ะหว่า งการพิ จ ารณาของศาลปกครองกลาง ต่อ มาเมื อวัน ที 3
ธันวาคม พ.ศ..$%# ศาลปกครองกลางได้ พิพากษา เพิกถอนมติ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
(กทค.) (ปั จจุบนั คือ ผู้ถกู ฟ้องคดีที #) ในการประชุมครัง" ที ;./.$$' เมือวันที . ธันวาคม พ.ศ..$$'
เฉพาะส่วนทีให้ ผ้ ฟู อ้ งคดีจดั สรรเงินรายได้ สทุ ธิจากการประกอบกิจการในส่วนทีเกินกว่าอัตราร้ อยละ
;.&$ ต่อปี โดยให้ มีผลตังแต่
" วนั ที กทค. มีมติดงั กล่าว ทังนี
" "เมือวันที .& ธันวาคม พ.ศ. .$%# ทังสาม
"
บริ ษัท ได้ ยืนอุทธรณ์ คําพิพากษาดังกล่าวต่อศาลปกครองสูง สุด คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด ต่อมา กสทช.ได้ มีมติเพิมเติมในการประชุมครัง" ที #;/.$%* และมีคําสังให้ ทงสาม
ั"
บริ ษัทดังกล่าวชําระเงินเพิมจากการชําระค่า USO ล่าช้ า ซึงทังสามบริ
"
ษัทไม่เห็นพ้ องด้ วยและยืน
ฟ้องต่อศาลปกครองกลางด้ วย ทังสามคดี
"
อยูร่ ะหว่างพิจารณาของศาลปกครองกลาง
เมือวันที #% มิถนุ ายน พ.ศ. .$%* ทรูมฟู ได้ ยืนฟ้อง คณะกรรมการ กสทช. ต่อศาลปกครอง
กลาง เพื อขอให้ เพิ ก ถอนคํ า สังของคณะกรรมการ กสทช. ที สังให้ ทรู มู ฟ ส่ ง เงิ น ค่ า บริ ก าร
โทรศัพท์เคลือนทีแบบรายเดือนระหว่างระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้ บริ การเป็ นการชัวคราวให้ สํานักงาน
ฝากทรัพย์สนิ กรมบังคับคดี ขณะนี "คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
เมือวันที .3 สิงหาคม พ.ศ. .$%* TUC ได้ ยืนฟ้อง คณะกรรมการ กสทช. และเลขาธิการ
กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เพือขอให้ เพิกถอนมติ /คําสังของคณะกรรมการ กสทช. เกี ยวกับ
ค่าปรับทางปกครองของ TUC เนืองจากการไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบเกียวกับการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท์เคลือนที ปั จจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาชองศาลปกครองกลาง
เมือวันที % ธันวาคม พ.ศ. .$%# ทรู มฟู ได้ ยืนฟ้อง กสทช. เพือขอให้ เพิกถอนมติ กสทช. ที
#&/.$%# ลงวันที $ กันยายน พ.ศ. .$%# ทีให้ ทรู มฟู นําส่งรายได้ จากการให้ บริ การตามมาตรการ
คุ้มครองผู้ใช้ บริ การเป็ นการชัวคราวเพิมเติม (รวมค่าใช้ โครงข่ายของบริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน)) เป็ นจํ านวนประมาณ .,;## ล้ านบาท ซึงทรู มูฟไม่เห็นพ้ องด้ ว ย คดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองกลาง
(ฉ)

คดีพิพาทเกียวกับฮัทช์
เมือวันที ;* ธันวาคม พ.ศ. .$$# กสท. โทรคมนาคม ได้ ยืนข้ อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ

เรี ย กร้ องให้ ฮัท ชิ สัน ซี เ อที ให้ ชํ า ระค่ า บริ ก ารที กสท. โทรคมนาคม ไม่ ส ามารถเรี ย กเก็ บ ได้
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม เงินประกันรายได้ ขนตํ
ั " าเพิมเติม และ
เงิ น ค่าภาษี สรรพสามิ ตที กสท. โทรคมนาคม ได้ ชํ า ระไปพร้ อมภาษี มูลค่าเพิ ม ตามสัญญาทํา
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การตลาดบริ การวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital AMPS 800 Band A เป็ นเงินจํานวน #,.*3
ล้ านบาท ทัง" นี " ฮัทชิ สนั ซีเอที ก็ ได้ ทําการเรี ยกร้ องแย้ งในข้ อพิพาทดังกล่าวเพือเรี ยกค่าเสียหาย
ภายใต้ สญ
ั ญาทําการตลาดบริ การวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital AMPS 800 Band A เป็ น
จํานวนเงิน .,$33.&. ล้ านบาท ต่อมาเมือวันที ## กันยายน พ.ศ. .$$' อนุญาโตตุลาการได้ มีคําชี "
ขาดยกข้ อพิพาทของ กสท. โทรคมนาคม และยกข้ อเรี ยกร้ องแย้ งของ ฮัทชิสนั ซีเอที เช่นเดียวกัน
ต่อมาเมือวันที .$ ธันวาคม พ.ศ. .$$' กสท. โทรคมนาคม ได้ ยืนคําร้ องขอเพิกถอนคําชีข" าดของ
คณะอนุญ าโตตุลาการต่อ ศาลปกครองกลางขณะนี ค" ดีอ ยู่ร ะหว่า งกระบวนพิ จารณาของศาล
ปกครองกลาง
เมือวันที #3 ตุลาคม พ.ศ. .$$. กสท. โทรคมนาคม ได้ ยืนข้ อพิพาทเรี ยกร้ องให้ ฮัทชิสนั ซี
เอที ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม เงินประกันรายได้ ขนตํ
ั" า
ระหว่างเดือนตุลาคม .$$* ถึงเดือนกันยายน .$$# และค่าปรับจากการทีชําระค่าบริ การรายเดือน
ตามงวดใบแจ้ งหนี "ให้ กสท. โทรคมนาคมล่าช้ าตามสัญญาทําการตลาดบริ การวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลูล่า Digital AMPS 800 Band A เป็ นเงินจํานวน .3# ล้ านบาท ต่อมาเมือวันที #; สิงหาคม
พ.ศ. .$$' คณะอนุญาโตตุลาการได้ มีคําชี "ขาด ให้ ฮัทชิสนั ซีเอที ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
และค่าปรับจากการทีชําระค่าบริ การรายเดือนตามงวดใบแจ้ งหนี "ให้ กสท. โทรคมนาคม ล่าช้ าตาม
สัญญา จํานวน +#,';3,+%$.$% บาท พร้ อมดอกเบี "ยในอัตราร้ อยละ &.$ ต่อปี และยกคําขอของ
กสท. โทรคมนาคม ในกรณีเรี ยกร้ องค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม และเงินประกันรายได้ ขนั "
ตํา ในปี ที ' รวมเป็ นจํานวน #3%.'# ล้ านบาท โดยเมือวันที .$ พฤศจิกายน พ.ศ. .$$' ฮัทชิสนั ซี
เอที และกสท. โทรคมนาคม ได้ ยืนคําร้ องขอเพิกถอนคําชีข" าดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาล
ปกครองกลาง ขณะนี "คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
(ช)

ความเสี ยงจากการดํ า เนิ น คดี แ บบกลุ่ ม (Class Action) กรณี ก ารคิ ด ค่ า บริ ก าร
โทรศัพท์ เคลือนทีแบบปั ดเศษวินาทีเป็ นนาที
เมือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. .$%# บุคคลธรรมดา . ราย ซึงเป็ นผู้ใช้ บริ การโทรศัพท์เคลือนที

ของ ทรู มูฟ เอช ได้ เป็ นโจทก์ยืนฟ้อง TUC และเรี ยลมูฟ ต่อศาลแพ่งพร้ อมยืนคําร้ องขอดําเนินคดี
แบบกลุ่ ม โดยโจทก์ ไ ด้ กล่ า วอ้ างในการฟ้ อ งว่ า TUC และเรี ยลมู ฟ มี ก ารคิ ด ค่ า บริ การ
โทรศัพ ท์ เ คลื อนที แบบปั ด เศษ วิ น าที ใ ห้ เป็ นนาที ซึ งโจทก์ ทัง" สองเห็ น ว่ า การคิ ด ค่ า บริ ก าร
โทรศัพท์เคลือนทีในลักษณะดังกล่าวทําให้ ตนถูกคิดค่าบริ การโทรศั พท์เคลือนทีเกินกว่าความเป็ น
จริ ง และขอคิดค่าเสียหายจากการถูกคิดค่าบริ การเกินกว่าความเป็ นจริ งตังแต่
" วนั ที #& พฤษภาคม
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พ.ศ. .$$+ จนถึงวันฟ้อง คิดเป็ นเวลา .; เดือน (ในกรณีนี "ผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีรายอืน คือ
AWN และ DTN ถูกฟ้องดําเนินคดีแบบกลุ่มเช่นเดียวกัน) ปั จจุบนั คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาไต่
สวนคําร้ องขออนุญาตดําเนินคดีแบบกลุม่
(ซ)

คดีพิพาทเกียวกับทรูวิชันส์
เมือวันที #% มิถนุ ายน พ.ศ. .$$; นายวิลเลียม ไลล์ มอนซัน ยืนฟ้องทรู วิชนส์
ั และบุคคล

อืนอีกสามคนเพือเรี ยกให้ ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายจํานวน %%* ล้ านบาท โดยกล่าว
อ้ างว่าทรู วิชันส์กับจําเลยทังหมดร่
"
วมกันทุจริ ตยึดอุปกรณ์ เครื องส่งไปจากโจทก์ ผู้ถูกฟ้องคดีที #
และที ; ขอให้ ศาลวินิจฉัยชี "ขาดปั ญหาข้ อกฎหมายเบื "องต้ นเรื องขาดอายุความและฟ้องซ้ อน เมือ
วันที #$ พฤศจิกายน พ.ศ. .$$; ศาลชัน" ต้ นมีคําพิพากษายกฟ้อง และเมือวันที .. พฤศจิกายน
พ.ศ. .$$$ ศาลอุทธรณ์ได้ มีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลชันต้
" น โจทก์ได้ ยืนฎีกา เมือวันที &
กุมภาพันธ์ พ.ศ. .$$% ปั จจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างกระบวนพิจารณาชันฎี
" กา
เมือวันที #+ มีนาคม พ.ศ. .$$&บริ ษัท ทรู วิชนส์
ั กรุ๊ปจํากัดได้ ยืนฟ้องคณะกรรมการกสทช.
ต่อ ศาลปกครองกลางให้ มีคํ าสังเพิ กถอนประกาศ กสทช. เรื องหลัก เกณฑ์ การเผยแพร่ กิจการ
โทรทัศ น์ ที ให้ บ ริ ก ารเป็ น การทัวไปส่งผลให้ บ ริ ษัท ทรู วิ ชันส์ ก รุ๊ ปจํ ากัดในฐานะของผู้ใ ห้ บ ริ การ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทีมีโครงข่ายเป็ นของตนเองจึงมีหน้ าทีต้ องนําสัญญาณโทรทัศน์ของช่อง
ฟรี ทีวีมาออกอากาศบนสถานี (Platform) ของทรู วิชนส์
ั กรุ๊ปให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ใน
ประกาศดังกล่าวการทีบริ ษัท ทรู วิชนส์
ั กรุ๊ปจํากัดมีหน้ าทีต้ องเผยแพร่รายการฟรี ทีวีตามจํานวนช่อง
ที กสทช. กําหนดซึงขณะนี "มีจํานวนช่องเริ มต้ นที ;% ช่องและอาจเพิมมากขึ "นได้ ในอนาคตย่อมก่อ
ภาระให้ บริ ษัท ทรู วิชนส์
ั กรุ๊ ป จํากัดในเชิงเทคนิคอย่างไม่อาจเยียวยาได้ โดยต้ องจัดหาอุปกรณ์ทาง
เทคนิคหรื อทรัพยากรช่องรายการ(Capacity) เพิมเติมเพือรองรับช่องรายการฟรี ทีวียิงไปกว่านัน"
อาจจะต้ องเปลียนอุปกรณ์รับสัญญาณ (Set Top Box) ซึงจะทําให้ บริ ษัท ทรู วิชนส์
ั กรุ๊ปได้ รับความ
เสียหายซึงเมือวันที . กรกฎาคม .$$& ศาลปกครองกลางได้ มีคําสังให้ จําหน่ายคดีซงต่
ึ อมาเมือวันที
3 สิงหาคม .$$& บริ ษัท ทรู วิชนส์
ั กรุ๊ ปได้ ยืนอุทธรณ์คําสังดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดขณะนี "คดี
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
เมือวันที #&พฤศจิกายน พ.ศ. .$$'บริ ษัท ทรู วิชนส์
ั กรุ๊ ป จํากัด ได้ ยืนฟ้องคณะกรรมการ
กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง ให้ มีคําสังเพิกถอนประกาศ สํานักงาน กสทช. เรื อง การกํากับดูแลการ
โฆษณาบริ การหรื อสินค้ าของผู้ให้ บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ แบบบอกรั บสมาชิ กและผู้ให้ บริ ก าร
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ซึงต่อมาศาลปกครองกลางได้ มีคําพิพากษาเพิกถอนมติทีเกียวข้ องกับ
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ประกาศ สํานักงาน กสทช. ดังกล่าว ทังนี
" " คณะกรรมการ กสทช. ได้ ยืนอุทธรณ์คําพิพากษาดังกล่าว
ขณะนี "คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
เมือวันที #&พฤศจิกายน พ.ศ. .$$'บริ ษัท ทรู วิชันส์ เคเบิ "ล จํากัด (มหาชน) (ทรู วิชันส์
เคเบิ ล" ) ได้ ยื นฟ้อ งคณะกรรมการ กสทช. ต่อ ศาลปกครองกลาง ให้ มี คํ า สังเพิ ก ถอนประกาศ
สํา นัก งาน กสทช. เรื อง การกํ า กับ ดูแ ลการโฆษณาบริ ก ารหรื อ สินค้ าของผู้ให้ บ ริ การโครงข่าย
โทรทัศน์ แบบบอกรั บสมาชิกและผู้ให้ บริ การโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ซึงต่อมาศาลปกครอง
กลางได้ มีคําพิพากษายกฟ้องเนืองจาก ทรู วิชนส์
ั เคบิ "ล ไม่ถือว่าเป็ นผู้ทีได้ รับความเสียหาย
เมือวันที #' พฤศจิกายน พ.ศ. .$$' บริ ษัท ทรู โฟร์ ยู สเตชันจํากัด (ทรู โฟร์ ยู) ได้ ยืนฟ้อง
คณะกรรมการ กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง ให้ มีคําสังเพิกถอนประกาศ สํานักงาน กสทช. เรื อง
การกํากับดูแลการโฆษณาบริ การหรื อสินค้ าของผู้ให้ บริ การโครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
และผู้ให้ บริ การโทรทัศน์แบบบอกรั บสมาชิก ซึงต่อมาศาลปกครองกลางได้ มีคําพิพากษาเพิกถอน
มติทีเกียวข้ องกับประกาศ สํานักงาน กสทช. ดังกล่าว ทังนี
" " คณะกรรมการ กสทช. ได้ ยืนอุทธรณ์คํา
พิพากษาดังกล่าว ขณะนี "คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
เมือวันที #' พฤศจิกายน พ.ศ. .$$' บริ ษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด (ทีเอ็นเอ็น) ได้ ยืน
ฟ้องคณะกรรมการ กสทช.ต่อศาลปกครองกลาง ให้ มีคําสังเพิกถอนประกาศ สํานักงาน กสทช. เรื อง
การกํากับดูแลการโฆษณาบริ การหรื อสินค้ าของผู้ให้ บริ การโครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
และผู้ให้ บริ การโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ซึงต่อมาศาลปกครองกลางได้ มีคําพิพากษาเพิกถอน
มติทีเกียวข้ องกับประกาศ สํานักงาน กสทช. ดังกล่าว ทังนี
" " คณะกรรมการ กสทช. ได้ ยืนอุทธรณ์คํา
พิพากษาดังกล่าว ขณะนี "คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
เมือวันที #& พฤศจิกายน พ.ศ. .$$' บริ ษัท ทรู วิชนส์
ั กรุ๊ป จํากัด ได้ ยืนฟ้องคณะกรรมการ
กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง ให้ มีคําสังเพิกถอนประกาศ กสทช. เรื อง หลักเกณฑ์การจัดลําดับ
บริ การโทรทัศน์ ซึงต่อมาศาลปกครองกลางได้ มีคําพิพากษาให้ เพิกถอนประกาศ กสทช. เรื อง
หลักเกณฑ์ การจัดลําดับบริ การโทรทัศน์ นับแต่วันทีมีคําพิพากษาถึงทีสุด ทัง" นี " คณะกรรมการ
กสทช. ได้ ยืนอุทธรณ์คําพิพากษาดังกล่าว ขณะนี "คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
เมื อวันที #&กันยายน พ.ศ. .$$'บริ ษัท ทรู วิ ชันส์ เคเบิ ล จํ า กัด (มหาชน) ได้ ยื นฟ้อง
คณะกรรมการ กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง ให้ มีคําสังเพิกถอนประกาศ กสทช. เรื อง หลักเกณฑ์
การจัดลําดับบริ การโทรทัศน์ ซึงต่อมาศาลปกครองกลางได้ มีคําพิพากษาให้ เพิกถอนประกาศ
กสทช. เรื อง หลัก เกณฑ์ ก ารจัด ลํา ดับ บริ ก ารโทรทัศ น์ นับ แต่วัน ที มี คํ า พิ พ ากษาถึ ง ที สุด ทัง" นี "
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คณะกรรมการ กสทช. ได้ ยืนอุทธรณ์ คําพิพากษาดังกล่าว ขณะนี "คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด
เมือวันที #& พฤศจิกายน พ.ศ. .$$' บริ ษัททรู โฟร์ ยูสเตชันจํากัด (ทรู โฟร์ ยู) ได้ ยืนฟ้อง
คณะกรรมการ กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง ให้ มีคําสังเพิกถอนประกาศ กสทช. เรื อง หลักเกณฑ์
การจัดลําดับบริ การโทรทัศน์ ซึงต่อมาศาลปกครองกลางได้ มีคําพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่า ว
เนืองจาก ทรู โฟร์ ยู ไม่ถือว่าเป็ นผู้ทีได้ รับความเสียหาย ทังนี
" " ทรู โฟร์ ยู ได้ ยืนอุทธรณ์ คําพิพากษา
ดังกล่าว ขณะนี "คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
เมือวันที #& กันยายน พ.ศ. .$$' บริ ษัทย่อยของทรู คือบริ ษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด
(ทีเอ็นเอ็น) ได้ ยืนฟ้องคณะกรรมการ กสทช.ต่อศาลปกครองกลาง ให้ มีคําสังเพิกถอนประกาศ
กสทช. เรื อง หลักเกณฑ์การจัดลําดับบริ การโทรทัศน์ ซึงต่อมาศาลปกครองกลางได้ มีคําพิพากษา
ยกฟ้องคดีดงั กล่าวเนืองจาก ทีเอ็นเอ็น ไม่ถือว่าเป็ นผู้ทีได้ รับความเสียหาย ทังนี
" " ทีเอ็นเอ็น ได้ ยืน
อุทธรณ์คําพิพากษาดังกล่าวขณะนี "คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
เมือวันที #*มิถุนายน พ.ศ. .$$+ บริ ษัท ทรู วิชันส์ กรุ๊ ป จํากัด ได้ ยืนฟ้องคณะกรรมการ
กสทช. กับผู้ถูกฟ้องคดีรายอืน ต่อศาลปกครองกลาง ให้ มีคําสังเพิกถอนมติของ กสทช. ทีสังให้
บริ ษัท ทรู วิชนส์
ั กรุ๊ ป จํากัดหยุดออกอากาศสัญญาณโทรทัศน์ของช่องฟรี ทีวีทางช่องรายการแบบ
บอกรั บสมาชิกซึงอนุญาตให้ เฉพาะบริ การโทรทัศน์ แบบบอกรั บสมาชิกทีไม่ใช้ คลืนความถีแบบ
บอกรับสมาชิกเท่านัน" ขณะนี "คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
เมือวันที #& สิงหาคม พ.ศ. .$$+ บริ ษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด ได้ ยืนฟ้องคณะกรรมการ
กสทช. กับผู้ถกู ฟ้องคดีรายอืน ต่อศาลปกครองกลาง เรื องละเลยการปฏิบตั ิหน้ าทีหรื อปฏิบตั ิหน้ าที
ตามทีกฎหมายกําหนดล่าช้ า โดยจงใจหรื อเลินเล่อในการให้ ข้อมูลทีไม่ถกู ต้ องหรื อข้ อมูลทีรู้ อยูแ่ ล้ ว
ว่าไม่อาจดําเนินการได้ ถือเป็ นการกระทําละเมิดทําให้ TNN หลงเชือและเข้ าร่วมประมูลใบอนุญาต
ประกอบกิจการทีวีดิจิตอลโดยหลงผิดในข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระอันสําคัญ และให้ ชําระ
ค่าเสียหายจํานวน .,%#',.%*,*** บาท ขณะนี "คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
เมือวันที #& สิงหาคม พ.ศ. .$$+บริ ษัททรู โฟร์ ยูสเตชันจํากัด ได้ ยืนฟ้องคณะกรรมการ
กสทช. กับผู้ถกู ฟ้องคดีรายอืน ต่อศาลปกครองกลาง เรื องละเลยการปฏิบตั ิหน้ าทีหรื อปฏิบตั ิหน้ าที
ตามทีกฎหมายกําหนดล่าช้ า โดยจงใจหรื อเลินเล่อในการให้ ข้อมูลทีไม่ถกู ต้ องหรื อข้ อมูลทีรู้ อยูแ่ ล้ ว
ว่า ไม่อ าจดํ า เนิ น การได้ ถื อ เป็ น การกระทํ า ละเมิ ด ทํ า ให้ True4U หลงเชื อและเข้ า ร่ ว มประมูล
ใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอลโดยหลงผิดในข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระอันสําคัญ
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และให้ ชํ า ระค่า เสี ย หายจํ า นวน 3,##+.$3 บาท ขณะนี ค" ดี อ ยู่ร ะหว่า งการพิ จ ารณาของศาล
ปกครองกลาง
เมือวันที .& มิถนุ ายน พ.ศ. .$%* บริ ษัทสยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ได้ ยืนฟ้อง
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย บริ ษัทย่อยของทรู คือ บริ ษัท ซีนีเพล็กซ์ จํากัด กับพวกรวม .* ราย
ต่อศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง กรณี สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศ
ไทยมีมติยกเลิกสัญญาแต่งตังผู
" ้ บริ หารสิทธิประโยชน์ฟุตบอลลีกอาชีพ และให้ สิทธิการถ่ายทอดแก่
บริ ษัท ซีนีเพล็กส์ จํากัด โดยให้ ร่วมชําระค่าเสียหายจํานวน #,401,220,'*& บาท ทังนี
" " เดิมบริ ษัท
ซีนีเพล็กซ์ จํากัด ได้ ยืนฟ้องบริ ษัทสยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ต่อศาลเดียวกัน ให้ คืนค่า
สิทธิอนุญาตทีชําระแก่ บริ ษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคทและชําระค่าเสียหายรวมจํานวน ;+*.&$ ล้ าน
บาท เนืองจาก บริ ษัทสยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ไม่สามารถดําเนินการตามสัญญาได้
ขณะนี "คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง
9.2

สรุ ปสาระสําคัญเกียวกับกฎหมายทีเกียวข้ องกับการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย
9.2.1 ภาพรวม
การกํ ากับดูแลกิ จการโทรคมนาคมในประเทศไทยนัน" เปลียนผ่านจากการทีหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจทําหน้ าทีทังในฐานะหน่
"
วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมและในฐานะผู้ให้ บริ การ
โทรคมนาคมไปสูก่ ารเปิ ดเสรี กิจการโทรคมนาคมและแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจเป็ นบริ ษัท ทังนี
" "เป็ นผล
จากข้ อตกลงทีประเทศไทยได้ ให้ ไว้ กบั องค์กรการค้ าโลก (World Trade Organization) หรื อ WTO
เพือเปิ ดเสรี กิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2549
โครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมมีความคืบหน้ าขึ "นเป็ นลําดับ โดยเริ มจาก
มาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ทีกําหนดให้ มีการจัดตังองค์
" กร
กํ ากับดูแลอิสระสององค์กรเพือทําหน้ าทีกํากับดูแลกิ จการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิ จ การโทรคมนาคม ต่ อ มามี ก ารตรา พ.ร.บ. องค์ ก รจั ด สรรคลื นความถี ฯ 2543 ให้ จั ด ตัง"
คณะกรรมการ กทช. และ คณะกรรมการ กสช. โดยในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 คณะกรรมการ
กทช. ได้ ถูกจัดตังขึ
" "นเพือเป็ นองค์กรอิสระในการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมซึงเดิมเป็ นอํานาจ
หน้ าที ขององค์ ก ารโทรศั พ ท์ แ ห่ ง ประเทศไทย (ปั จจุ บั น แปลงสภาพเป็ นที โ อที ) และ
การสือสารแห่งประเทศไทย (ปั จจุบนั แปลงสภาพเป็ น กสท. โทรคมนาคม) และกรมไปรษณีย์โทรเลข
(ปั จจุบนั เปลียนเป็ น บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด) อย่างไรก็ดี ในช่วงที พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืน
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ความถี ฯ 2543 มีผลใช้ บังคับนัน" การจัดตังคณะกรรมการ
"
กสช. ไม่เป็ นผลสําเร็ จ แม้ จะมีความ
พยายามหลายครัง" ก็ตาม
คณะกรรมการ กทช. ออกประกาศหลายฉบับ ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบกิ จการ
โทรคมนาคม เช่ น การให้ ใ บอนุญ าตการประกอบกิ จ การโทรคมนาคม การจัด สรรเลขหมาย
โทรคมนาคม การใช้ และเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม การคงสิทธิ เลขหมายโทรศัพท์เคลือนที
(Mobile Number Portability - MNP) มาตรฐานสัญญา การครอบงํากิจการโดยคนต่างด้ าว เป็ นต้ น
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 มีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 โดยตัวบท
กฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่าง ๆ ยัง คงมี ผลใช้ บังคับ อย่า งไรก็ ดี มาตรา 47 ของรั ฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นี " ได้ กําหนดให้ มีองค์กรเพียงหนึงองค์กรเพือทําหน้ าทีกํากับ
ดูแลทังกิ
" จการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เมือวันที 5 มีนาคม พ.ศ.
2551 พ.ร.บ. โทรทัศน์ มีผลใช้ บงั คับ ต่อมาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืน
ความถี ฯ 2553 ได้ มีผลใช้ บังคับ ซึงยกเลิก พ.ร.บ. องค์ กรจัดสรรคลืนความถีฯ 2543 และจัดตัง"
กสทช. เพือทําหน้ าทีแทนคณะกรรมการ กทช. และคณะกรรมการ กสช. อย่างไรก็ดี ในระหว่างทียัง
ไม่มีการแต่งตัง" กสทช. คณะกรรมการ กทช. ยังคงปฏิบตั ิหน้ าทีแทน กสทช. จนกระทัง กสทช. ได้ รับ
การคัดเลือกและแต่งตังในปี
"
พ.ศ. 2554 ตามกระบวนการทีกําหนดใน พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืน
ความถีฯ 2553 ดังนัน" ในปั จจุบนั กสทช. จึงเป็ นหน่วยงานทีมีอํานาจหน้ าทีตามกฎหมายในการ
กํ า กับ ดูแ ลกิ จ การวิ ท ยุก ระจายเสีย ง วิ ท ยุโทรทัศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม โดยกฎหมายได้
กํ า หนดให้ กสทช. แบ่ ง เป็ นคณะกรรมการย่ อ ยสองคณะ เพื อปฏิ บั ติ ก ารแทน กสทช. คื อ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เรี ยกโดยย่อว่า กสท. เพือกํากับดูแลกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม เรี ยกโดยย่อว่า กทค. เพือ
กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม
กสท. และ กทค. ออกประกาศหลักเกณฑ์เพือกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการ
วิทยุโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม หลายฉบับ และ กทค. ได้ เริ มปฏิรูปประกาศกฎเกณฑ์ทีมีอยู่
ให้ สอดคล้ องกับความเปลียนแปลงและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืน
ความถีฯ 2553
ในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2560 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลืนความถีฯ 2553 ได้ รับการแก้ ไข
โดยพระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลืนความถีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560 เพือปรับเปลียนและแก้ ไขโครงสร้ างองค์กร
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และอํานาจหน้ าทีของกสทช. ให้ สอดคล้ องกับโยบายและแผนระดับชาติว่าด้ วยดิจิทลั เพือเศรษฐกิจ
และสังคม จัดทําโดยคณะกรรมการดิจิทลั เพือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยตามพ.ร.บ.องค์กร
จัดสรรคลืนความถีฯ 2553 ทีได้ รับการแก้ ไข ได้ มีการยกเลิก กสท. และกทค. โดยขณะนี " กสทช.
กํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมโดยตรง และมีการ
ปรับลดจํานวนกรรมการลงเหลือเจ็ดคน
ในเดือนเมษายน ปี 2562 พ.ร.บ.องค์ กรจัดสรรคลืนความถีฯ 2553 ได้ รับการแก้ ไขโดย
พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลืนความถีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2562 เพือเพิมความชัดเจนให้ กับบทบัญญัติ
เกี ยวกับการเริ มกระบวนการสรรหากรรมการกิ จการกระจายเสียง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ รวมทัง" วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน และปรับปรุงการอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีเพือให้ การใช้ คลื นความถีเกิดประโยชน์สงู สุด
และสอดคล่องกับเทคโนโลยีการสือสารทีพัฒนาขึ "น เพิมเติมอํานาจหน้ าทีเกียวกับการรักษาไว้ ซึง
สิทธิในการเข้ าใช้ วงโคจรดาวเทียม การประสานงานเกียวกับการบริ หารคลืนความถี และการกํากับ
การประกอบกิจการโดยใช้ ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ รวมทัง" กําหนดให้ มีเลขหมายโทรศัพท์
ฉุกเฉินแห่งชาติ เพือให้ การรับแจ้ งเหตุฉกุ เฉินมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในเดือนมิถุนายน ปี .$%. คําสังหัวหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่งชาติที &/.$%. เรื อง
มาตรการแก้ ไขปั ญหาความต่อเนืองของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ง ชาติ ได้ ร ะงับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื อแต่งตัง" เป็ น กรรมการ กสทช.
จนกว่าจะมีการแก้ ไข พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลืนความถีฯ .$$; เพิมเติม หรื อจนกว่านายกรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จะมีคําสังเป็ นอย่างอืน และกําหนดให้ กรรมการ กสทช. ทีพ้ น
จากตําแหน่งเนืองจากมีอายุครบเจ็บสิบปี บริ บรู ณ์ ปฏิบตั ิหน้ าทีต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ ไข พ.ร.บ.
องค์กรจัดสรรคลืนความถีฯ .$$; เพิมเติม หรื อจนกว่าจะพ้ นตําแหน่งเพราะเหตุอืน
9.2.2 กรอบการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในอดีต
กฎหมายของไทยในอดีตกําหนดให้ หน่วยงานของรัฐเป็ นหน่วยงานเดียวทีสามารถจัดตัง"
คงไว้ และประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ โดยก่อนเดือนมีนาคม พ.ศ. 2543 นัน" กิจการโทรคมนาคม
ในประเทศไทยกํากับดูแลโดยหลายองค์กร ซึงรวมถึง (1) คณะรัฐมนตรี (2) กระทรวงคมนาคม ซึง
อํานาจในการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมปั จจุบนั ได้ โอนไปยังกระทรวงดิจิทลั เพือเศรษฐกิจและ
สังคมซึงก่อตังในปี
"
พ.ศ. 2545 (3) กรมไปรษณีย์โทรเลข ซึงแทนทีโดย สํานักงานคณะกรรมการ
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กทช. ซึงต่อมา สํานักงานคณะกรรมการ กทช. ถูกแทนทีโดยสํานักงาน กสทช. (4) ทีโอที ซึงเป็ นผู้
ให้ บริ การหลักในการให้ บริ การโทรศัพท์ประจําทีประจําท้ องถินและทางไกลภายในประเทศ และ (5)
กสท.โทรคมนาคมซึงเป็ นผู้ให้ บริ การหลักในการให้ บริ การโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ
ก่อนปี พ.ศ. 2533 รัฐวิสาหกิจเป็ นหน่วยงานประเภทเดียวทีสามารถให้ บริ การโทรคมนาคม
ได้ อย่ า งไรก็ ดี ตัง" แต่ ปี พ.ศ. 2533 บริ ษั ท เอกชนได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เข้ า สู่ต ลาดการให้ บริ ก าร
โทรคมนาคมแต่ต้องจัดสรรส่วนแบ่งรายได้ จากการร่ วมประกอบกิ จการหรื อการร่ วมการงานกับ
รั ฐวิสาหกิ จ เช่น ทีโอที หรื อ กสท.โทรคมนาคม ซึงการจัดการเช่นนีเ" รี ยกว่า “สัมปทาน” การทํา
สัญญาสัมปทานมักอยูใ่ นรูปของการสร้ าง-โอนกรรมสิทธิ=-ดําเนินงาน หรื อ Build-Transfer-Operate
ซึงบริ ษัทเอกชนสร้ างโครงข่ายโทรคมนาคมบางส่วนและจะโอนกรรมสิทธิ=ของโครงข่ายโทรคมนาคม
รวมถึงทรั พย์สินทีเกียวข้ องให้ แก่รัฐวิสาหกิ จ ภายใต้ สญ
ั ญาสัมปทาน ผู้ได้ รับสัมปทานอาจร่ วม
ให้ บริ การกับรัฐวิสาหกิจ หรื อให้ บริ การโดยการใช้ ทรัพย์สนิ ทีโอนไปแต่เพียงผู้เดียวก็ได้
ภายใต้ พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม กรมไปรษณีย์โทรเลขเป็ นผู้มีอํานาจรักษาการการใช้ และ
จัดสรรคลืนความถี และประกาศทีเกี ยวข้ องกับเครื องวิทยุคมนาคม โดยมีอํานาจรวมถึงการให้
ใบอนุญาตสําหรับการทํา มี ใช้ นําเข้ า ส่งออก หรื อค้ าซึงเครื องวิทยุคมนาคม ทังนี
" " ปั จจุบนั กสทช.
มีหน้ าทีในการบังคับใช้ พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม
9.2.3 การกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในปั จจุบัน
(ก)

กรอบการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในปั จจุบัน
การกํ ากับ ดูแ ลกิ จการโทรคมนาคมของไทยในปั จ จุบัน นัน" เป็ นไปตามรั ฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ทัง" นี " ประเทศไทยได้ เริ มดําเนินการปฏิรูปการกํ ากับ ดูแ ล
กิจการโทรคมนาคม โดยการตราพระราชบัญญัติหลักสองฉบับ อันได้ แก่ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืน
ความถีฯ 2553 และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม
(ข)

รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ในเดื อ น เมษายน พ.ศ. 2560 มี ก ารประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนูญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย

พุทธศักราช 2560 ซึงเป็ นฉบับทีใช้ อยู่ ณ วันทีของเอกสารฉบับนี " โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดให้ รัฐต้ องจัดให้ มีองค์กรของรัฐทีมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที
เพือรับผิดชอบและกํากับ การดําเนินการเกียวกับคลืนความถี และกําหนดให้ กสทช. ตาม พ.ร.บ.
องค์ ก รจัดสรรคลืนความถี ฯ 2553 รวมถึ ง ที แก้ ไขเพิ มเติ มเป็ น องค์ ก รดังกล่า ว รั ฐ ธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นันมี
" เจตนารมณ์เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ทีมีวตั ถุประสงค์เพือกําหนดกรอบการกํากับการประกอบกิจการโทรคมนาคม
(ค)

พ.ร.บ. องค์ กรจัดสรรคลืนความถีฯ 2553
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืนความถีฯ 2553 ใช้ บงั คับแทน พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืนความถีฯ

2543 และจัดตังองค์
" กรกํากับดูแลองค์กรหนึงเพือกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืนความถีฯ 2553 ให้ อํานาจหน้ าทีแก่ กสทช. ดังเช่น
·

จัดทําแผนแม่บทการบริ หารคลืนความถี ตารางกําหนดคลืนความถีแห่งชาติ แผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถีวิทยุ แผนการ
บริ หารสิทธิ ในการเข้ าใช้ วงโคจรดาวเทียม และแผนเลขหมายโทรคมนาคม ให้ สอดคล้ องกับ
แผนระดับชาติวา่ ด้ วยการพัฒนาดิจิทลั และดําเนินการให้ เป็ นไปตามแผนดังกล่าว

·

กําหนดโครงสร้ างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้ างอัตราค่าบริ การทีผู้ใช้ บริ การต้ องจ่ายให้ แก่
ผู้ให้ บริ การในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และโครงสร้ างการ
คํานวณการใช้ และเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

·

พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใช้ คลืนความถีในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

·

พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมในประเทศไทย และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการอนุญาต เงือนไข
หรื อค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว

·

กําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ทางด้ านเทคนิคในการประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม รวมถึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี ยวกับการใช้ และ
เชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

·

กํ า หนดแผนเลขหมายโทรคมนาคม พิ จ ารณาอนุญ าตและกํ า กับ ดูแ ลการใช้ เลขหมาย
โทรคมนาคม และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการอนุญาต เงือนไข หรื อค่าธรรมเนียม
การอนุญาตดังกล่าว
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ส่งเสริ มให้ เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรมในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม

·

กําหนดมาตรการเพือป้องกันมิให้ มีการกระทําอันเป็ นการผูกขาดหรื อก่อให้ เกิดความไม่เป็ น
ธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

·

เรี ยกคืนคลืนความถีทีไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ หรื อใช้ ประโยชน์ไม่ค้ มุ ค่าหรื อนํามาใช้ ประโยชน์ ให้
คุ้มค่ายิงขึ "นเพือนํามาจัดสรรใหม่

·

ดําเนินการในฐานะหน่วยงานอํานวยการของรัฐทีมีอํานาจในการบริ หารกิจการสือสารระหว่าง
ประเทศกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรื อกับองค์การระหว่างประเทศอืน รัฐบาล
และหน่ว ยงานต่า งประเทศ ตามที อยู่ใ นหน้ า ที และอํ า นาจของ กสทช. หรื อ ตามที รั ฐ บาล
มอบหมาย รวมทังสนั
" บสนุนการดําเนินการของรัฐเพือให้ มีดาวเทียมหรื อให้ ได้ มาซึงสิทธิในการ
เข้ าใช้ วงโคจรดาวเทียมและประสานงานเกียวกับการบริ หารคลืนความถี ทังในประเทศและ
"
ระหว่างประเทศ ทังนี
" " เพือให้ เป็ นไปตามแผนแม่บทซึงจัดทําขึ "น และนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้ วยการพัฒนาดิจิทลั เพือเศรษฐกิจและสังคม

·

จัดให้ มีบริ การโทรคมนาคมพื "นฐานโดยทัวถึงและบริ การเพือสังคมซึงรวมถึงการให้ บริ การใน
พื "นทีห่างไกล

·

กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้ บริ การในกิ จการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

·

ดําเนินการให้ ได้ มาและรักษาไว้ ซึงสิทธิ ในการเข้ าใช้ วงโคจรดาวเทียมอันเป็ นสมบัติของชาติ
และดําเนินการให้ มีการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวเพือให้ เกิดประโยชน์สงู สุดกับประเทศชาติและประชาชน
ในกรณีทีการรักษาสิทธิดงั กล่าวก่อให้ เกิดภาระแก่รัฐเกินประโยชน์ทีจะได้ รับ กสทช. อาจสละ
สิทธิ ดังกล่าวได้ ตามทีกําหนดในแผนการบริ หารสิทธิ ในการเข้ าใช้ วงโคจรดาวเทียม และให้
รายงานคณะรั ฐ มนตรี พ ร้ อมทัง" ประกาศเหตุผ ลโดยละเอี ย ดให้ ประชาชนทราบ ในการ
ดําเนินการให้ มีการใช้ สิทธิในการเข้ าใช้ วงโคจรดาวเทียมดังกล่าว ให้ กสทช. มีอํานาจกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขการอนุญาตค่าธรรมเนียมและการยกเว้ นค่าธรรมเนียมการ
อนุญาต รวมถึงค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินการทีเกียวข้ องทีผู้ขอรับอนุญาตหรื อผู้รับอนุญาต
แล้ วแต่กรณี จะต้ องรับภาระโดยค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าวเมือหัก ค่าใช้ จ่ายในการ
อนุญาตแล้ วเหลือเท่าใดให้ นําส่งเป็ นรายได้ แผ่นดิน และ
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พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการตามพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืนความถีฯ
2553 โดยใช้ ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ

และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการ

อนุญาต เงือนไข และค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว
นอกจากอํานาจของ กสทช. ทีระบุใน พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืนความถีฯ 2553 แล้ ว พ.ร.บ.
องค์ ก รจั ด สรรคลื นความถี ฯ 2553 ยั ง กํ า หนดให้ บรรดาอํ า นาจหน้ าที ของรั ฐ มนตรี อธิ บ ดี
กรมไปรษณีย์โทรเลข และเจ้ าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้ วยวิทยุคมนาคม นัน" ตก
เป็ นของ กสทช. ด้ วย
(ง)

พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมกําหนดหลักเกณฑ์การให้ ใบอนุญาตแก่นิติบคุ คล

ใดทีประสงค์จะให้ บริ การกิจการโทรคมนาคม ซึง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืนความถีฯ 2543 และ
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืนความถีฯ 2553 กําหนดนิยามคําว่า “กิจการโทรคมนาคม” ไว้ อย่างกว้ าง ๆ
โดยหมายความว่า กิจการซึงให้ บริ การการส่ง การแพร่ หรื อการรับเครื องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ
ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรื อสิงอืนใด ซึงสามารถให้ เข้ าใจความหมายได้ โดยระบบคลืนความถี ระบบ
สาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรื อระบบอืน ระบบใดระบบหนึงหรื อหลายระบบรวมกัน และ
รวมถึ ง กิ จ การซึ งให้ บ ริ ก ารดาวเที ย มสื อสาร หรื อ กิ จ การอื นที กสทช. กํ า หนดให้ เ ป็ น กิ จ การ
โทรคมนาคม แต่ไม่ร วมถึ งกิ จ การที เป็ น กิ จการกระจายเสียง กิ จ การโทรทัศน์ และกิ จ การวิทยุ
คมนาคม
ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบกิ จ การโทรคมนาคม คณะกรรมการ กทช. มี ห น้ า ที ออก
ใบอนุญาตให้ แก่รัฐวิสาหกิจในการประกอบกิจการทีดําเนินการอยู่ก่อนวันที พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการโทรคมนาคมมีผลใช้ บงั คับจนถึงวันทีสัญญาร่วมการงานฯ หรื อสัญญาให้ ดําเนินการฯ จะสิ "น
ผล โดยอาจกํ าหนดเงื อนไขทีเหมาะสมเพิมเติม ได้ ด้ วยเหตุนี " เมือวันที 4 สิงหาคม พ.ศ. 2548
คณะกรรมการ กทช. จึงออกใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้ แก่ ทีโอที และ กสท.
โทรคมนาคม ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ทังนี
" " บริ ษัทเอกชนทีให้ บริ การตาม
สัญญาร่ วมการงานฯ หรื อสัญญาให้ ดําเนินการฯ ทีได้ รับจากทีโอทีและ กสท.โทรคมนาคม นัน" มี
สิทธิให้ บริ การต่อไปได้ ตามสัญญาดังกล่าวทีมีอยูเ่ ดิมจนกว่าสัญญาจะสิ "นผล อย่างไรก็ดี
ผู้ได้ รับสัญญาร่ วมการงานฯ หรื อสัญญาให้ ดําเนินการฯ จะต้ องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
หลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ใน พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และต้ องปฏิบตั ิตามประกาศ
หลักเกณฑ์ทีกําหนดโดย คณะกรรมการ กทช. หรื อ กสทช. บนพื "นฐานของการแข่งขันอย่างเสรี และ
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เป็ น ธรรม โดยมี สิ ท ธิ ห น้ า ที และความรั บ ผิ ด เช่ น เดี ย วกับ ผู้รั บ ใบอนุญ าตการประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคม
ผู้ทีกระทําผิดตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม อาจมีโทษปรับ โทษจําคุก หรื อ
ทังจํ
" าทังปรั
" บ เช่น การประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้ รับอนุญาต หากผู้ใดประกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยไม่ได้ รับอนุญาต ผู้นนอาจถู
ั"
กริ บทรัพย์สิน ต้ องโทษปรับหรื อโทษจําคุก หรื อทังจํ
" า
ทัง" ปรั บ สํ า หรั บ นิ ติ บุค คลนัน" กรรมการผู้จัด การ ผู้จัด การหรื อ บุค คลใดซึ งรั บ ผิ ด ชอบในการ
ดําเนินงานของนิติบคุ คล อาจต้ องโทษจากการประกอบกิจการของนิติบคุ คลได้ เว้ นแต่พิสจู น์ได้ วา่
การกระทํานันได้
" กระทําโดยตนมิได้ ร้ ูเห็นหรื อยินยอมด้ วย
กสทช. ยังมีอํานาจเพิกถอนสิทธิในการประกอบกิจการของผู้ให้ บริ การตามสัญญาร่วมการ
งานฯ หรื อสัญญาให้ ดําเนินการฯ ได้ หากผู้นนกระทํ
ั"
าความผิดใดตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม
(จ)

อํานาจหน้ าทีของ กสทช.
กสทช. มีอํานาจหน้ าทีอย่างกว้ างในการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคม ตามทีบัญญัติไว้ ใน พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืนความถีฯ 2553 พ.ร.บ. การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม และ พ.ร.บ. โทรทัศน์
กสทช.ได้ ใช้ บงั คับกฎระเบียบทีออกโดย คณะกรรมการ กทช. และยังได้ แก้ ไขและออก
กฎระเบียบเพิมเติม โดยหลักเกณฑ์ทีใช้ อยู่ในปั จจุบนั อาทิ (1) ลักษณะและประเภทของกิ จการ
โทรคมนาคมทีต้ องได้ รับใบอนุญาต (2) คุณสมบัติและวิธีการขอใบอนุญาตการประกอบกิ จการ
โทรคมนาคมทัง" สามแบบในประเทศไทย (3) มาตรการการจัด สรรเลขหมายโทรคมนาคม (4)
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (5) การครอบงํากิจการโดยคนต่างด้ าว (6) การคงสิทธิเลขหมาย (7) การ
ป้องกันมิให้ มีการกระทําอันเป็ นการผูกขาดหรื อก่อให้ เกิดความไม่เป็ นธรรม (8) การใช้ และเชือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม (9) กระบวนการรับเรื องร้ องเรี ยนและพิจารณาเรื องร้ องเรี ยนของผู้ใช้ บริ การ
(10) มาตรฐานสัญญาโทรคมนาคม (11) อัตราขันสู
" งของค่าบริ การและการเรี ยกเก็บเงินค่าบริ การ
ล่ว งหน้ า (12) การคุ้ม ครองข้ อ มูลส่ว นบุค คลของผู้ใ ช้ บ ริ ก าร (13) การใช้ บ ริ ก ารข้ า มโครงข่า ย
โทรศัพท์เคลือนทีภายในประเทศ (14) การใช้ โครงข่ายพื "นฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน และ (15) การ
ขายส่งบริ การและบริ การขายต่อบริ การ
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ในเรื องการจัดสรรคลืนความถีนัน" พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืนความถีฯ 2553 กําหนดให้
กสทช. จะต้ องใช้ วิธีการประมูลเพือจัดสรรคลืนความถีทีใช้ ในกิจการโทรคมนาคมเท่านัน" เว้ นแต่ใน
กรณี เป็ นคลืนความถี ทีมีเพียงพอต่อการใช้ งานหรื อนํา ไปใช้ ในกิ จ การบางประเภทเพื อบริ ก าร
สาธารณะ ความมันคงของรัฐ หรื อกิจการทีไม่มีวตั ถุประสงค์เพือแสวงหากําไรซึงอาจใช้ วิธีการอืนได้
(ฉ)

ใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมทุกรายทีไม่ใช่ผ้ ปู ระกอบการตามสัญญาร่วมการงานฯ หรื อสัญญา

ให้ ดําเนินการฯ ซึงได้ ทําขึ "นก่อนวันที พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีผลใช้ บงั คับ จะต้ อง
ขอใบอนุญาตประเภทใดประเภทหนึงจาก กสทช. ดังต่อไปนี "
ใบอนุญ าตแบบที หนึง ได้ แ ก่ ใบอนุญ าตสํา หรั บ ผู้ป ระกอบกิ จการโทรคมนาคมทีไม่มี
โครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง และเป็ นกิจการทีมีลกั ษณะสมควรให้ มีการบริ การได้ โดยเสรี
ในประเทศไทย ทังนี
" " เมือผู้ประสงค์จะประกอบกิจการลักษณะดังกล่าวได้ แจ้ งให้ กสทช. ทราบแล้ ว
กสทช. ต้ องออกใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการให้ แก่ผ้ ยู ืนคําขอรับใบอนุญาต
ใบอนุญาตแบบทีสอง ได้ แก่ ใบอนุญาตสําหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทีมีหรื อไม่มี
โครงข่ายเป็ นของตนเอง ซึงเป็ นการประกอบกิจการทีมีวตั ถุประสงค์ให้ บริ ก ารจํากัดเฉพาะกลุ่ม
บุคคลหรื อเป็ นการประกอบกิจการทีไม่มีผลกระทบโดยนัยสําคัญต่อการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็ น
ธรรม หรื อต่อประโยชน์สาธารณะและผู้บริ โภค ทังนี
" " กสทช. จะต้ องออกใบอนุญาตให้ แก่ผ้ ยู ืนคํา
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการลักษณะดังกล่าว เมือได้ ปฏิบตั ิถูกต้ องครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานทีประกาศกําหนดไว้ ลว่ งหน้ า
ใบอนุญาตแบบทีสาม ได้ แก่ ใบอนุญาตสําหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทีมีโครงข่าย
เป็ นของตนเอง ซึงเป็ นการประกอบกิจการทีมีวตั ถุประสงค์ในการให้ บริ การแก่บคุ คลทัวไปจํานวน
มาก หรื ออาจมีผลกระทบโดยนัยสําคัญต่อการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็ นธรรม หรื ออาจกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ หรื อมีเหตุจําเป็ นต้ องคุ้มครองผู้บริ โภคเป็ นพิเศษ ทังนี
" " กสทช. มีดุลยพินิจใน
การออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการลักษณะดังกล่าวให้ แก่ผ้ ยู ืนคําขอรับใบอนุญาต
คณะกรรมการ กทช. เริ มให้ ใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมตังแต่
" ปี พ.ศ. 2548
ทังนี
" " หากการให้ บริ การโทรคมนาคมจะต้ องใช้ คลืนความถี ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้ องขอใบอนุญาต
ใช้ คลืนความถีตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืนความถีฯ 2553 โดยใช้ วิธีการประมูลคลืนความถีจาก
กสทช. เท่านัน" ยกเว้ นแต่ในกรณีเป็ นคลืนความถี ทีมีเพียงพอต่อการใช้ งานหรื อนําไปใช้ ในกิจการ
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บางประเภทเพือบริ การสาธารณะ ความมันคงของรัฐ หรื อกิจการทีไม่มีวตั ถุประสงค์เพือแสวงหา
กําไร ตามทีได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น
ใบอนุญาตเครืองวิทยุคมนาคม

(ช)

ตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม ผู้ใด ทํา มี ใช้ นําเข้ า ส่งออก หรื อค้ าซึงเครื องวิทยุคมนาคม
ต้ องได้ รับใบอนุญาตจาก กสทช. โดยเงื อนไขใบอนุญาตเป็ น ไปตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม ซึง
แตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทใบอนุญาต หากผู้ใดฝ่ าฝื น อาจต้ องโทษปรับ จําคุก หรื อทังจํ
" าทัง"
ปรับ และศาลอาจมีคําสังให้ ริบสิงทีใช้ ในการกระทําความผิดนันได้
"
สิทธิแห่ งทาง

(ซ)

ผู้รับใบอนุญาตสามารถใช้ สทิ ธิแห่งทางโดยนิติกรรมสัญญาหรื อสิทธิแห่งทางโดยกฎหมาย
สําหรับการขอสิทธิ แห่งทางโดยกฎหมายนันเป็
" นไปตามประกาศ กสทช. เรื อง สิทธิ แห่งทาง โดย
นิยามของ “สาย” หมายความรวมถึง สายนําสัญญาณโทรคมนาคมตัวนําทองแดง (Copper) หรื อ
ตัวนําเส้ นใยแสง (Optical Fiber) หรื อสายอืนใดทีใช้ ในกิจการโทรคมนาคม ส่วน “อุปกรณ์ ” นัน"
หมายความว่า อุปกรณ์ประกอบใด ทีต้ องติดตังตามเสา
"
ท่อ หรื อสิงก่อสร้ างใดหรื อในทีดิน เพือใช้ ใน
กิจการโทรคมนาคม ทังนี
" "ไม่รวมถึงอุปกรณ์ของผู้ใช้ บริ การ (Customer Premises Equipment หรื อ
CPE)
ในกรณีทีผู้รับใบอนุญาตต้ องการขอสิทธิแห่งทางโดยกฎหมาย ผู้รับใบอนุญาตสามารถร้ อง
ขอให้ กสทช. พิจารณาอนุญาตแผนผังตําแหน่งการติดตัง" ลักษณะทิศทาง และแนวเขตในการใช้
สิทธิแห่งทางโดยกฎหมาย โดยในการใช้ สิทธิแห่งทางโดยกฎหมายนี " ผู้รับใบอนุญาตจะต้ องตกลง
ค่าตอบแทนการใช้ ประโยชน์ กับเจ้ าของพืน" ที หน่วยงานด้ านสาธารณูปโภค หรื อบุคคลอืนใดที
เกี ยวข้ อ ง หากผู้รั บ ใบอนุญ าตไม่สามารถตกลงได้ ผู้รั บ ใบอนุญ าตสามารถร้ องขอให้ กสทช.
พิจารณาวินิจฉัยเพือบังคับกับบุคคลดังกล่าวต่อไปได้
กสทช. มีนโยบายส่งเสริ มการลงทุนและการใช้ งานโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
ซึงรวมถึง
· การใช้ เสา (towers) สถานที (sites) สายอากาศ (antenna) แหล่งจ่ายไฟ (power supplies)
และสิงอํานวยความสะดวก (facilities) อืน ๆ
· การใช้ พื "นทีทีเป็ นเขตทีมีกฎหมายกําหนดไว้ เพือสงวนและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้ อม และ
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· การพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมพื "นฐานในพื "นทีทีมีประชากรหนาแน่น
ผู้ใดทีเป็ นเจ้ าของพื "นทีอาจต้ องเข้ าทําสัญญากับผู้รับใบอนุญาตทีขอใช้ สิทธิแห่งทางโดย
กฎหมายบนพื "นทีนัน" ๆ อย่างไรก็ดี ค่าตอบแทนการใช้ ประโยชน์จะเรี ยกเก็บได้ เท่าทีจําเป็ น เจ้ าของ
พื "นทีหรื อทีดินอาจปฏิเสธได้ เฉพาะในกรณีทีพื "นทีไม่เพียงพอ (lack of capacity) มาตรฐานความ
ปลอดภัย ความน่าเชือถือของระบบ และเหตุผลทางวิศวกรรม หรื อกรณีอืนใดตามที กสทช. กําหนด
ในระหว่างที กสทช. ยังไม่ได้ กําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับค่าตอบแทนการใช้ ประโยชน์ของการใช้ สิทธิ
แห่งทางโดยกฎหมาย อัตราค่าตอบแทนการใช้ ประโยชน์ดงั กล่าวให้ เป็ นไปตามความตกลงร่ วม
ระหว่างคูส่ ญ
ั ญา ซึงต้ องอยูบ่ นพื "นฐานของความเสมอภาค เป็ นธรรม และไม่เลือกปฏิบตั ิ
9.2.4 การใช้ โครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 กสทช. ออกประกาศการใช้ โครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคม
ร่ วมกัน สําหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลือนที โดยตามประกาศการใช้ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม
ร่วมกันฉบับนี " ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีสามซึงให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนที
มีหน้ าทีให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตรายอืนร่ วมใช้ โครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมของตนด้ วย อย่างไรก็ ดี
หลัก เกณฑ์ เรื องการใช้ โครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน นีไ" ม่นํ ามาใช้ ในกรณี ที โครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมของผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมรายดังกล่าวมีอยูไ่ ม่เพียงพอ หรื อการอนุญาตให้ ใช้
โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมร่ ว มกัน จะทํ า ให้ เกิ ด ปั ญ หาทางเทคนิ ค ที อาจไปรบกวนกิ จการ
โทรคมนาคมหรื อเป็ นเหตุขดั ขวางการโทรคมนาคม ผู้รับใบอนุญาตทีให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตรายอืนร่วม
ใช้ โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน มีหน้ าที จัดส่งสําเนาสัญญาการใช้ โครงสร้ างพืน" ฐาน
โทรคมนาคมร่วมกันให้ กสทช. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีได้ มีการลงนาม
ประกาศการใช้ โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมร่ ว มกัน กํ า หนดให้ ค่า ตอบแทนการใช้
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมร่ วมกันจะต้ องสมเหตุสมผล เป็ นธรรม และไม่เลือกปฏิบตั ิระหว่าง
ผู้รับใบอนุญาตรายอืนทีขอใช้ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ประกาศฉบับนี "ยังมีบทบัญญัติ
กําหนดหน้ าทีของผู้รับใบอนุญาตแบบทีสามและกําหนดเกียวกับข้ อเสนอการใช้ โครงสร้ างพื "นฐาน
โทรคมนาคมร่วมกัน การเจรจา รวมถึงกระบวนการระงับข้ อพิพาท โดยผู้รับใบอนุญาตแบบทีสามมี
หน้ าทีต้ องจัดเตรี ยมและนําส่งข้ อเสนอการใช้ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน (ตามทีประกาศ
กํ าหนด) ให้ แก่ กสทช. พิจารณา โดยในกรณี ทีเป็ นผู้รับใบอนุญาตอยู่ก่อนวันทีประกาศการใช้
โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน มีผลใช้ บัง คับ ต้ อ งจัด ส่งภายใน 90 วัน นับ แต่ป ระกาศ
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ดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับ สําหรับในกรณีทีเป็ นผู้รับใบอนุญาตภายหลังจากประกาศดังกล่าวมีผลใช้
บังคับ ต้ องจัดส่งภายใน 90 วัน นับแต่วนั ทีเริ มให้ บริ การ
9.2.5 การขายส่ งบริการและบริการขายต่ อบริการ
เมือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 คณะกรรมการ กทช. ออก ประกาศขายส่งขายต่อบริ การ ซึง
เกียวกับการขายส่งบริ การและบริ การขายต่อบริ การโทรคมนาคม แม้ ว่าคณะกรรมการ กทช. จะถูก
แทนทีโดย กสทช. ตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืนความถีฯ 2553 ก็ตาม ประกาศฉบับนี "ยังคงมีผลใช้
บัง คับ ต่ อ ไป วัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก ของประกาศฉบับ นี ม" ี ขึ น" เพื อกํ า กับ ดู แ ลการประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมประเภทการขายส่งบริ การและบริ การขายต่อบริ การ เพือสนับสนุนกิจการโทรคมนาคม
ให้ เป็ นไปโดยเสรี และอย่างเป็ นธรรม และส่งเสริ มให้ มีผ้ ปู ระกอบกิจการโทรคมนาคมรายใหม่เข้ าสู่
ตลาดอันก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ใู ช้ บริ การโทรคมนาคม
ตามประกาศขายส่งขายต่อบริ การนี " การขายส่งบริ การโทรคมนาคมรวมถึงการให้ เช่า
อุปกรณ์ หรื อสิงอํานวยความสะดวกของโครงข่ายโทรคมนาคม หรื อการขายบริ การโทรคมนาคม
บริ การขายส่งบริ การทีต้ องจัดให้ มีเพือให้ บริ การขายต่อบริ การได้ รวมไปถึง
· บริ การโทรคมนาคมเพือสาธารณะ (Public Switched Telecommunication Services) (เช่น
บริ การโทรศัพท์ประจําที บริ การโทรศัพท์สาธารณะ บริ การโทรศัพท์ เคลือนที บริ การเสริ มที
เกี ยวข้ องกับบริ ก ารโทรศัพ ท์ ประจํ าที บริ ก ารโทรศัพท์ สาธารณะ บริ ก ารโทรศัพท์ เคลือนที
บริ การบนโครงข่ายร่วมแบบดิจิตอล)
· บริ การวงจร และช่องสัญญาณเช่า (Leased Circuit /Channel Services)
· บริ การโทรคมนาคมอืนที กสทช. อาจประกาศกําหนดเพิมเติม
ประกาศขายส่งขายต่อบริ การกําหนดเงือนไขและหลักเกณฑ์ไว้ หลายประการ ซึงรวมถึง
เงื อนไขทีผู้ใดประสงค์ จะประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายส่งบริ การหรื อขายต่อบริ การ
จะต้ องได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายส่งบริ การหรื อขายต่อบริ การจาก
กสทช. ทังนี
" "ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมขายส่งบริ การต้ องจัดให้ มีการขายส่งบริ การแก่ผ้ ปู ระกอบ
กิจการโทรคมนาคมขายต่อบริ การ อย่างเป็ นธรรม สมเหตุสมผล ไม่เลือกปฏิบตั ิ แบ่งแยก หรื อ กีด
กันผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมขายต่อบริ การรายใดรายหนึง
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายส่งบริ การไม่อาจปฏิเสธการขายส่งบริ การได้
เว้ นแต่จะเป็ นไปตามข้ อยกเว้ นทีกําหนดไว้ ในประกาศขายส่งขายต่อบริ การ หากผู้ประกอบกิจการ
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โทรคมนาคมประเภทขายส่งบริ การรายใดปฏิเสธทีจะไม่ขายส่งบริ การจะต้ องแจ้ งรายละเอียดและ
เหตุผลของการปฏิเสธทัง" ต่อผู้ประกอบกิ จการโทรคมนาคมประเภทขายต่อบริ การทีร้ องขอและ
กสทช. เป็ นหนังสือภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีได้ รับการร้ องขอให้ จดั ให้ มีการขายส่งบริ การ
การเจรจาและเงือนไขของสัญญาขายส่งบริ การระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
ประเภทขายส่งบริ การและผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายต่อบริ การจะต้ องเป็ นไปตาม
ประกาศขายส่งขายต่อบริ การ ในกรณีทีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทังสองฝ่
"
ายไม่สามารถเจรจา
ตกลงกันได้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ทีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายส่งบริ การได้ รับการ
ร้ องขอ คูก่ รณีตา่ งมีสทิ ธิร้องขอให้ กสทช. วินิจฉัยชี "ขาดได้
ประกาศขายส่งขายต่อบริ การยังกําหนดหน้ าทีของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภท
ขายส่งบริ การซึงรวมถึง การงดเว้ นการกระทําการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้ การขายต่อบริ การของผู้
ประกอบกิ จการโทรคมนาคมประเภทขายต่อบริ การไม่สามารถใช้ งานได้ ตามปกติ และต้ องไม่
ก่อให้ เกิดการรบกวนกิจการโทรคมนาคม หรื ออาจก่อให้ เกิดเหตุขดั ขวางการโทรคมนาคม ทังนี
" "เมือ
ได้ รับการร้ องขอ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายส่งบริ การมีหน้ าทีต้ องจัดให้ มีการเข้ าถึง
เพือใช้ ทรัพยากรโทรคมนาคม โครงสร้ างพื "นฐาน โครงข่าย และสิงอํานวยความสะดวกทีจําเป็ น
สําหรับการขายต่อบริ การตามสัญญาขายส่งบริ การ ทังนี
" " หลักเกณฑ์การเข้ าถึงเพือใช้ ทรัพยากร
โทรคมนาคม โครงสร้ างพื "นฐาน โครงข่าย และสิงอํานวยความสะดวกทีจําเป็ นของผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมประเภทขายส่งบริ การจะต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการที กสทช.
กําหนด
ปั จ จุ บัน กสท. โทรคมนาคม และเรี ย ลมู ฟ ซึ งเป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของทรู ได้ ให้ บริ ก าร
โทรศัพท์เคลือนทีในระบบ HSPA ตามประกาศนี " โดย กสท. โทรคมนาคม ซึงเป็ นผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมประเภทขายส่งบริ การ ได้ ดําเนินการขายส่งบริ การโทรศัพท์เคลือนที ในระบบ HSPA
บนคลืนความถี 850 MHz ให้ แก่เรี ยลมูฟ และเรี ยลมูฟนําบริ การดังกล่าวไปขายต่อบริ การให้ แก่
ผู้ใช้ บริ การภายใต้ ชือทางการค้ า True Move H
9.2.6 บริ การโทรคมนาคมพืน" ฐานโดยทัวถึงและบริ การเพือสังคม (Universal Service Obligation
หรือ USO)
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืนความถีฯ 2553 กําหนดให้ กสทช. จัดทําแผนการจัดให้ มีบริ การ
โทรคมนาคมพื "นฐานโดยทัวถึงและบริ การเพือสังคม (USO) โดยในแผนอย่างน้ อยจะต้ องกําหนด
พื "นทีและกลุ่มเป้าหมาย (เช่น กลุ่มผู้มีรายได้ น้อย ผู้พิการ และผู้ทีอยู่ในชนบท) ระยะเวลาในการ
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ดําเนินการ พร้ อมทังประมาณการค่
"
าใช้ จ่ายทีจะเกิดขึ "น โดย กสทช. จะต้ องกําหนดค่าใช้ จ่ายทีจะ
เรี ยกเก็บจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพือนําไปใช้ ดําเนินการสนับสนุนการจัด
ให้ มีบริ การโทรคมนาคมพืน" ฐานโดยทัวถึงและบริ การเพือสังคม (USO) โดยค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
จะต้ องไม่เป็ นภาระแก่ผ้ รู ับใบอนุญาตมากจนเกินสมควร
เมือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 กสทช. ได้ ออก ประกาศวิธีการจัดเก็บรายได้ เพือนําไปใช้
ในการจัดให้ มีบริ การ USO ภายใต้ ประกาศนี " ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิ จการโทรคมนาคมทุก
ประเภทจะต้ องนําส่งเงินจํานวนสูงสุดร้ อยละ 2.5 ของรายได้ สทุ ธิ หลังหักค่าใช้ จ่ายตามทีกําหนดไว้
ในประกาศดังกล่าวให้ แก่สํานักงาน กสทช. โดยผู้รับใบอนุญาตได้ รับการยกเว้ นรายได้ สุทธิ เ ป็ น
จํานวน 40 ล้ านบาทต่อปี
ในการคํานวณค่าธรรมเนียมบริ การโทรคมนาคมพื "นฐานโดยทัวถึงและบริ การเพือสังคม
(USO) นัน" ผู้รับใบอนุญาตสามารถนําค่าใช้ จ่ายใด ๆ ซึงจ่ายให้ กับผู้รับใบอนุญาตรายอืนมาหัก
ลดหย่อนได้ ไม่เกินร้ อยละ 60 ของรายได้ รวม ทังนี
" " ตามประกาศวิธีการจัดเก็บรายได้ เพือนําไปใช้ ใน
การจัดให้ มีบริ การ USO นี " กสทช. ได้ กําหนดรายการค่าใช้ จ่ายทีเกิ ดจากการซือ" หรื อเช่าบริ การ
โทรคมนาคมจากผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตรายอื นที สามารถนํ า มาหัก ลดหย่ อ นค่ า ธรรมเนี ย มบริ ก าร
โทรคมนาคมพืน" ฐานโดยทัวถึงและบริ การเพือสังคม (USO) ค่าใช้ จ่ายในการเชื อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม (Interconnection Charge) ซึ งรวมถึ ง ค่ า บริ ก ารเคเบิ ล" ทองแดง (copper cable
service) ค่าบริ การเคเบิ "ลใยแก้ วนําแสง (optic fiber cable service) ค่าบริ การ dark fiber ค่าบริ การ
Multiprotocol Label Switching (MPLS) ค่าบริ การ International Private Leased Circuit (IPLC)
ค่ า บริ การ Internet Protocol Virtual Private Network (IP VPN) ค่ า บริ การ Virtual Node (VN)
ค่าบริ การ Internet Protocol Transit (IP Transit) ค่าเช่า Domestic Internet Exchange (DIX) และ
ค่า เช่ า International Internet Gateway (IIG) เป็ น ต้ น นอกจากนี ผ" ้ ูรั บ ใบอนุญ าตยัง สามารถนํา
ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ "นจากภารกิจ USO มาหักลดหย่อนจากรายได้ ทีต้ องจัดสรรแต่ทงนี
ั " "ตามประกาศ
กสทช. เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการนําค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ "นจากภารกิจด้ านโทรคมนาคมเพือประโยชน์
สาธารณะมาหักลดหย่อนจากรายได้ ทีต้ องจัดสรรเพือนําไปใช้ ในการจัดให้ มีบริ การโทรคมนาคม
พื "นฐานโดยทัวถึงและบริ การสังคม ซึงประกาศเมือวันที #3 พฤศจิกายน .$%# จะหักได้ ไม่เกินร้ อย
ละ #$ ของจํานวนเงินรายได้ ทีต้ องจัดสรรและเป็ นเงินจํานวนทังสิ
" "นไม่เกิน .** ล้ านบาทต่อปี
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ทังนี
" " กสทช. ได้ ประกาศแผนการจัดให้ มีบริ การโทรคมนาคมพื "นฐานโดยทัวถึงและบริ การ
เพือสังคม (USO) เพือกําหนดพื "นทีเป้าหมายในการให้ บริ การบริ การโทรคมนาคมพื "นฐานโดยทัวถึง
และบริ การเพือสังคม (USO) ซึงรวมถึงพื "นทีเป้าหมายและกลุม่ เป้าหมายด้ วย
9.2.7 การแข่ งขันอย่ างเป็ นธรรม
ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม นัน" กสทช. มีอํานาจกําหนดมาตรการ
เฉพาะตามลักษณะการประกอบกิจการโทรคมนาคมมิให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตกระทําการอย่างใดอย่าง
หนึงอันเป็ นการผูกขาด หรื อลด หรื อจํากัดการแข่งขันในการให้ บริ การโทรคมนาคม โดยมาตรการ
ต่าง ๆ เหล่านันอาจห้
"
าม หรื อให้ ดําเนินการ แล้ วแต่กรณี ในเรื องดังต่อไปนี "
· การอุดหนุนการบริ การ
· การถือครองธุรกิจในบริ การประเภทเดียวกัน
· การใช้ อํานาจเหนือตลาดทีไม่เป็ นธรรม
· พฤติกรรมกีดกันการแข่งขัน
· การคุ้มครองผู้ประกอบการรายย่อย
กสทช. มีอํานาจในการกําหนดมาตรการป้องกันการผูกขาด หรื อลด หรื อจํากัดการแข่งขัน
และมาตรการส่งเสริ มการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
หน่วยงานทีมีอํานาจกํากับดูแลได้ ออกประกาศเพือส่งเสริ มการแข่งขันในตลาดหลายฉบับด้ วยกัน
เช่น ประกาศทีเกียวข้ องกับการกระทําทีเป็ นการผูกขาด หรื อลด หรื อจํากัดการแข่งขัน ผู้มีอํานาจ
เหนื อ ตลาด (Significant Market Player หรื อ SMP) การกํ า หนดตลาดที เกี ยวข้ อ งและการรวม
กิจการ
(ก)

การกระทําทีเป็ นการผูกขาด หรือลด หรือจํากัดการแข่ งขัน
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 คณะกรรมการ กทช. ได้ ออกประกาศป้องกันการ
ผูกขาด เพือกําหนดมาตรการป้องกันไม่ให้ มีการผูกขาดหรื อการกระทําทีไม่เป็ นธรรมต่อ
การแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคม ประกาศป้องกันการผูกขาดกําหนดหลักเกณฑ์สําหรับ
ธุรกิจโทรคมนาคม โดยประกาศป้องกันการผูกขาดนี "ได้ กําหนดการกระทําทีเป็ นการผูกขาด
ลดหรื อจํากัดการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคมซึงห้ ามผู้รับใบอนุญาตกระทําการต่าง ๆ ซึง
รวมถึง
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· การอุดหนุนการบริ การและการอุดหนุนข้ ามประเภทบริ การไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อมในบริ การหรื อกิจการทีมีการแข่งขันในตลาดหรื อที กสทช. กําหนด โดยการใช้
ข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขันของตนโดยมิชอบเพือให้ ได้ เปรี ยบในการแข่งขัน หรื อลด
หรื อจํากัดการแข่งขันของผู้ได้ รับใบอนุญาตรายอืน อันส่งผลให้ เกิดการผูกขาด หรื อ
ลด หรื อจํากัดการแข่งขัน ในการให้ บริ การโทรคมนาคม
· การถือครองธุรกิจในบริ การประเภทเดียวกัน โดยการเข้ าซื "อหุ้นหรื อถือหุ้นไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อมเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นทังหมดของผู
"
้ รับใบอนุญาตราย
อืนทีให้ บริ การประเภทเดียวกัน หรื อการเช่าซือ" สินทรั พย์ ทงั " หมดหรื อบางส่วนเพือ
ควบคุมนโยบายหรื อการบริ การธุรกิจของผู้รับใบอนุญาตรายอืน อันส่งผลให้ เกิดการ
ผูกขาด หรื อลด หรื อจํ ากัดการแข่งขันในการให้ บ ริ การโทรคมนาคม โดยไม่ได้ รั บ
อนุญาตจาก กสทช. และ/หรื อ
· การใช้ อํานาจเหนือตลาดโดยมิชอบ ซึงรวมถึงการกระทําใด ๆ ของผู้รับใบอนุญาตทีมี
ส่วนแบ่งการตลาดเกินกว่าร้ อยละ 25 ของแต่ละประเภทการบริ การ หรื อการกระทําอืน
ใดของผู้รับใบอนุญาตที กสทช. ประกาศกําหนดให้ เป็ นผู้มีอํานาจเหนือตลาด ซึงมี
ลักษณะเป็ นการผูกขาด หรื อลด หรื อจํากัดการแข่งขันในการให้ บริ การโทรคมนาคม
โดยประกาศฉบับนี "ได้ กําหนดรายการการกระทําต้ องห้ าม ตัวอย่างเช่น
(1)

เลือกปฏิบตั ิทางด้ านอัตราค่าบริ การอย่างไม่เป็ นธรรม

(2)

กําหนดหรื อรักษาระดับอัตราค่าบริ การอย่างไม่เป็ นธรรม

(3)

กําหนดอัตราค่าบริ การหรื อสินค้ าตํากว่าทุน เพือทําให้ ค่แู ข่งไม่สามารถ
แข่งขันได้ หรื อเพือให้ บริ ษัทลูกหรื อบริ ษัทในเครื อได้ เปรี ยบในการแข่งขัน

(4)

ระงับ ลด หรื อจํากัดการบริ การและการจําหน่ายสินค้ าหรื อบริ การโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร

(5)

จัดบริ การแบบพ่วงขายบริ การและสินค้ าแก่ ผ้ ูรับใบอนุญาตรายอืนโดย
เลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม

(6)

ปกปิ ดข้ อมูลทีจําเป็ นสําหรับการใช้ บริ การหรื อให้ บริ การโดยเลือกปฏิบตั ิ
อย่างไม่เป็ นธรรม และ
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ใช้ ข้อมูลทีได้ รับจากผู้รับใบอนุญาตรายอืนเพือให้ ได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
อย่างไม่เป็ นธรรม

ผู้รับใบอนุญาตรายใดทีได้ รับผลกระทบจากการกระทําดังกล่าวสามารถร้ องขอให้
กสทช. ดําเนินการไต่สวนผู้รับใบอนุญาตทีมีการกระทําหรื อพฤติกรรมดังกล่าวและขอให้
กําหนดมาตรการคุ้มครองชัวคราวได้ ทังนี
" " ในกรณีทีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้รับใบอนุญาต
รายใดกระทําการหรื อมีพฤติกรรมอันเป็ นการผูกขาด หรื อลด หรื อจํากัดการแข่งขันในการ
ให้ บริ การกิจการโทรคมนาคม กสทช. ก็มีอํานาจสังให้ ดําเนินการไต่สวนข้ อเท็จจริ งเองได้
หากพบว่ามีการกระทําความผิดจริ ง กสทช. มีอํานาจกําหนดบทลงโทษบางประการแก่ผ้ รู ับ
ใบอนุญาตรายนันได้
"
(ข)

ผู้มีอาํ นาจเหนือตลาด (Significant Market Player หรือ SMP)
ประกาศ กสทช. เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากําหนดผู้มีอํานาจเหนือ
ตลาดในกิจการโทรคมนาคม กํ าหนดวิธีการพิจารณาลักษณะการเป็ นผู้มีอํานาจเหนือ
ตลาดไว้ สองประการดังนี "
· ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมซึงมีสว่ นแบ่งตลาดตังแต่
" ร้อยละ 40 ขึ "นไป กสทช. จะ
กําหนดให้ เป็ นผู้มีอํานาจเหนือตลาด และ
· ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมซึงมีสว่ นแบ่งตลาดตังแต่
" ร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้ อยละ 40
กสทช. จะพิจารณาปั จจัยอืน ๆ ประกอบก่อนทีจะกําหนดให้ ผ้ ใู ห้ บริ การรายนันเป็
" นผู้มี
อํานาจเหนือตลาด
ทัง" นี " ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารทีถูก กํ าหนดให้ เ ป็ น ผู้มีอํ านาจเหนือ ตลาดจะต้ อ งปฏิบัติตาม
มาตรการเฉพาะอย่างใดอย่างหนึงหรื อหลายอย่างซึงเป็ น กฎการกํากับดูแลล่วงหน้ า (Exante regulations) เช่น การบังคับให้ ขายแยกบริ การ การกําหนดอัตราขันสู
" งของค่าบริ การ
บางประเภท และการแยกระบบบัญชีออกจากกันในการให้ บริ การบางประเภท เป็ นต้ น

(ค)

มาตรการกํากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม
ในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ กสทช. ได้ ออกประกาศรวมธุรกิ จ ซึงออกมา
ยกเลิกและแทนทีประกาศ กสทช. เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้น
ไขว้ ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 โดยประกาศรวมธุรกิจได้ กําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการสําหรับการรวมธุรกิจ โดยผู้รับใบอนุญาตหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต
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จะต้ องรายงาน กสทช. ก่อนการรวมธุรกิจกับผู้รับใบอนุญาตรายอืนหรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของผู้รับใบอนุญาตรายอืน นอกจากนี " ผู้รับใบอนุญาตหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้รับ
ใบอนุญาตทีประสงค์จะรวมธุรกิจอาจต้ องนําส่งผลรายงานการประเมินผลกระทบต่อการ
แข่งขันเพือประกอบการพิจารณาด้ วย
การรวมธุรกิจตามประกาศรวมธุรกิจ หมายความรวมถึง (1) การรวมธุรกิจโดย
การรวมนิติบคุ คลซึงส่งผลให้ สถานะของผู้รับใบอนุญาตรายหนึงคงอยูแ่ ละผู้รับใบอนุญาต
อีกรายหนึงสิ "นสุดลง หรื อเกิดเป็ นนิติบคุ คลใหม่ (2) การเข้ าซื "อสินทรัพย์ของผู้รับใบอนุญาต
รายอืนหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตรายอืนไม่วา่ จะทังหมดหรื
"
อบางส่วน (3)
การซือ" หุ้นของผู้รับใบอนุญาตรายอืนหรื อผู้มีอํานาจควบคุม ของผู้รับใบอนุญาตรายอืน
ตังแต่
" ร้อยละ 25 ขึ "นไป เพือควบคุมนโยบาย การบริ หารกิจการ การอํานวยการ หรื อการ
จัดการ
ในการรายงานเลขาธิ การ กสทช. ก่อนการรวมธุรกิจนัน" ผู้รับใบอนุญาตหรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตจะต้ องรายงานเลขาธิการ กสทช. ภายในระยะเวลาไม่
น้ อยกว่า 90 วันก่อนการดําเนินการดังต่อไปนี " (1) จดทะเบียนนิติบคุ คล (กรณีทีการควบ
รวมกิ จ การทํ า ให้ เ กิ ด นิ ติ บุค คลใหม่ ) (2) ทํ า สัญ ญาซื อ" ขายสิ น ทรั พ ย์ (กรณี ที เข้ า ซื อ"
สินทรัพย์) (3) ทําสัญญาซื "อขายหุ้น (ในกรณีทีเข้ าซื "อหุ้น) ยกเว้ นในกรณีดงั ต่อไปนี " (1) การ
รวมธุ ร กิ จ กับ บริ ษั ท ในกลุ่ม หรื อ บริ ษัท ในเครื อ เดีย วกัน (2) การรวมธุ ร กิ จ ระหว่า งผู้รับ
ใบอนุญาตทีเป็ นองค์กรของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจ เพือประโยชน์ทางด้ านเศรษฐกิจหรื อความ
มันคงของประเทศ หรื อเพือส่งเสริ มให้ มีการลงทุนและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม หรื อเพือประโยชน์สาธารณะ หรื อ (3) ผู้รับใบอนุญาตหรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ วา่ ภายหลังการรวมธุรกิจ สินทรัพย์ของ
ผู้รับใบอนุญาตหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตจะไม่เกิน 14,000 ล้ านบาท หรื อ
รายได้ ต่อปี ของผู้รับใบอนุญาตหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตจะไม่เกิน 2,000
ล้ านบาท หรื อจะได้ รับสินทรัพย์จากผู้รับใบอนุญาตรายอืนทีมีมลู ค่าไม่เกิน 875 ล้ านบาท
ให้ ผ้ ูรับใบอนุญาตรายงานต่อเลขาธิ การ กสทช. ภายใน 7 วันหลังการดําเนินการ ทัง" นี "
เลขาธิ การ กสทช. จะแต่งตัง" ที ปรึ กษาอิ สระซึงมีคุณ สมบั ติเ ป็ น ไปตามภาคผนวกท้ าย
ประกาศรวมธุรกิจในการจัดทําความเห็นประกอบการรายงานการรวมธุรกิจในกรณีการ
รวมธุรกิจซึงต้ องรายงานเลขาธิการ กสทช. ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วนั ที
ได้ รับการแต่งตัง"
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หลังจากนัน" เลขาธิการ กสทช. จะรายงานต่อ กสทช. ภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที
ได้ รับความเห็นประกอบการรายงานการรวมธุรกิจจากทีปรึ กษาอิสระ โดยการพิจารณาว่า
การรวมธุรกิจจะส่งผลส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดทีเกียวข้ องหรื อไม่จะพิจารณา
ด้ วย (1) ดัชนีเฮอร์ ฟินดาห์ล-เฮิร์ชแมน (HHI) (2) อุปสรรคการเข้ าสูต่ ลาดทีเพิมขึ "น และ (3)
การครอบครองโครงสร้ างพืน" ฐานทีจําเป็ นทีเพิมขึ "นอย่างมีนัยสําคัญ ทัง" นี " กสทช. อาจ
พิจารณา กํ าหนดเงื อนไขหรื อนํามาตรการเฉพาะสําหรั บผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมี
นัย สํา คัญ ในตลาดโทรคมนาคมที เกี ยวข้ อ งมาบัง คับ ใช้ เ พื อป้อ งกัน ความเสีย หายต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
นอกจากนี " ประกาศรวมธุรกิจยังกําหนดให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตหรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของผู้รับใบอนุญาตรายงานต่อเลขาธิ การ กสทช. ภายใน 7 วันหลังดําเนินการ ในกรณีที
ผู้รับใบอนุญาตหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวเข้ าซื "อหุ้นข้ ามจุด ร้ อย
ละ 10 ร้ อยละ 15 หรื อร้ อยละ 20 ของจํานวนหุ้นทังหมดของผู
"
้ รับใบอนุญาตรายอืน
9.2.8 ข้ อห้ ามการประกอบกิจการของคนต่ างด้ าว
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าวฯ กําหนดให้ “คนต่างด้ าว” ทีประสงค์จะประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย ซึงรวมถึงการประกอบกิจการโทรคมนาคม จะประกอบธุรกิจได้ ก็ตอ่ เมือได้ รับ
ใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ และกําหนดนิยามคําว่า “คนต่างด้ าว” หมายความว่า
(ก)

บุคคลธรรมดาซึงไม่มีสญ
ั ชาติไทย

(ข)

นิติบคุ คลซึงไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย

(ค)

นิติบคุ คลซึงจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลกั ษณะดังต่อไปนี "
(1)

นิติบคุ คลซึงมีห้ นุ อันเป็ นทุนตังแต่
" กึงหนึงของนิติบคุ คลนันถื
" อโดยบุคคลตาม (ก)
หรื อ (ข) หรื อนิติบคุ คลซึงมีบคุ คลตาม (ก) หรื อ (ข) ลงทุนมีมลู ค่าตังแต่
" กงหนึ
ึ งของ
ทุนทังหมดในนิ
"
ติบคุ คลนัน" หรื อ

(2)

ห้ างหุ้นส่วนจํากัดหรื อห้ างหุ้นส่วนสามัญทีจดทะเบียน ซึงหุ้นส่วนผู้จัดการหรื อ
ผู้จดั การเป็ นบุคคลตาม (ก) และ
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นิติบคุ คลซึงจดทะเบียนในประเทศไทย ซึงมีห้ นุ อันเป็ นทุนตังแต่
" กึงหนึงของนิติบคุ คลนันถื
" อ
โดยบุคคลตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) หรื อนิติบุคคลซึงมีบุคคลตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ลงทุนมี
มูลค่าตังแต่
" กึงหนึงของทุนทังหมดในนิ
"
ติบคุ คลนัน"
นอกจากนี " พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ยังกําหนดให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตแบบที

สองและผู้ขอรับใบอนุญาตแบบทีสามต้ องมิใช่นิติบุคคลทีเป็ น “คนต่างด้ าว” ตามทีกําหนดไว้ ใน
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าวฯ
9.2.9 การครอบงํากิจการโดยคนต่ างด้ าว
ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิ จ การโทรคมนาคม ผู้ ขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมแบบที สองที มี โ ครงข่ า ยเป็ น ของตนเอง และผู้ข อรั บ ใบอนุญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมแบบทีสาม ยังถูกห้ ามดําเนินการใด ๆ ตามทีกําหนดไว้ ใน ประกาศ กสทช. เรื องข้ อห้ าม
การกระทําทีมีลกั ษณะเป็ นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้ าวฯ 2555 ซึงยกเลิกและมีผลใช้ บงั คับ
แทน ประกาศ กทช. เรื อง การกําหนดข้ อห้ ามการกระทําทีมีลกั ษณะเป็ นการครอบงํากิจการโดยคน
ต่างด้ าว พ.ศ. 2554 ฉบับเดิม โดยประกาศ กสทช. เรื องข้ อห้ ามการกระทําทีมีลกั ษณะเป็ นการ
ครอบงํากิจการโดยคนต่างด้ าวฯ 2555 ห้ ามมิให้ คนต่างด้ าวมีอํานาจควบคุมหรื อมีอิทธิพลไม่วา่ โดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อมในการกําหนดนโยบาย การบริ หารจัดการ การดําเนินงาน การแต่งตังกรรมการ
"
การแต่งตังผู
" ้ บริ หารระดับสูง อันมีผลต่อการบริ หารกิจการหรื อการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ
ผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ น โดยคนต่างด้ าวถูกห้ ามกระทําการใด ๆ อันเป็ น “การครอบงํา
กิจการ” ซึงรวมถึง
(ก)

การถือหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงตังแต่
" กึงหนึงของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมด
"

(ข)

การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในทีประชุมผู้ถือหุ้น หรื อ

(ค)

การมีอํานาจในการแต่งตังหรื
" อการถอดถอนกรรมการตังแต่
" กึงหนึงของกรรมการทังหมด
"
นอกจากนี " ประกาศ กสทช. เรื องข้ อห้ ามการกระทําทีมีลกั ษณะเป็ นการครอบงํากิจการโดย

คนต่างด้ าวฯ 2555 ยังได้ กําหนดรายการตัวอย่างของการกระทําทีมีลกั ษณะเป็ นการครอบงํากิจการ
โดยคนต่างด้ าวไว้ ดงั นี "
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การถื อหุ้นเกินสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าวตามทีกฎหมายกําหนด ซึงต้ องนับรวม
ผู้แทนหรื อตัวแทนของคนต่างด้ าวด้ วย

(ข)

การมีสทิ ธิออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจํานวนหุ้นทีถือไว้ จริ ง หรื อ

(ค)

การมีอํานาจควบคุมในการดําเนินงาน หรื อ แต่งตังกรรมการหรื
"
อ ผู้บริ หารระดับสูงซึงมี
อิทธิ พลต่อการกําหนดนโยบายหรื อการบริ หารกิจการ เช่น ประธานกรรมการ กรรมการ
ผู้จดั การ ผู้อํานวยการ หัวหน้ าผู้บริ หารด้ านจัดซื "อ หรื อหัวหน้ าผู้บริ หารด้ านการเงิน
ทังนี
" " ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีสองทีมีโครงข่ายเป็ นของตนเอง

และผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีสาม มีหน้ าทีต้ องกําหนดข้ อห้ ามเกียวกับ
การครอบงํากิจการโดยคนต่างด้ าว รวมทังสํ
" าเนารายงานการประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นประจําปี ในส่วนที
เกี ยวกับการกํ าหนดหรื อทบทวนข้ อห้ าม สําเนาข้ อบังคับนิติบุคคล รวมทัง" เอกสารอืน ๆ ตามที
สํานักงาน กสทช. ร้ องขอ และต้ องส่งรายงานเกียวกับการปฏิบตั ิตามข้ อห้ ามดังกล่าว เพือป้องกัน
การครอบงํากิจการโดยคนต่างด้ าว ตามทีกําหนดไว้ ในประกาศ กสทช. เรื องข้ อห้ ามการกระทําทีมี
ลักษณะเป็ นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้ าวฯ 2555 และทีได้ แก้ ไขเพิมเติมตาม ประกาศ กสทช.
เรื อง การกําหนดข้ อห้ ามการกระทําทีมีลกั ษณะเป็ นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้ าว (ฉบับที .)
ลงวันที 10 พฤษภาคม 2562 ด้ วย ทัง" นี " ประกาศดังกล่าวไม่ให้ ใช้ บังคับกับผู้รับใบอนุญาตซึงมี
สถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ
9.2.10 การแปลงสภาพขององค์ การโทรศัพท์ แห่ งประเทศไทยและการสือสารแห่ งประเทศไทย
เมือวันที 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 องค์ การโทรศัพท์ แห่งประเทศไทยแปลงสภาพจาก
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด ชือ บริ ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (หรื อเรี ยกย่อว่า
ที โ อที ) และเมื อวัน ที 14 สิ ง หาคม พ.ศ. 2546 การสื อสารแห่ ง ประเทศไทยแปลงสภาพจาก
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด ชือ บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
(หรื อ เรี ย กย่ อ ว่ า กสท. โทรคมนาคม) โดยผลจากการแปลงสภาพดัง กล่า ว ที โ อที แ ละ กสท.
โทรคมนาคม ได้ รั บ โอนทรั พย์ สิน โทรคมนาคมรวมทัง" ความรั บ ผิด จากหน่วยงานเดิมและได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก คณะกรรมการ กทช. ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 2543 เพือประกอบกิจการโทรคมนาคมแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ถือเป็ นองค์กรทีมี
อํานาจกํากับดูแลอีกต่อไป

ส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทุนรวม หน้ าที 536

ส่วนที 3 การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

ส่ วนที "
การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม
10.

ข้ อมูลหน่ วยลงทุน และผู้ถอื หน่ วยลงทุน

10.1

หน่ วยลงทุน
10.1.1 เงินทุนโครงการ มูลค่ าทีตราไว้ จํานวนหน่ วยลงทุน
เงินทุนโครงการ

96,379,430,540 บาท

มูลค่ าทีตราไว้ ของหน่ วยลงทุน

หน่วยละ 10.00 บาท

จํานวนหน่ วยลงทุน ณ ปั จจุบนั

9,637,943,054 หน่วย โดยจํานวนหน่วยลงทุนหลังจากวันที
การเสนอขายเสร็ จสิ "นจะไม่เกิน 10,687,943,054 หน่วย

ประเภทหน่ วยลงทุน

ระบุชือผู้ถือ

10.1.2 ชนิดหน่ วยลงทุน และสิทธิประโยชน์
ชนิดหน่ วยลงทุน

มีชนิดเดียว ซึงมีสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนเท่าเทียม
กันทุกประการ

สิทธิประโยชน์

การจ่ายเงินแบ่งปั นส่วนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถ
กระทําได้ เป็ นครัง" คราวในรูปของการจ่ายเงินปั นผลและการ
คืนเงินลงทุนด้ วยการลดทุนตามทีโครงการจัดการกองทุน
และกฎหมายหลักทรัพย์ให้ กระทําได้

10.1.3 การเพิมเงินทุนจดทะเบียน
(ก)

หลักเกณฑ์ และวิธีการ
การเพิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริ ษัทจัดการจะกระทําได้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี " ซึง
ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงาน ก.ล.ต. เว้ นแต่เป็ นการเพิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดย
(ก) การเสนอขายหน่วยลงทุนทีออกใหม่ทงั " จํ านวนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุนโดยได้ รับชําระราคาเต็มมูลค่าหน่วยลงทุนทีเสนอขายจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้
ส่วนที # การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม หน้ าที 1

ส่วนที 3 การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

เริ มเสนอขายภายในหนึงปี นบั แต่วนั ทีได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เพิมเงินทุนจดทะเบียน
ดังกล่าว หรื อ (ข) การเสนอขายหน่วยลงทุนทีออกใหม่ในลักษณะเป็ นการทัวไปโดยกําหนด
เงือนไขให้ ผ้ ทู ีจะซื "อหน่วยลงทุนต้ องเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน และจํานวนการจองซื "อไม่
เกินกว่าสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยเป็ นการเสนอขายตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนทีให้
เสนอขายต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน แต่จะไม่เสนอขายให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที
จะทําให้ กองทุนหรื อบริ ษัทจัดการมีหน้ าทีตามกฎหมายต่างประเทศ ซึงกรณีข้างต้ นนี "ไม่ต้อง
ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1)

กองทุนมีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีใช้ ในการอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
"
นรวมตาม
ประกาศ ทน. #$/%&'% โดยอนุโลม

(2)

ได้ รับมติโดยชัดแจ้ งของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า # ใน *
ของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ +,.+.# (ข) “มติของผู้ถือหน่วยลงทุน”

(3)

การเพิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนไม่ขดั หรื อแย้ งกับโครงการจัดการกองทุน หรื อ
กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าวด้ วย

(4)

ในกรณีทีเป็ นการเพิมทุนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ น
การเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนบางราย ต้ องไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ซึงถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้ อยละ +, ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
"
คัดค้ านการเพิมทุนดังกล่าว

(5)

หนังสือนัดประชุมหรื อหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพือขอมติ ต้ องมีข้อมูลอย่างน้ อย
ตามทีกําหนดในหัวข้ อ +,.+.# (ข) “มติของผู้ถือหน่วยลงทุน” และ

(6)

ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงาน ก.ล.ต. เว้ นแต่เป็ นกรณียกเว้ น โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิมเติมในหัวข้ อ +,.+.# (ค) “ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.”

ส่วนที # การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม หน้ าที 2

ส่วนที 3 การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม

(ข)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

มติของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
วิธีการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพือเพิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนจะต้ องกระทําตามวิธีการที
กําหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ และไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมาย
หลักทรัพย์ ทังนี
" " ตามทีระบุไว้ ในหัวข้ อ 12.1.6 (ข) “สิทธิในการออกเสียงเพือลงมติ”
บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการจัดให้ มีข้อมูลดังต่อไปนี "ระบุอยู่ในหนังสือนัดประชุมหรื อหนังสือ
แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพือขอมติ แล้ วแต่กรณี
(1)

ในกรณี ปกติ (นอกเหนือจากการลงทุนหรื อได้ มาเพิมเติมซึงทรั พย์สิ นของกองทุน
ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ (2) ข้ างท้ ายนี ")
· วัตถุประสงค์ในการเพิมทุนจดทะเบียน
· จํ านวนหน่วยลงทุนเพิมทุน ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขายและการจัด สรร
หน่วยลงทุน
· เหตุผลทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนในราคาตํากว่าราคาทีเสนอขายต่อผู้
ถือหน่วยลงทุน หรื อตํากว่าราคาตลาด (ถ้ ามี) และ
· ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกองทุนจากการเพิมทุนจดทะเบียน และข้ อมูล
เกียวกับผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน (price dilution) ผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งกําไรหรื อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม (control dilution) และ
ข้ อมูลอืนใดทีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)

ในกรณีเป็ นการเพิมทุนเพือวัตถุประสงค์ทีอธิบายไว้ ในหัวข้ อ 3.1.2 (ค) “การลงทุนใน
ทรัพย์สนิ หลัก - ทรัพย์สนิ ทีกองทุนลงทุนเพิมเติม” นอกเหนือจากข้ อมูลตามทีกําหนด
ไว้ ข้างต้ นแล้ ว บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี "ในหนังสือนัด
ประชุมหรื อหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพือขอมติ (ตามแต่กรณี) เพิมเติม
· ลักษณะของทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีเกียวข้ อง
· หลักเกณฑ์การกําหนดราคาทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐานดังกล่าว
· สรุ ปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานดังกล่าว และ
สมมติฐานทีสําคัญในการประเมินมูลค่า

ส่วนที # การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม หน้ าที 3

ส่วนที 3 การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

· ความเห็นของบริ ษัทจัดการเกียวกับความสมเหตุสมผลของสมมติฐานในการ
ประเมินมูลค่าตาม (#)
· สรุ ปสาระสําคัญของข้ อตกลงเกียวกับการดําเนินการและการจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐานดังกล่าว และร่างสัญญาอืนทีเกียวข้ อง
· การกู้ยืมเงิ นและผลกระทบจากการกู้ ยืมเงิ นต่อผู้ถือ หน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เช่น
ข้ อมูลเกียวกับแหล่งทีมาของเงินทุน จํานวนเงินทีจะกู้ยืม ทรัพย์สนิ ทีจะนําไปเป็ น
หลักประกัน และลําดับสิทธิของเจ้ าหนี "เงินกู้ยืมเปรี ยบเทียบกับผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี ในกรณีทีบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วมีความเชื อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า การ
เปิ ดเผยข้ อมูลบางรายการตามทีกล่าวข้ างต้ นก่อนการเข้ าทํารายการทีได้ รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน จะส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการอาจ
ไม่ระบุข้อมูลนัน" โดยจะแสดงเหตุผลในการไม่ระบุข้อมูลดังกล่าวไว้ ในหนังสือนัดประชุมหรื อ
หนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพือขอมติ แล้ วแต่กรณี ทังนี
" " เมือความจําเป็ นในการไม่เปิ ดเผย
ข้ อมูลนันหมดไป
"
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้ า
(ค)

ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ในการยืนคําขออนุมตั ิเพิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการ
จะต้ อ งแสดงได้ ว่ า กองทุน มี ลัก ษณะตามที กํ า หนดไว้ ใ นประกาศ ทน. #$/%&'% ซึ งเป็ น
ข้ อกํ าหนดเดียวกันกับทีต้ องปฏิบัติตามเมือมีการจัดตัง" กองทุน นอกจากนี " การเพิมเงิ นทุน
จดทะเบียนของกองทุนจะต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับโครงการจัดการกองทุน กฎหมายหลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าวด้ วย
อนึง การอนุมตั ิของสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ เพิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเป็ นอันสิ "นสุดลงเมือ
เกิดกรณีตอ่ ไปนี "
(1)

บริ ษั ท จัด การมิ ได้ เ ริ มเสนอขายหน่ว ยลงทุน เพื อการเพิ มเงิ น ทุน จดทะเบี ย นของ
กองทุนภายในหนึงปี นบั แต่วนั ทีได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ เพิมเงินทุนจด
ทะเบียน
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(2)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

มูลค่าหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ เมือรวมกับมูลค่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลอืน (ถ้ ามี) มี
มูลค่าไม่เพียงพอทีจะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานตามทีได้ รับมติของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีทีการอนุมตั ิของสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ เพิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเป็ นอันสิ "นสุด
ลงตามทีกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที
เกิดขึ "นจากเงินทีได้ รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื "อหน่วยลงทุนภายใน +* วัน
นับแต่วนั สิ "นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนันตามสั
"
ดส่วนของเงินค่าจองซื "อหน่วย
ลงทุน และแจ้ งให้ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน +& วันนับแต่วนั สิ "นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่ว ยลงทุน ดัง กล่า ว ทัง" นี " หากบริ ษั ท จัด การไม่สามารถคื น เงิ น และผลประโยชน์ ภ ายใน
กํ าหนดเวลานัน" ได้ เพราะพฤติการณ์ อันใดอันหนึงทีบริ ษัทจัดการต้ องรั บผิดชอบ ให้ บริ ษัท
จัดการชําระดอกเบี "ยในอัตราร้ อยละ 0.& ต่อปี นบั แต่วนั ทีครบกําหนดเวลานันจนถึ
"
งวันทีบริ ษัท
จัดการคืนเงินค่าจองซื "อครบถ้ วน
เมือการเสนอขายหน่วยลงทุนเสร็ จสิ "น บริ ษัทจัดการจะยืนคําขอแก้ ไขเพิมเติมจํานวนเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน +& วันทําการนับแต่วันปิ ดการเสนอขาย
หน่วยลงทุนเพิมเติมเพือเพิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
หน่วยลงทุนทีออกใหม่เนืองจากการเพิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน จะต้ องดําเนินการตาม
ข้ อกํ าหนดเกี ยวกับการแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนตามหัวข้ อ 12.1.7 “การแก้ ไข
เพิมเติมโครงการจัดการกองทุน ” และข้ อกํ าหนดเกี ยวกับการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ น
หลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ยนตามหัวข้ อ 12.1.2 (ข) “ข้ อ กํ า หนดการจดทะเบี ยนหน่วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน”
10.1.4 การลดเงินทุนจดทะเบียน
(ก)

ข้ อกําหนดเกียวกับการลดเงินทุนจดทะเบียน
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริ ษัทจัดการอาจกระทําได้ เฉพาะเมือเข้ ากรณีดงั ต่อไปนี "
(1)

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนทีได้ มีการกําหนดไว้ ในโครงการจัดการ
กองทุนอย่างชัดแจ้ ง
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(2)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินทีเหลืออยู่ภายหลังจากการจําหน่ายทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื "นฐานและการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุน ทัง" นี " ต้ องปรากฏ
ข้ อเท็จจริ งด้ วยว่ากองทุนไม่มีกําไรสะสมเหลืออยูแ่ ล้ ว

(3)

กองทุนมีรายการค่าใช้ จ่ายทีไม่ใช่เ งินสด และไม่มีเหตุต้องนําไปใช้ ในการคํานวณ
กําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้ วของกองทุน

(4)

กรณีอืนใดทีมีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน

ในกรณีทีกองทุนมีการเพิมเงินทุนจดทะเบียนเพือลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน" ฐาน
เพิมเติมแล้ ว แต่ปรากฏเหตุขดั ข้ องในภายหลังอันทําให้ ไม่สามารถได้ มาซึงทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื "นฐานดังกล่าวได้ บริ ษัทจัดการจะต้ องดําเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
โดยไม่ชกั ช้ า
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริ ษัทจัดการอาจกระทําโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุน
หรื อลดจํานวนหน่วยลงทุน เว้ นแต่ในกรณี ของกองทุนรวมทีมีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็ น
หลายชนิด และจะมีการลดเงินทุนจดทะเบียนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดไม่พร้ อมกันหรื อไม่
เท่ากัน ให้ กระทําได้ โดยการลดจํ านวนหน่วยลงทุนเท่านัน" และภายหลังการลดทุน บริ ษัท
จัดการจะเฉลียเงินคืนตามสัดส่วนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีมีชื ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ด
สมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่หักเงิ นทีเฉลียคืนดังกล่าวจากกํ าไรสะสมของ
กองทุน
การขอมติ จ ากผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน เพื อลดเงิ น ทุน จดทะเบี ย นของกองทุน บริ ษั ท จัด การจะ
ดําเนินการตามวิธีการทีกําหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ และ
ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
" " ตามทีระบุไว้ ในหัวข้ อ 12.1.6 (ข) “สิทธิในการออกเสียงเพือลง
มติ – 2. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติผ้ ูถือหน่วยลงทุน ”นอกจากนี " การลดเงิ นทุนจด
ทะเบียนของกองทุนจะต้ องอยู่ภายใต้ ข้อกําหนดเกียวกับการแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการ
กองทุนตามหัวข้ อ 12.1.7 “การแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุน”
บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อ ไปนีใ" นหนัง สือ นัดประชุม หรื อ
หนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพือขอมติ (ตามแต่กรณี)
(1)

เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
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(2)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

จํานวนเงินทุนจดทะเบียนและจํานวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนทีลดลงในแต่
ละครัง"

(3)

ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกองทุนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน

ทังนี
" " ตามประกาศ ทน. 38/2562 บริ ษัทจัดการจะต้ องแก้ ไขเพิมเติมเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในห้ าวันทําการนับแต่วนั ทีลดทุนแล้ วเสร็ จและจะต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกียวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครัง" ของกองทุนไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ โดย
ข้ อมูลดังกล่าวต้ องมีรายละเอียดอย่างน้ อยดังต่อไปนี "
(1)

เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน

(2)

จํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนและจํานวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนที
ลดในแต่ละครัง"

(3)
10.2

วันปิ ดสมุดทะเบียน และวันทีดําเนินการเฉลียเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน

โครงสร้ างผู้ถอื หน่ วยลงทุน
โครงสร้ างผู้ถือหน่วยลงทุน +, อันดับแรกของกองทุน ณ วันที %$ พฤษภาคม %&'% มีรายละเอียดดังต่อไปนี "
จํานวนหน่ วย
(หน่ วย)

คิดเป็ นร้ อยละ
(ประมาณ)

2,891,382,917

30.00

บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เรี ยล มูฟ จํากัด

2,485,561,900
405,821,017

25.79
4.21

2.

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)

314,948,400

3.27

3.

สํานักงานประกันสังคม

252,803,088

2.62

4.

STATE STREET EUROPE LIMITED

160,415,975

1.66

5.

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINESS LIMITED

155,021,496

1.61

6.

กองทุนเปิ ด ทหารไทย พร็ อพเพอร์ ตี " อินคัม พลัส

152,273,800

1.58

รายชือผู้ถอื หน่ วยลงทุน
1.

กลุม่ ทรู
-
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10.3

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

7.

THE BANK OF NEW YORK MELLON

146,305,500

1.52

8.

บริ ษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

119,000,000

1.24

9.

บริ ษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

114,213,194

1.19

นโยบายและวิธีการจ่ ายเงินปั นผลและการคืนเงินลงทุนแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน
การจ่ายเงินแบ่งปั นส่วนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถกระทําได้ เป็ นครัง" คราวในรู ปของเงินปั นผลและเงินคืน
เงินลงทุนจากการลดทุนตามทีระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน และตามทีกระทําได้ ตามกฎหมายหลักทรัพย์
10.3.1 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละสองครัง" ในกรณีทีกองทุนมี
กําไรเพียงพอ
เพือปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณีทีกองทุนมีกําไรสุทธิในปี นนั " ๆ
และไม่มียอดขาดทุนสะสม กองทุนจะจ่ายเงินปั นผลเมือรวมแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 2, (หรื ออัตราอืน
ตามทีกฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตเป็ นครัง" คราว) ของกําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้ วของปี นนั " ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน บริ ษัทจัดการจะคํานวณกําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้ ว โดยหักรายการดังต่อไปนี อ" อกจากกําไรสุทธิของ
กองทุน
(ก) กําไรทียังไม่เกิดขึ "น (unrealized gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐานของ
กองทุน รวมทัง" การปรั บ ปรุ ง ด้ วยรายการอื นตามแนวทางที สํานักงาน ก.ล.ต. กํ า หนด เพื อให้
สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทุน
(ข) เงิ นสํารองทีกันไว้ ในจํานวนทีเพียงพอเพือซ่อมแซม บํารุ งรั กษา หรื อปรั บปรุ งกิจการโครงสร้ าง
พื "นฐานของกองทุน ซึงรวมถึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ตามแผนทีกําหนดไว้ อย่าง
ชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี "ชวน หรื อทีบริ ษัทจัดการได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ า
(ค) เงินสํารองทีกันไว้ เพือการจ่ายชําระหนี "เงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของกองทุนตามนโยบายการกู้ยืม
เงินทีกําหนดไว้ อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี "ชวน หรื อทีบริ ษัทจัดการได้ แจ้ ง
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
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(ง) เงินสํารองทีกันไว้ เพือการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนชนิดทีให้ สิทธิในการได้ รับประโยชน์
ตอบแทนหรื อการคืนเงินทุนในลําดับแรก (หากมี)
ในกรณีทีกองทุนมีค่าใช้ จ่ายทีไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้ จ่ายทยอยตัดจ่ายหรื อผลขาดทุนทียังไม่เกิดขึ "น
(unrealized loss) เป็ นต้ น กองทุนจะกันสํารองตามรายการตามข้ อ (ข) และ (ค) ข้ า งต้ นได้ ในจํานวนไม่
เกิ นกว่าผลลัพธ์ ของจํ านวนเงิ นทีมีภาระตามข้ อ (ข) และ (ค) ข้ างต้ น ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
หักด้ วยค่าใช้ จ่ายทีไม่ใช่เงินสด
ในกรณี ทีกองทุนมีกําไรสะสม กองทุนอาจจ่ายเงิ น ปั น ผลให้ แก่ ผ้ ูถื อหน่วยลงทุนจากกํ าไรสะสมได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลไม่วา่ จะเป็ นการจ่ายจากกําไรสุทธิทีปรับปรุงข้ างต้ น หรื อ
จากกําไรสะสมในกรณีทีกองทุนยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
กองทุน จะต้ อ งจ่ายเงิ น ปั น ผลให้ แก่ผ้ ูถือ หน่วยลงทุน ภายใน 2, วัน นับ แต่วัน สิ "นรอบปี บัญชี ทีมีการ
จ่ายเงินปั นผล หรื อวันสิ "นรอบระยะเวลาบัญชีทีมีการจ่ายเงินปั นผลนัน" แล้ วแต่กรณี เว้ นแต่มีเหตุจําเป็ น
ทีทําให้ ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ในระยะเวลาดังกล่าว โดยในกรณีดงั กล่าว บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ ง
เป็ นหนังสือให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
ในกรณีทีเงินปั นผลระหว่างกาลทีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนมีมลู ค่าน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ ,.+, บาท
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายเงินปั นผลในครัง" นันและให้
"
ยกไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลพร้ อมกันในการ
จ่ายเงินปั นผลงวดถัดไป ตามเงือนไขและวิธีการจ่ายเงินปั นผลทีระบุไว้ อย่ างไรก็ตาม กองทุนจะจ่าย
เงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เมือรวมแล้ วในแต่ละรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 2, ของกําไรสุทธิที
ปรับปรุงแล้ วตามทีระบุไว้ ข้างต้ น
ในกรณีทีมีการแก้ ไข เพิมเติม ประกาศ กําหนด สัง อนุญาต และ/หรื อ ผ่อนผัน ซึงวิธีการจ่ายเงินปั นผล
โดยสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอืนใดตามกฎหมายไทย บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
ตามนัน" ในกรณีดงั กล่าว ถือว่าบริ ษัทจัดการดําเนินการโดยได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และไม่ถือ
ว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุน
ทังนี
" " การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนอาจอยู่ภายใต้ เงือนไขหรื อข้ อจํากัดตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาการ
จัดหาเงินทุนโดยการกู้ยืมเงินทีกองทุนได้ เข้ าทําหรื ออาจได้ เข้ าทํากับผู้ให้ ก้ ยู ืมเงินของกองทุน
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10.3.2 วิธีการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทจัดการอาจจัดการให้ กองทุนจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสกุลบาท ภายใน 2, วันนับแต่สิ "นรอบปี บญ
ั ชีทีมี
การจ่ายเงินปั นผล หรื อในกรณีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ภายใน 2, วันนับแต่วนั สิ "นรอบระยะเวลา
บัญชี ที มี การจ่ายเงิ นปั นผลนัน" หากในกรณี ที บริ ษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงิ นปั นผลได้ ในระยะเวลา
ดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
บริ ษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพือการจ่ายเงินปั นผล
และอัตราเงินปั นผลทีจะจ่ายด้ วยวิธีการดังนี "
(ก) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อยหนึงฉบับ
(ข) ปิ ดประกาศไว้ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ
(ค) ส่งหนังสือแจ้ ง (+) ผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีรายชือปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ด
สมุดทะเบียน (%) ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และ (#) ตลาดหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีชือปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนเท่านัน"
ทีมีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล
บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อเป็ นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสังจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชือและทีอยูท่ ีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดไม่ใช้ สิทธิขอรับเงินปั นผลจํา นวนใดภายในอายุความตามทีกฎหมาย
กําหนด บริ ษัทจัดการจะไม่นําเงินปั นผลจํานวนดังกล่าวไปใช้ เพือการอืนใดนอกจากเพือประโยชน์ของ
กองทุน
บริ ษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในรูปของหน่วยลงทุนได้
10.3.3 ข้ อจํากัดสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ภายใต้ บงั คับของข้ อกําหนดเรื องข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด หรื อกลุม่
บุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด หรื อผู้จําหน่ายทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐาน หรื อผู้ลงทุน
ต่างด้ าวใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราทีกําหนดในส่วนที & “ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน”
หัวข้ อ %.&.& “ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน” บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรื อ
กลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน" หรื อผู้ลงทุนต่างด้ าวนัน" หรื อผู้จําหน่ายทรั พย์ สินกิจการ
โครงสร้ างพืน" ฐาน เฉพาะหน่วยลงทุนในส่ วนทีเกิ น กว่าอัตราส่วนทีกํ าหนด เว้ นแต่การเกิ นสัดส่ว น
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ดังกล่าวมิได้ เกิดจากการได้ หน่วยลงทุนมาเพิมเติม หรื อเป็ นกรณีทีได้ รับยกเว้ นตามทีสํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อผู้จําหน่ายทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ าง
พื "นฐาน หรื อผู้ลงทุนต่างด้ าวซึงถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราทีกล่าวถึงในวรรคก่อนหน้ า จะไม่มีสิทธิรับ
เงินปั นผลในส่วนของหน่วยลงทุนทีถือเกินกว่าอัตราทีกําหนดนัน" ทังนี
" " จะยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวให้
เป็ นรายได้ แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงรั
"
บทราบและยินยอมให้ ดําเนินการแล้ ว ในระหว่าง
ทีบริ ษัทจัดการยังมิได้ ดําเนินการยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน เงินปั นผลส่วน
ดังกล่าวจะถูกแยกออกจากทรัพย์สินอืนของกองทุน และไม่นํามารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน เว้ นแต่หรื อจนกว่าจะมีการเลิกกองทุน
ในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หรื อบุคคลในกลุม่ บุคคลเดียวกัน หรื อผู้จําหน่ายทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื "นฐาน หรื อผู้ลงทุนต่างด้ าวทีถื อหน่วยลงทุนเกิ นกว่าอัตราทีกําหนดไว้ ใน ส่วนที &
“ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน ” หัวข้ อ %.&.& “ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน” บริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและกลุม่ บุคคลเดียวกัน ในส่วนของหน่วยลงทุนทีถือไม่
เกินกว่าอัตราทีกําหนดนันให้
" แก่กลุม่ บุคคลเดียวกันนันตามสั
"
ดส่วนการถือหน่วยลงทุนของแต่ละราย
โปรดพิจารณาข้ อจํากัดเกียวกับสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้ รับเงินปั นผลตามทีได้ กําหนดไว้ ใน
ส่วนที & “ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน” หัวข้ อ %.&.' (ข) “ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน”ใน
กรณีทีมีการถือหน่วยลงทุนในจํานวนทีเกินกว่าอัตราทีกําหนดไว้
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีระบุไว้ ข้างต้ น เว้ นแต่กรณีที ก.ล.ต.
สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อหน่วยงานอืนใดทีเกียวข้ องได้ แก้ ไข เปลียนแปลง
ประกาศ สังการ หรื อเห็นชอบเป็ นอย่างอืน บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนันโดยถื
"
อว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ ให้ ความเห็นชอบการดําเนินการดังกล่าวของบริ ษัทจัดการแล้ ว
10.3.4 การคืนเงินลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีสิทธิได้ รับเงินจากการลดทุนเป็ นการเพิมเติมจากเงินปั นผลทีผู้ถือหน่วยลงทุนจะมี
สิทธิได้ รับตามอัตราส่วนการถือหน่วยลงทุน ในกรณีทีกองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกิน เกินกว่าทีกองทุนมี
ความจําเป็ นต้ องใช้ และกองทุนลดทุนจดทะเบียน โดยการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะต้ องปฏิบตั ิตาม
วิธีการซึงกําหนดไว้ ในหัวข้ อ 10.1.4 “การลดเงินทุนจดทะเบียน”
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11.

โครงสร้ างการจัดการ

11.1

บริษัทจัดการ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

11.1.1 ชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซต์
ชือ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

ทีอยู่

ชัน" 0-$ อาคาร + ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า
เลขที +$ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ +,2,,

โทรศัพท์

02 949 1500

โทรสาร

02 949 1510

เว็บไซต์

https://www.scbam.com

11.1.2 โครงสร้ างผู้ถอื หุ้น
รายชือผู้ถอื หุ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

99.99

2) ผู้ถือหุ้นรายย่อย

0.01

11.1.3 โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทจัดการ ซึงมีธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทจัดการร้ อยละ 99.99 จะไม่ส่งผลต่ออํานาจในการควบคุมของบริ ษัท
จัดการแต่อย่างไร เนืองจากบริ ษัทจัดการมีคณะกรรมการบริ ษัททําหน้ าทีควบคุมการบริ หาร โดยมี
อํานาจเบ็ดเสร็ จเด็ดขาดในการบริ หารงาน และไม่มีการแทรกแซงของผู้ถือหุ้น
ทังนี
" " รายชือของคณะกรรมการของบริ ษัทจัดการ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี "
1)

นางกิตติยา

โตธนะเกษม

ประธานกรรมการบริ ษัท
และประธานคณะกรรมการบริ หารความเสียง
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กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

2)

นางสาลินี

วังตาล

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

3)

นางอภิพนั ธ์

เจริ ญอนุสรณ์

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

4)

นายชลิตติ

เนืองจํานงค์

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

5)

ดร.อารักษ์

สุธีวงศ์

กรรมการ

6)

นายสารัชต์

รัตนาภรณ์

กรรมการ

7)

ดร.ยรรยง

ไทยเจริ ญ

กรรมการ

8)

นายณรงค์ศกั ดิ: ปลอดมีชยั

กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้ างองค์กรของบริ ษัทจัดการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี "
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จากแผนภาพโครงสร้ างองค์กรของบริ ษัทจัดการข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าการดําเนินงานของกลุม่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื "นฐานมีความเป็ นอิสระและถูกแยกออกมาจากกลุ่มงานอืน โดยกลุม่
การลงทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื "นฐานมีขนตอนและระเบี
ั"
ยบในการปฏิบตั ิงานทีชัดเจน
รวมถึงอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลและตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริ หารความเสียง กลุ่มกํ ากับและ
ควบคุม (Compliance) และตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึงมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษัทจัดการ ซึงรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการของบริ ษัทจัดการเพือป้องกันการทุจริ ตหรื อความ
บกพร่องในหน้ าทีของผู้ปฏิบตั ิงาน
11.1.4 สิทธิ หน้ าทีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
ในการบริ หารจัดการกองทุน บริ ษัทจัดการจะดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนทีได้ รับ
อนุมัติ จ ากสํา นัก งาน ก.ล.ต. ทัง" นี " สิท ธิ แ ละภาระผูก พัน ของบริ ษั ท จัด การเป็ น ไปตามที กํ า หนดไว้
ดังต่อไปนี "
(ก)

สิทธิของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการมีอํานาจโดยทัวไปในการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทุน โดยมีสทิ ธิดงั ต่อไปนี "
(1)

สิทธิ ในการบริ หารและจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ตลอดจนโครงการจัดการกองทุน ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริ ษัทจัดการ มติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หนังสือชี "ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้ อตกลง
ต่าง ๆ ซึงกองทุนหรื อบริ ษัทจัดการ (เพือวัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการกองทุน)
หรื อทังกองทุ
"
นและบริ ษัทจัดการเป็ นหรื อจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญา

(2)

สิทธิ ในการปฏิเสธคําขอโอนหน่วยลงทุน หากการโอนหน่วยลงทุนนันไม่
" เป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดของโครงการจัดการกองทุน และ/หรื อ หากการอนุมตั ิการโอนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวจะทําให้ สดั ส่วนการถื อหน่วยลงทุน ไม่เ ป็ น ไปตามข้ อกํ า หนดในโครงการ
จัดการกองทุน หรื อกฎหมายหลักทรัพย์

(3)

สิทธิ ในการได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนจากกองทุน และหักค่าใช้ จ่ายจาก
กองทุนตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการกองทุน

(4)

สิทธิในการขอคําปรึกษาและคําแนะนําจากคณะกรรมการทีปรึ กษาการลงทุนในเรื อง
ทีเกียวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐาน ตลอดจนการ
บริ หารจัดการทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีกองทุนลงทุน
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(5)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

สิทธิในการถอดถอนกรรมการหรื อแต่งตังกรรมการคนใหม่
"
ในคณะกรรมการทีปรึกษา
การลงทุนตามทีเห็นว่าเหมาะสมตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการกองทุน

(6)

สิท ธิ แ ละอํ า นาจในการเข้ า ทํ า เอกสารธุ ร กรรม และใช้ สิท ธิ ห รื อ ดํ า เนิ น การตามที
กํ าหนดไว้ ในเอกสารธุรกรรม รวมทัง" ใช้ ดุลยพินิจเพือผ่อนผันกรณี ผิดนัด ทีเกิ ด ขึน"
ภายใต้ เอกสารธุรกรรมตามทีเห็นสมควร

(7)

สิทธิ และอํานาจในการดําเนินการลงนามในเอกสารใด ๆ และเข้ าผูกพันในธุรกรรม
ใด ๆ ในนามของกองทุน ภายใต้ ขอบเขตของโครงการจัดการกองทุน ข้ อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนและกฎหมายหลักทรัพย์

(8)

สิทธิในการดําเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจําหน่ายหน่วยลงทุนของตนในกรณีใด ๆ ที
ต้ องมีการปฏิบตั ิการให้ เป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้ อง และ

(9)

สิทธิและอํานาจอืน ๆ ตามทีกําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์

ทังนี
" " บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ: ในการดําเนินการใด ๆ ทีอาจแตกต่างไปจากทีกําหนดไว้ ใน
เอกสารธุรกรรมตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร เพือประโยชน์และความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ
กองทุน และประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ตราบเท่าทีไม่กระทบต่อสาระสําคัญของ
เอกสารธุรกรรม
(ข)

หน้ าทีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
หน้ าทีและความรับผิดชอบหลักของบริ ษัทจัดการคือจะต้ องดูแลและบริ หารจัดการกองทุน

รวมทังทรั
" พย์สนิ และหนี "สินของกองทุน ด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ต โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ และความ
ชํานาญ รวมทังด้
" วยความเอาใจใส่และระมัดระวังตามมาตรฐานหรื อเยียงผู้มีวิชาชีพในลักษณะเดียวกัน
จะพึงกระทําเพือประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริ หารและจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตาม
โครงการจัด การกองทุน ข้ อ ผูก พัน ระหว่า งผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน กับ บริ ษั ท จัด การ มติ ผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน
หนังสือชี "ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้ อตกลงต่าง ๆ ซึงกองทุนหรื อบริ ษัทจัดการ (เพือวัตถุประสงค์ใน
การบริ หารจัดการกองทุน) หรื อทังกองทุ
"
นและบริ ษัทจัดการเป็ นหรื อจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัทจัดการมีหน้ าทีและความรับผิดชอบทีจะต้ องดําเนินการดังต่อไปนี "

การบริหารและจัดการกองทุน
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ในการบริ หารและจัดการกองทุน บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการดังต่อไปนี "
(1)

จัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน ทีได้ รั บอนุมัติจากสํานัก งาน
ก.ล.ต. ข้ อ ผูก พัน ระหว่า งผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน กับ บริ ษั ท จัด การ มติ ผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน
หนังสือชีช" วน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้ อตกลงต่าง ๆ ซึงกองทุนเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญา
อย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบตั ิตามบทบัญญัติในมาตรา +%& แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์

(2)

จัด ให้ มี ข้ อ ผูก พัน ระหว่า งผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน กับ บริ ษั ท จัด การ สัญ ญาแต่ง ตัง" ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และหนังสือชี "ชวน ทีมีสาระไม่ตา่ งจากข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริ ษัทจัดการ สัญญาแต่งตังผู
" ้ ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี "ชวนฉบับร่างทียืนต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต.

(3)

จัดให้ กองทุนมีลกั ษณะไม่ตา่ งไปจากสาระสําคัญทีแสดงไว้ ลา่ สุดต่อสํานักงาน ก.ล.ต.

(4)

แก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการตามข้ อกําหนด เงือนไข
และหลักเกณฑ์ทีระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน และดําเนินการให้ การแก้ ไขเพิมเติม
โครงการจัดการกองทุน หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการเป็ นไปตามบทบัญญัติในมาตรา +%2
มาตรา +%2/+ มาตรา +%2/% มาตรา +%2/# แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์

(5)

จัดส่ง แจกจ่าย และเปิ ดเผยหนังสือชี "ชวน และโครงการจัดการกองทุน และข้ อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ (ซึงถือเป็ นส่วนหนึงของหนังสือชี "ชวน) ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี "
·

บริ ษัทจัดการจะต้ องเปิ ดเผยร่ างหนังสือชีช" วนทียืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ต่อ
ผู้ลงทุน ด้ วยวิธีการทีผู้ลงทุนสามารถเข้ าถึงได้ ก่อนวันเริ มเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยร่ างหนังสือชี "ชวนดังกล่าวต้ องมีข้อมูลทีครบถ้ วน ถูกต้ อง เพียงพอ
และไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจคลาดเคลือน

·

บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดให้ มีช่องทางในการแจกจ่ายหนังสือชี "ชวนไม่ว่าในรู ป
เอกสารสิงพิมพ์หรื อในรู ปข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม โดยในกรณีที
ผู้ลงทุนแสดงเจตนาโดยสมัครใจทีจะไม่รับหนังสือชี "ชวนตามวรรคหนึง บริ ษัท
จัดการต้ องจัดส่งหรื อแจกจ่ายไม่วา่ ด้ วยวิธีการใด ๆ เพือให้ ผ้ ลู งทุนได้ รับข้ อมูล
ที มี ส า ร ะ ต ร ง ต า ม ข้ อ มู ล ส รุ ป ( executive summary) ที ป ร า ก ฏ ใ น
หนังสือชี "ชวน
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บริ ษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือชี "ชวนทีมีสาระสําคัญไม่ ต่างจากฉบับร่ างให้ แก่
สํานักงาน ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่าหนึงวันทําการก่อนการเริ มจัดส่งหรื อแจกจ่าย
หนังสือชีช" วนแก่ผ้ ลู งทุน และจัดส่งหนังสือชีช" วนดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่
ข้ อมู ล หนั ง สื อ ชี ช" วนและรายงานกองทุ น ( Mutual Fund Report and
Prospectus System ("MRAP")) และ

·

บริ ษัทจัดการจะจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชี "ชวนแก่ผ้ ลู งทุนทีสนใจจะลงทุนใน
หน่วยลงทุน โดยให้ มีระยะเวลาทีพอสมควรแก่การทีผู้ลงทุนจะศึกษาข้ อมูลใน
หนัง สื อ ชี ช" วนก่ อ นการตัด สิ น ใจลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ทัง" นี " เมื อรวมกั บ
ระยะเวลาการเปิ ดเผยร่ างหนังสือชี "ชวนตามทีได้ กล่าวมาข้ างต้ น ต้ องไม่น้อย
กว่า +* วัน

(6)

ในการเผยแพร่ข้อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้ องให้ ข้อมูล
ทีถูกต้ องและไม่มีลกั ษณะทีทําให้ ผ้ ลู งทุนสําคัญผิด และการโฆษณาต้ องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เกียวกับการโฆษณาเพือสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามทีสํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด

(7)

ในกรณีทีบริ ษัทจัดการประสงค์จะตังบริ
" ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน เป็ นผู้ทําหน้ าทีใน
การจั ด จํ า หน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จั ด จํ า หน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ า วต้ อ งไม่ มี
ความสัมพันธ์ กับผู้ทีจะจํ าหน่าย จ่าย โอน ให้ เช่า หรื อให้ สิทธิ ในทรั พย์ สินกิ จ การ
โครงสร้ างพื "นฐานทีกองทุนจะลงทุนในลักษณะของการเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกัน

(8)

ประชาสัม พัน ธ์ ก ารขายหน่ว ยลงทุน อย่า งกว้ า งขวางเพื อให้ มี ก ารกระจายข้ อ มูล
เกียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย

(9)

ในการจัด การทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น" ฐานและในการควบคุม การจัด การ
ดัง กล่า ว บริ ษั ท จัดการต้ องดําเนิ นการและควบคุมดูแ ลให้ ก ารจัดการเป็ นไปตาม
สาระสํา คัญ ที ได้ ร ะบุไว้ ใ นโครงการจัดการกองทุน และบริ ษั ท จัด การต้ อ งจัดให้ มี
ข้ อกําหนดในเอกสารสัญญาทีเข้ าทําหรื อจะเข้ าทําเกียวกับการจัดการทรัพย์สนิ กิจการ
โครงสร้ างพื "นฐาน เพือให้ ผ้ เู ช่า ผู้รับสิทธิ หรื อผู้รับจ้ าง ทีนําทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื "นฐานของกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้ าทีรายงานข้ อเท็จจริ งและเหตุผลต่อ
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บริ ษั ท จัด การโดยไม่ชัก ช้ า เมื อมี เ หตุก ารณ์ ห รื อ การเปลียนแปลงใด ๆ อัน อาจมี
ผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐาน
(10)

ได้ มาเพิมเติมและจํ าหน่ายไปซึงทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน" ฐาน ให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์

(11)

ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐาน บริ ษัทจัดการต้ องทํา
ให้ มันใจได้ ว่ า กองทุน จะไม่ ป ระกอบกิ จ การโครงสร้ างพื น" ฐานเอง แต่ จ ะจัด หา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานดังกล่าวโดยการให้ เช่า ให้ สิทธิ
หรื อ ให้ ผู้ อื นดํ า เนิ น การเท่ า นัน" และบริ ษั ท จั ด การต้ องดํ า เนิ น การให้ การจัด หา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานเป็ นไปตามข้ อกําหนดในโครงการ
จัดการกองทุน และตามกฎหมายหลักทรัพย์

(12)

ในกรณี ที กองทุน ลงทุน ในทรั พ ย์ สิน กิ จการโครงสร้ างพื น" ฐานที เป็ น สิท ธิ ในการรั บ
ประโยชน์ จากรายได้ ในอนาคตหรื อสิทธิ ตามสัญญาแบ่งรายได้ บริ ษัทจัดการต้ อง
ติดตามและตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของส่วนแบ่งรายได้ ทีกองทุนได้ รับอย่าง
สมําเสมอ และหากพบความผิดพลาดหรื อข้ อบกพร่องทีอาจทําให้ กองทุนไม่ได้ รับส่วน
แบ่ ง รายได้ ที ถู ก ต้ องครบถ้ วนตามข้ อ ตกลง ต้ องดํ า เนิ น การหรื อ มอบหมายให้
ผู้ เชี ยวชาญดํ า เนิ น การให้ ผู้ ประกอบกิ จ การโครงสร้ างพื น" ฐานปรั บ ปรุ ง แก้ ไข
ข้ อผิดพลาดดังกล่าว

(13)

จัดให้ มีระบบงานทีสามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตามข้ อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุน

(14)

จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลต่าง ๆ ไม่เกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและดูแลให้
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื "อคืนจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินข้ อจํากัดดังกล่าวด้ วย

(15)

ในกรณี ที มี บุค คลอื นเป็ น นายทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ให้ บ ริ ษั ท จัด การแจ้ ง ให้
นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึ งข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนของคนต่างด้ าว
และดูแลให้ นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนของคนต่างด้ าว
หากการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็ นเหตุให้ การถือหน่วยลงทุนของคนต่างด้ าวเกิน
ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
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ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในแต่ละกองทุนรวมเพือให้ เป็ นไปตามข้ อจํากัด
การถือหน่วยลงทุน และดําเนินการให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื "อคืนตรวจสอบและ
รายงานต่อ บริ ษัท จัดการเมือพบการถื อ หน่วยลงทุนที ไม่เป็ นไปตามข้ อจํ ากัดการ
ถือหน่วยลงทุน

(17)

เพิมหรื อลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนและตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดไว้ ในประกาศ ทน. 38/2562 ตลอดจน
หลัก เกณฑ์ อื น ๆ ที ประกาศใช้ บัง คับ โดย ก.ล.ต. สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์

(18)

จ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที กํ า หนดไว้ ใ นโครงการจัดการกองทุน และข้ อผูก พัน ระหว่างผู้ถือ หน่วยลงทุนกับ
บริ ษัทจัดการ รวมทังเป็
" นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์

(19)

จัดให้ มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีกองทุนจะได้ มา และการ
ประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวในครัง" ถัด ๆ มาให้ เป็ นไปตามสัญญาโอนขายทรั พย์สิน
และสิ ท ธิ ร ายได้ ร ะหว่า งกองทุน และนิ ติ บุค คลผู้โ อนหรื อ บุค คลอื น ๆ รวมทัง" การ
ประเมินค่าทรั พย์ สินดังกล่าวในครั ง" ถัด ๆ มาอันเกี ยวเนืองกับทรั พย์ สินโครงสร้ าง
พื น" ฐานดัง กล่า วตามที กํ าหนดไว้ ใ นโครงการจัดการกองทุน และตามที กฎหมาย
หลักทรัพย์ได้ กําหนดไว้

(20)

ดําเนินการเลิกกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์

(21)

จัดให้ มีและคงไว้ ซึงระบบงานทีเหมาะสมสําหรับการบริ หารและจัดการกองทุน อย่าง
น้ อยในเรื องดังต่อไปนี "
·

การคัดเลือกและแต่งตังบุ
" คลากรทีเกียวข้ องกับการดําเนินการของกองทุน ให้ มี
ความรู้ ความสามารถที เหมาะสมกับ การบริ ห ารและจัด การกองทุน และ
ดําเนินการให้ มนใจได้
ั
ว่าบุคลากรทีแต่งตังดั
" งกล่าวมีความรู้ ความสามารถที
เหมาะสมเพือบริ หารและจัดการกองทุน

·

การวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ ทีสมบูรณ์ของการจัดตังกองทุ
"
นรวมทัง"
การตรวจสอบและสอบทาน (การทํ า due diligence) ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้ างพื "นฐานทีจะลงทุน ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการจัดตัง"
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กองทุนและทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีถูกต้ อง และเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน และ
·

การกํ า กับ ดูแ ลบริ ห ารและจัด การความเสี ยงที เกี ยวกับ ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้ างพื "นฐาน เพือให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนและเพือรั กษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(22)

บริ ษัทจัดการจะต้ องบริ หารจัดการกองทุนด้ วยตนเอง และไม่มอบหมายอํานาจให้
บุคคลอืนใด เว้ นแต่บริ ษัทจัดการอาจมอบหมายให้ ผ้ อู ืนบริ หารจัดการกองทุนเฉพาะ
ในส่วนทีเกียวกับการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอืนทีมิใช่ทรัพย์สนิ
กิจการโครงสร้ างพื "นฐานและการปฏิบตั ิการด้ านงานสนับสนุน ทังนี
" "การมอบหมาย
ดังกล่าว (หากมี) ต้ องเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์

(23)

ตรวจสอบการบริ หารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ซึงรวมถึงเสา
โทรคมนาคมและโครงสร้ างพื น" ฐานและอุ ป กรณ์ ที เกี ยวข้ องกั บ การให้ บริ ก าร
โทรศั พ ท์ เ คลื อนที โครงสร้ างใยแก้ วนํ า แสง ( fiber optic cable) และระบบ
บรอดแบรนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด ทีโอนหรื อจะโอนไปให้ กองทุนตามสัญญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ ทีจะเข้ าทําระหว่างกองทุนและนิติบุคคลผู้โอน รวมทัง"
ต้ องกําหนดอัตราค่าเช่า ค่าสิทธิ หรื อค่าตอบแทนอืนทีเกียวข้ อง ตลอดในเงือนไขตาม
สัญญาจัดหาผลประโยชน์ เพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทุนและมีลกั ษณะเดียวกับที
วิญ;ูชนจะพึงกระทํากับคูส่ ญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์เดียวกัน

(24)

ในส่วนของทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีกองทุนลงทุนในรู ปของสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้ ในอนาคตหรื อสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ อนั รวมถึง (แต่ไม่จํากัด
เพียง) รายได้ ในอนาคตทีกองทุนซื "อจาก BFKT และ AWC
·

บริ ษัทจัดการจะต้ องดําเนินการให้ BFKT และ AWC และผู้ประกอบกิจการ
โครงสร้ างพื "นฐานทีเป็ นคู่สญ
ั ญารายอืนใด จัดให้ มีกลไกให้ บริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้ทีบริ ษัทจัดการมอบหมายสามารถเข้ าตรวจสอบหรื อสอบยันของส่วนแบ่ง
รายได้ ที กองทุน ได้ รั บ ตามข้ อ ตกลง ตลอดจนจัด ส่ง รายงานหรื อ ข้ อ มูลที
เกียวข้ องต่อบริ ษัทจัดการเพือใช้ ในการติดตามและตรวจสอบความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของส่วนแบ่งรายได้ ดงั กล่าว และ
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บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการติดตามและตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของ
ส่วนแบ่งรายได้ ทีกองทุนได้ รับอย่างสมําเสมอ และหากพบความผิดพลาดหรื อ
ข้ อบกพร่ องทีอาจทําให้ กองทุนไม่ได้ รับส่วนแบ่งรายได้ ทีถูกต้ องครบถ้ วนตาม
ข้ อตกลง บริ ษั ท จั ด การต้ องดํ า เนิ น การหรื อ มอบหมายให้ ผู้ เชี ยวชาญ
ดํ า เนิ น การให้ BFKT และ AWC และผู้ป ระกอบกิ จ การโครงสร้ างพื น" ฐาน
(แล้ วแต่กรณี) ปรับปรุงแก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าว

·

บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการข้ างต้ นให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง
กับกองทุน

(25)

ดําเนินการอืน ๆ เพือให้ เป็ นไปตามและบรรลุวัตถุประสงค์ ของกองทุน และรั กษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบ
ของบริ ษั ท จัดการ เป็ น ต้ น แต่ทัง" นี " การดํ าเนิน การดังกล่าวต้ องไม่ขัด หรื อแย้ งกับ
กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอืน ๆ ทีเกียวข้ อง

การลงทุน
(1)

เข้ าทําสัญญาเพือให้ ได้ มาซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานในนามของกองทุน
ภายในหกเดื อ นนั บ แต่ วั น จดทะเบี ย นกองทุ น โดยคิ ด เป็ นมู ล ค่ า ไม่ น้ อยกว่ า
1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุน

(2)

ดํารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานของกองทุน ณ วันสิ "นรอบ
ระยะเวลาบัญชี ประจํ าปี โดยให้ มีมูลค่ารวมกันไม่น้ อยกว่า ร้ อยละ 75 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทุน (เว้ นแต่รอบระยะเวลาบัญชีสดุ ท้ ายของอายุกองทุน หรื อ
ตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบ

(3)

ดํารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐาน โดยมีมลู ค่ารวมกันไม่น้อย
กว่า 1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรั พย์ สินรวมของ
กองทุนภายในระยะเวลาหนึงปี หลังจากการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื "นฐาน

(4)

ดําเนินการให้ กองทุนไม่ลงทุนในทรัพย์สินอืนทีมิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐาน
เว้ นแต่เป็ นทรัพย์สินอืนทีสํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ กองทุนสามารถลงทุนหรื อมีไว้
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ได้ และดํ า เนิ น การให้ ก ารลงทุน ของกองทุน ในทรั พ ย์ สิ น อื นดัง กล่า วเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ เกียวกับอัตราส่วนการลงทุน
การเรียกเก็บและชําระเงินในนามของกองทุน
ดําเนินการเกียวกับการเรี ยกเก็บและชําระค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่าย และ/หรื อ เงิน
ตอบแทนอืนใดจากกองทุนให้ เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
การแต่ งตัง# บุคคลทีเกียวข้ องเพือการบริหารจัดการกองทุน
(1)

จัดให้ มีคณะกรรมการทีปรึ กษาการลงทุนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกํ าหนดไว้ ใน
ประกาศ ทน. 38/2562 และแต่ง ตัง" บุคคลเข้ าแทนที กรรมการในคณะกรรมการที
ปรึ กษาการลงทุน โดยแต่งตังบุ
" คคลทีมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที
กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และเป็ นไปตามข้ อเงือนไขทีกําหนดไว้ ในโครงการ
จัดการกองทุน

(2)

จัดให้ มีการแต่งตังบุ
" คลากรทีมีคุณสมบัติตามทีกําหนดไว้ ในประกาศทีเกียวข้ องซึง
ออกตามพ.ร.บ. หลักทรั พย์ และได้ รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. หรื อ สํานักงาน
ก.ล.ต. เป็ นผู้จัดการกองทุนเพือปฏิบตั ิหน้ าทีตามกฎหมายและประกาศเกียวกับการ
จัดตังและจั
"
ดการกองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานทีใช้ บงั คับกับบริ ษัทจัดการ และปฏิบตั ิ
หน้ าทีโดยยึดมันในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทีได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการจะต้ องรายงานการแต่งตังและการสิ
"
"นสุด
การแต่งตังผู
" ้ จดั การกองทุนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศทีเกียวข้ องซึงออกโดย
สํานักงาน ก.ล.ต. รวมทังเปิ
" ดเผยรายชือผู้จดั การกองทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานหรื อเอกสารทีจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละ
หนึงครัง" และเปิ ดเผยไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
" " ในกรณีทีมีการเปลียนแปลง
ข้ อมูล ให้ บริ ษัทจัดการปรับปรุ งข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั ภายใน 14 วันนับแต่วนั ทีมีการ
เปลียนแปลง

(3)

แต่งตัง" ผู้ดูแลผลประโยชน์ และเปลียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยการแต่งตัง" ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ รายใหม่ (โดยอํานาจของมติผ้ ูถือหน่วยลงทุน) ซึงมีคุณสมบัติตามที
กฎหมายหลักทรั พย์ กําหนดและเป็ นไปตามข้ อเงือนไขทีระบุไว้ ในโครงการจัดการ
กองทุน
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(4)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

แต่งตังนายทะเบี
"
ยน และเปลียนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตังนายทะเบี
"
ยนรายใหม่
ซึงมีคณ
ุ สมบัติตามทีกฎหมายหลักทรัพย์กําหนด และแจ้ งหน่วยงานทีเกียวข้ องถึงการ
แต่ ง ตัง" นายทะเบี ย นดัง กล่า ว ตลอดจนติ ด ตามตรวจสอบการปฏิ บัติ ห น้ า ที ของ
นายทะเบียนให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดเกียวกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
ของสํานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดจนข้ อกําหนดและเงือนไขในสัญญาแต่งตังนายทะเบี
"
ยนผู้ถือหน่วยลงทุน

(5)

แต่ง ตัง" นิ ติ บุค คลที มี ป ระสบการณ์ แ ละความรู้ ความเชี ยวชาญในการประเมินค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานเป็ นผู้ประเมินค่า ซึงจะประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื "นฐานตามกฎหมายหลักทรัพย์

(6)

แต่งตังที
" ปรึ กษา (หากมี) เพือปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นทีปรึ กษาของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ
ของกองทุน หรื อบุคคลอืน ๆ ทีเกียวข้ องและจําเป็ นเพือปฏิบตั ิหน้ าทีเกียวกับกองทุน
อาทิ ทีปรึกษาทางการเงิน และทีปรึกษากฎหมาย

(7)

แต่งตังผู
" ้ สอบบัญชีของกองทุน ซึงเป็ นผู้สอบบัญชีทีอยูใ่ นบัญชีทีสํานักงาน ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ และเปลียนตัวผู้สอบบัญชีใหม่ซงเป็
ึ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว

(8)

แต่งตังผู
" ้ ชําระบัญชีของกองทุนโดยความเห็นชอบของสํานักงาน ก.ล.ต. เพือทําหน้ าที
เก็บรวบรวมและแบ่งทรัพย์สินของกองทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน รวมถึงปฏิบตั ิ หน้ าที
อืน ๆ ทีกําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และดําเนินการอย่างอืนเท่าทีจําเป็ นเพือให้
การชําระบัญชีเสร็ จสิ "นเมือมีการเลิกกองทุน

(9)

จัดให้ มีผ้ ตู ิดต่อกับผู้ลงทุนซึงได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพือทําหน้ าที
ขายหน่วยลงทุนหรื อให้ คําแนะนํากับผู้ลงทุนรายย่อย

หน้ าทีความรับผิดชอบอืน ๆ
(1)

จัดให้ มีการยืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอันได้ แก่เงินทีได้ รับจากการจําหน่าย
หน่วยลงทุน เป็ นกองทุนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั สิ "นสุด
การเสนอขายหน่วยลงทุน ตามมาตรา 124 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และประกาศทีออก
โดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
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(2)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

จัด ให้ มีก ารยื นคํ าขอจดทะเบี ยนหน่วยลงทุน เป็ นหลักทรั พ ย์ จ ดทะเบี ยนต่อ ตลาด
หลักทรัพย์ ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุนหรื อนับแต่วนั สิ "นสุดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนเพิมเติมเพือการเพิมเงินทุนของกองทุน

(3)

ดูแลให้ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการและโครงการจัดการกองทุน
เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรั พย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสังทีออกโดยอาศัย
อํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าวตลอดเวลา โดยในกรณีทีข้ อกําหนดในข้ อผูกพันระหว่าง
ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น กั บ บริ ษั ท จั ด การหรื อ โครงการจั ด การกองทุ น ขัด หรื อ แย้ งกั บ
หลักเกณฑ์ ในกฎหมายหลักทรั พย์ และ/หรื อ ประกาศ กฎ และ/หรื อ คําสังนัน" ให้
บริ ษัทจัดการดําเนินการเพือให้ มีการแก้ ไขข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการ และ/หรื อ โครงการจัดการกองทุนโดยไม่ชักช้ า หากมีความไม่สอดคล้ องกัน
ระหว่า งข้ อ ผูก พัน ระหว่า งผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน กับ บริ ษั ท จัด การและโครงการจัด การ
กองทุน และกฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสัง บริ ษัทจัดการต้ อง
บริ หารจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง และให้ ถือว่าได้
บริ หารจัดการกองทุน และปฏิบัติตามข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือ หน่วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการและโครงการจัดการกองทุนแล้ ว

(4)

เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยให้ เป็ น ไปตามที
กํ าหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ บริ ษั ทจัดการ โครงการจัดการ
กองทุน และกฎหมายหลักทรัพย์

(5)

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการต้ องแสดงข้ อมูลเพือประกอบการ
ตัดสินใจของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึงรวมถึงข้ อมูลเกียวกับการออกเสียงลง
มติในแต่ละวาระ และวันทีประสงค์จะให้ มติมีผล และความเห็นของบริ ษัทจัดการและ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ในเรื องทีขอมติ และผลกระทบทีผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้ รับจากการ
ลงมติในเรื องดังกล่าว เป็ นต้ น ทังนี
" " บริ ษัทจัดการจะแสดงข้ อมูลดังกล่าวไว้ ในหนังสือ
แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพือขอมติ

(6)

ให้ ความเห็นเกียวกับเรื องทีบริ ษัทจัดการต้ องให้ ความเห็นตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึง
รวมถึงความสมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐาน และ
ในเรื องทีจะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
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(7)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

ในกรณี ทีผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอให้ ออกใบหน่วยลงทุนหรื อหลักฐานแสดงสิทธิ ใน
หน่วยลงทุนบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการออกใบหน่วยลงทุนหรื อหลักฐานแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนทีเป็ นปั จจุบนั โดยมีข้อมูลทีจําเป็ นและเพียงพอเพือให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใช้
เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้ อ้างอิงต่อบริ ษัทจัดการและบุคคล
อื นได้ ทัง" นี " เป็ น ไปตามข้ อกํ าหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือ หน่วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการ

(8)

ดําเนินการกํากับดูแลและทําให้ มนใจได้
ั
ว่าบุคลากรของบริ ษัทจัดการปฏิบตั ิงานตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ทีออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทังจรรยาบรรณ
"
และมาตรฐานการปฏิบตั ิงานทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(9)

อํานวยความสะดวกแก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ เพือให้ บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้ าทีของตนในส่วนทีเกียวกับ
กองทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

(10)

จัดทําบัญชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกไว้ ต่างหากจากทรัพย์สินของบริ ษัท
จัดการ และนําทรัพย์สินของกองทุนและผลประโยชน์ทีได้ จากการนําทรัพย์ สินของ
กองทุนไปลงทุนไปฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์

(11)

จัดทําและจัดเก็บบัญชีและบันทึกแสดงการลงทุนของกองทุนให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
หลักทรัพย์

(12)

จัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดไว้ ในกฎหมาย
หลักทรัพย์

(13)

จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบ ทังนี
" " ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีกําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์

(14)

คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน และเปิ ดเผย
ข้ อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์

(15)

จัดทํางบการเงินของกองทุนตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์และ
นําส่งงบการเงินดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
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(16)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

จัดทํารายงานประจําปี ของกองทุนโดยมีข้อมูลตามทีกําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
ทุกรอบระยะเวลาสิ "นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน และส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ภายในสีเดือนนับแต่วนั สิ "นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของกองทุน

(17)

รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชกั ช้ าเมือปรากฏเหตุการณ์
หรื อการเปลียนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ าง
พื น" ฐานที กองทุน ลงทุน หรื อ มี ไ ว้ อ ย่า งมี นัย สํ า คัญ ตามหลัก เกณฑ์ ที กํ า หนดไว้ ใ น
ประกาศทีเกียวข้ อง

(18)

จัดทํา จัดให้ มีการทํา จัดส่ง รายงาน และเปิ ดเผยข้ อมูลทีเกี ยวข้ องกับกองทุน ให้
เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์

(19)

ติดตาม ดําเนินการ และสังการต่อบุคคลต่าง ๆ ซึงมีหน้ าทีรั บผิดชอบตามสัญญา
ต่าง ๆ อาทิ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จดั การกองทุน ทีปรึ กษา และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน
ตามสัญญาแต่งตังที
" เกียวข้ อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิตามหน้ าทีและความ
รับผิดชอบของบุคคลดังกล่าวภายใต้ สญ
ั ญาทีเกียวข้ องและการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
หลักทรั พย์ รวมถึงดําเนินการตามทีระบุไว้ ในสัญญาแต่งตัง" และ/หรื อ ตามทีผู้ถือ
หน่วยลงทุนร้ องขอ และ

(20)

ปฏิบตั ิหน้ าทีอืน ๆ ตามทีกฎหมายหลักทรัพย์กําหนดว่าเป็ นหน้ าทีของบริ ษัทจัดการ

11.1.5 การถอดถอนและเปลียนแปลงบริษัทจัดการ
กองทุนอาจเปลียนบริษัทจัดการได้ เมือเกิดกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี " และ/หรื อ เมือได้ รับการ
อนุมตั ิเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1)

เมือผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึงถื อหน่วยลงทุน
รวมกันเกิ นกึงหนึงของจํ านวนหน่วยลงทุนทัง" หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึงเข้ าร่ วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้ เปลียนบริ ษัทจัดการ และมีการแต่งตังบริ
" ษัท
จัดการรายใหม่ขึ "น ในเวลาใด ๆ ระหว่างอายุของกองทุน

(2)

ในกรณีทีบริ ษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
จัดการกองทุนรวม หรื อในกรณีทีบริ ษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีบริ ษัทจัดการได้
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ในกรณีทีสํานักงาน ก.ล.ต. สังเพิกถอนบริ ษั ทจัดการจากการบริ หารจัดการกองทุน
ตามมาตรา +%$ ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ

(4)

ในกรณีทีทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบการเปลียนแปลงแก้ ไขนโยบายใน
การจัดการที กํ าหนดไว้ โครงการจัด การกองทุน หรื อ มี ก ารแก้ ไขเพิ มเติมกฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอืน ๆ ทีเกียวข้ อง อันมีผลให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถ
ดําเนินการให้ สอดคล้ องกับประกาศ คําสัง ระเบียบ และข้ อบังคับดังกล่าว หรื อเป็ น
การเปลียนแปลง แก้ ไขเพิมเติมในลักษณะทีมีผลให้ เป็ นการเพิมภาระหน้ าทีแก่บริ ษัท
จัดการ และบริ ษัทจัดการไม่ประสงค์จะรับหน้ าทีต่อไป ทังนี
" " บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ ง
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นลายลักษณ์ อักษรว่าไม่ประสงค์ ทีจะรั บหน้ าทีต่อไป โดยมี
เงือนไขว่าบริ ษัทจัดการจะต้ องเสนอชือบริ ษัทจัดการรายใหม่ทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
ตามทีกฎหมายหลักทรัพย์กําหนด (เว้ นแต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะจัดหาบริ ษัท
จัดการรายใหม่เอง) โดยทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะดําเนินการแต่งตังบริ
" ษัทจัดการ
รายใหม่ทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามทีกฎหมายหลักทรัพย์กําหนด เพือทําหน้ าทีจัดการ
กองทุนตามทีระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนแทนบริ ษัทจัดการภายใน 2, วัน นับ
จากวันทีได้ รับแจ้ งจากบริ ษัทจัดการ

ในการเปลียนบริ ษั ทจัดการ หากเป็ นกรณีทีกฎหมายหลักทรัพย์กําหนดให้ การเปลียนแปลง
ดังกล่าวต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก็ให้ ดําเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน
บริ ษัทจัดการจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตังบริ
" ษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็ น
กรณีทีบริ ษัทจัดการได้ ทําการแจ้ งการลาออกจากการเป็ นบริ ษัทจัดการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามข้ อ (4)
ข้ างต้ นนี "จนครบถ้ วนแล้ ว แต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เห็นชอบกับการแต่งตังบริ
" ษัทจัดการรายใหม่ทีบริ ษัท
จัดการเสนอชื อ หรื อกองทุน และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถแต่งตังบริ
" ษัทจัดการรายใหม่ได้
ภายใน 2, วัน นับจากวันทีได้ รับแจ้ งจากบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ:ทีจะเลิกกองทุน และใน
กรณีดงั กล่าวจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายได้ ให้ ความเห็นชอบกับการเลิกกองทุนแล้ ว
ในการปฏิบตั ิหน้ าทีของบริ ษั ทจัดการในเวลาใด ๆ หลังจากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเปลียนตัว
บริ ษัทจัดการแล้ วตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ (1) หรื อภายหลังจากวันสิ "นสุดการปฏิบตั ิหน้ าทีบริ ษัทจัดการ
ตามข้ อ (4) ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะยังคงมีสิทธิ ได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราทีระบุไว้ ใน
โครงการจัดการกองทุน โดยคํานวณจํานวนค่าธรรมเนียมการจัดการตามระยะเวลาทีปฏิบตั ิหน้ าทีจริ ง
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ผู้บริหารทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน# ฐาน
บริ ษัทจัดการได้ แต่งตังบริ
" ษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด เป็ นผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคม
เพือทําหน้ าทีให้ บริ การเกียวกับงานด้ านธุรการ การจัดหาผลประโยชน์ และการตลาดในส่วนทีเกียวกับทรัพย์สนิ
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม
11.2.1 ชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร
ชือ

บริ ษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด

ทีอยู่

18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์

02 858 6963

โทรสาร

02 858 1723

11.2.2 โครงสร้ างผู้ถอื หุ้น
รายชือผู้ถอื หุ้น
1)

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

บริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน จํากัด

99.99

11.2.3 หน้ าทีและความรับผิดชอบของผู้บริหารทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน# ฐาน
(ก) ติดต่อ เจรจา ประสานงาน ยืนข้ อเสนอ ลงนามในเอกสารทีเกียวข้ อง และ/หรื อ ดําเนินการใด ๆ ที
เกียวข้ องและจําเป็ นเพือให้ มีการดําเนินการด้ านธุรการสําหรับทรัพย์สินทีเป็ นโครงสร้ างพื "นฐาน
โทรคมนาคมของกองทุนตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาบริ การหลัก ระหว่างกองทุน และบริ ษัท เทเล
คอม แอสเซท แมเนจเม้ นท์ จํากัด ฉบับลงวันที 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึงอาจมีการแก้ ไข และ/
หรื อ เปลียนแปลง อันรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การจัดการ ติดต่อ เจรจา ประสานงานกับบุคคลที
เกียวข้ อง ลงนามในเอกสารทีเกียวข้ อง และ/หรื อ ดําเนินการ (ก) เพือให้ มีการเข้ าใช้ และ/หรื อ เข้ า
ชมสถานทีตังทรั
" พย์สินทีเป็ นโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุน (ข) เพือให้ มีการเข้ าทํา
สัญญา หรื อต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหรื อให้ ใช้ สถานทีตังทรั
" พย์สินทีเป็ นโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม
ของกองทุน ระหว่างกองทุน กับเจ้ าของหรื อผู้ให้ เช่าหรื อผู้ยินยอมให้ ใช้ สถานที และจัดการเพือให้
มีการจดทะเบียนสัญญาดังกล่าวกับเจ้ าหน้ าทีทีเกียวข้ อง (หากจําเป็ น) (ค) ทีเกียวกับการชําระค่า
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เช่าตามสัญญาเช่าหรื อให้ ใช้ สถานทีตังทรั
" พย์สนิ ทีเป็ นโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุน
ให้ แก่เจ้ าของหรื อผู้ให้ เช่าหรื อผู้ยินยอมให้ ใช้ สถานที (ง) ทีเกียวกับการประกันภัย (จ) เพือให้ ได้ มา
ซึงสิทธิแห่งทางสําหรับทรัพย์สนิ ทีเป็ นโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุน รวมถึงการชําระ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายสําหรับสิทธิแห่งทางดังกล่าว (ฉ) ทีเกียวกับการจัดเก็บ ติดตาม และ/
หรื อ ทวงถามค่าเช่าเป็ นรายเดือนจากบุคคลทีเช่าทรัพย์สินทีเป็ นโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม
จากกองทุน (ทังตามสั
"
ญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักและสัญญาเช่าอืน ๆ ระหว่าง
กองทุน กับผู้เช่า) และ (ช) ทีเกียวกับการจัดการเกียวกับใบแจ้ งหนี "และใบเสร็ จรับเงินสําหรับค่า
เช่าทรัพย์สนิ ทีเป็ นโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุน เป็ นรายเดือน
(ข) ติดต่อ เจรจา ประสานงาน ยืนข้ อเสนอ ลงนามในเอกสารทีเกียวข้ อง และ/หรื อ ดําเนินการใด ๆ ที
เกียวข้ องและจําเป็ นเพือให้ มีการดําเนินการทางด้ านการตลาดสําหรับทรัพย์สินทีเป็ นโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาบริ การหลัก อันรวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพียงการทําการตลาด ติดต่อ เจรจา ประสานงาน ยืนข้ อเสนอ และ/หรื อ ลงนามในเอกสารที
เกียวข้ องเพือนําพื "นที (slots) บนเสาโทรคมนาคม หรื อความจุของระบบ (capacity) ของทรัพย์สนิ
ทีเป็ นโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ทียังไม่มีการใช้ งาน ออกให้ เช่า ดําเนินการ และ
บริ หารจัดการแก่ผ้ เู ช่ารายใหม่ และดําเนินการให้ มีการเข้ าทําสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หาร
จัดการ ระหว่างผู้เช่าดังกล่าวกับกองทุน
(ค) ติดต่อ ประสานงาน ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล และ/หรื อ ดําเนินการใด ๆ ทีเกียวข้ องและจําเป็ น
เพื อให้ บุค คลที กองทุน ทํ า สัญ ญาแต่ง ตัง" หรื อ มอบหมายให้ ดํ าเนิ น การบริ ห ารจัด การ จัด หา
ผลประโยชน์ หรื อให้ บริ การแก่กองทุน เกียวกับทรัพย์สนิ ทีเป็ นโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของ
กองทุน ปฏิบตั ิตามหน้ าทีของตนภายใต้ สญ
ั ญาแต่งตังหรื
" อมอบหมายดังกล่าว
(ง) บอกกล่าว ติดตามทวงถาม ร้ องทุกข์ กล่าวโทษ เจรจา เรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อ แจ้ งความ
ดําเนินคดีกับคู่สญ
ั ญาของกองทุน ทีกระทําละเมิด หรื อปฏิบตั ิผิดข้ อสัญญาหรื อข้ อตกลง หรื อ
บุคคลอืนใดในเรื องทีเกี ยวข้ องกับการเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการทรั พย์ สิน โครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ตลอดจนให้ ถ้อยคํา ลงนาม ส่งมอบ รับมอบ และ/หรื อ รับรอง
เอกสารต่าง ๆ อันจําเป็ นและเกียวข้ อง เพือสําเร็ จผลตามวัตถุประสงค์ตามทีได้ ระบุไว้ ในข้ อ (ก)
ข้ อ (ข) และ ข้ อ (ค) ข้ างต้ น
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(จ) ติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเรื องสิทธิ แห่งทาง ภาษี โรงเรื อน
และทีดิน ภาษี มูลค่าเพิม รวมทังการขออนุ
"
ญาตต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับการเช่า ดําเนินการและ
บริ หารจัดการทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุน
(ฉ) แต่งตังตั
" วแทนช่วงคนหนึงคนใดหรื อหลายคน รวมทังการแต่
"
ง ตัง" การเปลียนแปลง การยกเลิก
เพิ ก ถอนการแต่ง ตัง" เพื อให้ บ รรลุซึงประโยชน์ และวัต ถุป ระสงค์ อัน ได้ ก ล่า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น
ทุกประการ
11.3

ผู้ดูแลผลประโยชน์
11.3.1 ชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซต์
ชือ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ทีอยู่

เลขที + ซอยราษฎร์ บรู ณะ %0/+ ถนนราษฎร์ บรู ณะ
แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ +,+*,

โทรศัพท์

02 470 3655

โทรสาร

02 470 1996-7

เว็บไซต์

https://www.kasikornbank.com

11.3.2 โครงสร้ างผู้ถอื หุ้น
โครงสร้ างผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน 10 อัน ดับ แรกของผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ณ วัน ที 12 เมษายน 2562 มี
รายละเอียดดังนี "
รายชือผู้ถอื หุ้น

จํานวนหุ้น
(หุ้น)

คิดเป็ นร้ อยละ
(ประมาณ)

1.

บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

541,795,436

22.64

2.

STATE STREET EUROPE LIMITED

207,566,590

8.67

3.

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINESS LIMITED

143,480,638

6.00

4.

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

87,990,808

3.68
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5.

สํานักงานประกันสังคม

61,607,800

2.57

6.

BNY MELLON NOMINEES LIMITED

54,850,142

2.29

7.

THE BANK OF NEW YORK MELLON

44,202,528

1.85

8.

GIC PRIVATE LIMITED

40,722,900

1.70

9.

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINESS LIMITED

39,064,584

1.63

29,011,400

1.21

10. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED

11.3.3 สิทธิ หน้ าทีและความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสทิ ธิ หน้ าทีและความรับผิดชอบหลัก ๆ ดังต่อไปนี "
(1)

ได้ รับค่าตอบแทนจากการทําหน้ าทีเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราทีกํ าหนดไว้ ในสัญญา
แต่งตังผู
" ้ ดแู ลผลประโยชน์

(2)

ลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการในนามผู้ถือหน่วยลงทุน

(3)

รับรองการได้ รับเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุน และให้ การสนับสนุนการจัดตังและการจดทะเบี
"
ยน
จัดตังกองทุ
"
นกับสํานักงาน ก.ล.ต.

(4)

กํากับดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าทีตามกฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการจัดการกองทุน
ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการโดยเคร่งครัด

(5)

จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีทีบริ ษัทจัดการกระทําการ หรื อ
งดเว้ นกระทําการ จนก่อให้ เกิ ดความเสียหายแก่กองทุนหรื อไม่ปฏิบัติห น้ าทีตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ ทังนี
" " ภายในห้ าวันนับตังแต่
" วนั ทีผู้ดแู ลผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว

(6)

รั บฝากทรั พย์ สินของกองทุน โดยแยกไว้ ต่างหากจากทรั พย์ สินของผู้ดูแ ลผลประโยชน์ หรื อ
ทรัพย์สนิ ของบุคคลอืนซึงผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นผู้รับฝากไว้

(7)

ควบคุมและดูแลให้ การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรื อทรัพย์สินอืนใดของ
กองทุนเป็ นไปตามทีระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
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รายได้ สัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที และสัญญา
บริ การหลัก
(8)

จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน

(9)

ดําเนินการฟ้องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบัติตามหน้ าทีของตนหรื อฟ้องร้ องเรี ยกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทังนี
" " เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทัง" ปวง
หรื อ เมื อได้ รับ คําสังจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยค่าใช้ จ่ ายในการฟ้องร้ องบังคับคดีดังกล่าว
ให้ เรี ยกร้ องจากทรัพย์สนิ ของกองทุนได้

(10) ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบตั ิงานในการบริ หารจัดการกองทุนของบริ ษัทจัดการโดยเคร่งครัด
ด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ตและด้ วยความระมัดระวัง โดยใช้ ความรู้ ความสามารถเยียงผู้ประกอบ
วิชาชีพเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(11) พิจารณาอนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานของ
กองทุนทีมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้ านบาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทุน ณ เวลาทีมีการได้ มาหรื อจําหน่ายไปดังกล่าว โดยให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน
และกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
" " โดยคํานึงถึงความเห็นของผู้เชียวชาญอิสระ ซึงได้ รับการแต่งตัง"
โดยค่าใช้ จ่ายของกองทุน (ถ้ ามี)
(12) พิจารณาอนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิการเข้ าทําสัญญาหรื อแก้ ไขเพิมเติมหรื อยกเลิกสัญญาทีเกียวกับ
การบริ หารจัดการหรื อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีมีมูลค่า
ของสัญญามากกว่า 100 ล้ านบาทแต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน
ณ เวลาทีมีการเข้ าทําสัญญาหรื อแก้ ไขเพิมเติมหรื อบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้ เป็ นไปตาม
โครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
" " โดยคํานึงถึงความเห็นของผู้เชียวชาญ
อิสระ (ซึงได้ รับการแต่งตังโดยค่
"
าใช้ จ่ายของกองทุน)
(13) แจ้ ง ให้ บ ริ ษั ท จัด การจัด ให้ มี ก ารประเมิ น ค่า ใหม่โดยพลัน เมื อผู้ดูแ ลผลประโยชน์ เ ห็ น ว่ามี
เหตุการณ์หรื อการเปลียนแปลงใด ๆ เกิดขึ "น อันมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนอย่าง
มีนยั สําคัญ หรื อเมือเห็นว่าจําเป็ นต้ องประเมินค่าใหม่เพือกองทุน
(14) ให้ ความเห็นเกียวกับเรื องทีต้ องได้ รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึงรวมถึงเรื องทีต้ อง
ได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
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(15) ดําเนินการให้ มีการรับหรื อชําระเงินจากบัญชีของกองทุนภายในระยะเวลาทีบริ ษัทจัดการร้ อง
ขออย่างสมเหตุสมผล ทังนี
" " โดยต้ องเป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน และ/หรื อ ข้ อกําหนด
ของเอกสารธุรกรรมทีเกียวข้ อง (ตามแต่กรณี)
(16) ไม่กระทําการอันเป็ นการขัดกับประโยชน์ข องกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานัน"
จะเป็ นไปเพือประโยชน์ของผู้ดแู ลผลประโยชน์เองหรื อประโยชน์ของผู้อืน เว้ นแต่เป็ นการเรี ยก
ค่าตอบแทนในการทําหน้ าทีเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์หรื อเป็ นการดําเนินการในลักษณะทีเป็ น
ธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
ทีได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ าน
(17) ในกรณีทีการดําเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการไม่ดําเนินการ
ขอมติ ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามทีจําเป็ นเพือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
(18) มีสิทธิ หน้ าที และความรั บผิดชอบอืนตามทีกํ าหนดในโครงการจัดการกองทุนและสัญญา
แต่งตังผู
" ้ ดแู ลผลประโยชน์ และ
(19) ปฏิบตั ิหน้ าทีอืนตามทีกําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตังผู
" ้ ดแู ลผลประโยชน์
11.3.4 การถอดถอนและเปลียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
บริ ษัทจัดการอาจเปลียนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์เมือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงดังต่อไปนี "
(1)

เมือผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึงถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กว่ากึงหนึงของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
"
้ ถือหน่วยลงทุน ซึงเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ให้ เปลียนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ และมีการแต่งตังผู
" ้ ดแู ลผลประโยชน์ ราย
ใหม่ขึ "น ในเวลาใด ๆ ระหว่างอายุของกองทุน

(2)

ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการใด ๆ ทีขัดต่อผลประโยชน์ของกองทุนหรื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนในลักษณะทีมีนยั สําคัญและไม่สามารถเยียวยาได้

(3)

ในกรณี ทีผู้ดูแลผลประโยชน์ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิ จธนาคารพาณิ ชย์หรื อ
ธุ ร กิ จ สถาบัน การเงิ น หรื อ ในกรณี ที ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ไม่สามารถปฏิ บัติห น้ า ทีหรื อความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้

(4)

ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําความผิดอาญาเกียวกับทรัพย์ตามบทบัญญัติในหมวด 1
หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หรื อหมวด 7 ของลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
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ในกรณี ทีผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่ปฏิบัติหน้ าทีหรื อความรับผิดชอบตามทีกําหนดไว้ ในสัญญา
แต่งตังผู
" ้ ดแู ลผลประโยชน์

(6)

ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงเงือนไขในโครงการจัดการกองทุนทีสําคัญอันเนืองมาจากการแก้ ไข
เปลี ยนแปลงกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ หรื อ กรณี อื นใดอั น มี ผ ลให้ บริ ษั ท จั ด การและผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงกันได้ ในการแก้ ไขเปลียนแปลงสัญญาแต่งตังผู
" ้ ดแู ลผลประโยชน์
ให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงหรื อแก้ ไขดังกล่าว ทังนี
" " เนืองจากการเปลียนแปลงหรื อแก้ ไข
ดัง กล่า วมี ผลให้ เป็ นการเพิ มภาระหน้ า ทีแก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ไม่
ประสงค์จะรับหน้ าทีดังกล่าวต่อไป ในกรณีดงั กล่าว ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
แต่งตังผู
" ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(7)

ในกรณีทีผู้ดแู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้ อหนึงตามทีกําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
ในกรณีดงั กล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จดั การแก้ ไขคุณสมบัตใิ ห้
ถูกต้ องภายใน 15 วัน นับตัง" แต่วนั ถัดจากวันทีบริ ษัทจัดการทราบหรื อควรได้ ทราบการขาด
คุณสมบัติดงั กล่าว หรื อวันถัดจากวันทีสํานักงาน ก.ล.ต. ตรวจพบการขาดคุณสมบัติดงั กล่าว
และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขการขาดคุณสมบัติดงั กล่าวให้ สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
สามวันทําการนับตังแต่
" วนั ถัดจากวันทีผู้ดแู ลผลประโยชน์แก้ ไขการขาดคุณสมบัติเสร็ จสิ "น ใน
กรณี ทีผู้ดูแลผลประโยชน์ มิได้ ทําการแก้ ไขการขาดคุณสมบัติให้ ถูกต้ องภายในระยะเวลาที
กํ า หนดดัง กล่า ว บริ ษั ท จัด การจะดํ า เนิ น การขออนุญ าตเปลียนตัว ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ต่ อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตังแต่
" วนั ถัดจากวันทีครบกําหนดเวลาให้ แก้ ไข เมือได้ รับ
อนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัทจัดการจะแต่งตังผู
" ้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทน
ผู้ดแู ลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทังนี
" " เว้ นแต่สาํ นักงาน ก.ล.ต. จะสังการเป็ นอย่างอืน

(8)

เมือมีผ้ ใู ดเสนอหรื อยืนคําร้ องต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการทีเกียวข้ องในส่วนทีเกียวกับผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ (1) เพือเลิกกิจการของผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อเพือวัตถุประสงค์อืนใดทีคล้ ายคลึง
กัน หรื อ (2) เพือฟื น" ฟูกิจการ ประนอมหนี "หรื อผ่อนผันการชําระหนี " จัดการทรัพย์สนิ ชําระบัญชี
หรื อร้ องขออืนใดทีคล้ ายคลึงกันภายใต้ กฎหมายปั จจุบนั หรื อในอนาคต หรื อภายใต้ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ หรื อ
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เมือหน่วยงานหรื อองค์กรของรัฐมีความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ิงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์วา่ มี
ความผิด หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง และแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบหรื อประกาศเป็ นการ
ทัวไป

(10) เมือมีการบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
" ้ ดแู ลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีทีกําหนดไว้ ข้างต้ น โดย
บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายหนึงฝ่ ายใดทีประสงค์จะบอกเลิกสัญญาบอกกล่าวให้
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 60 วัน
เนื องจากกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ กํ า หนดให้ ก องทุน ต้ อ งมี ผ้ ูดูแ ลผลประโยชน์ ดัง นัน" ในกรณี ที ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์หมดหน้ าที ลงตามเงือนไขการเปลียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์นนต้
ั " องทําหน้ าที
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์ ตามทีจําเป็ นเพือให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทํา
หน้ าทีต่อไปได้ และจนกว่าจะจัดการโอนและส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทังหมดของกองทุ
"
นให้ แก่
ผู้ดูแลผลประโยชน์ รายใหม่จนเสร็ จ สิ "น หรื อตามคําสังของบริ ษัทจัดการ หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการ
ดําเนินการอืนใดทีจําเป็ น เพือให้ การโอนและส่งมอบทรัพย์สิน และเอกสารทังหลายเป็
"
นไปโดยเรี ยบร้ อยให้ แก่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็ จสิ "น ซึงรวมถึงการลงลายมือชือในหนังสือเพือรับรองความถูกต้ องและครบถ้ วน
ของสิงทีส่งมอบให้ ด้วย ทังนี
" " ภายในเวลาอันสมควรเพือให้ การปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นไปด้ วยความต่อเนือง ทังนี
" " ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ยงั คงมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนตามอัตราปกติทีคิดคํานวณได้ ภายใต้ สญ
ั ญาแต่งตังผู
" ้ ดแู ลผลประโยชน์
จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารดังกล่าวให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่ หรื อตามคําสังของบริ ษัท
จัดการ หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. จะแล้ วเสร็ จ
ในกรณีทีสัญญาแต่งตังผู
" ้ ดูแลผลประโยชน์สิ "นสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ ได้ รับเงินค่าตอบแทน
และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอืนใดทีถึงกําหนดชําระแต่ยงั มิได้ ชําระให้ แก่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตังผู
" ้ ดูแ ล
ผลประโยชน์ ซึงเกิดขึ "นก่อนการสิ "นสุดของสัญญาแต่งตังผู
" ้ ดแู ลผลประโยชน์แต่ยงั มิได้ รับชําระ โดยค่าตอบแทน
และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอืนใด จะคํานวณถึงวันทีครบระยะเวลาบอกกล่าวการบอกเลิกสั ญญาหรื อระยะเวลาที
กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
" ้ ดแู ลผลประโยชน์
11.3.5 สถานทีเก็บรักษาทรัพย์ สนิ ของกองทุน
บริ ษัทจัดการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนหรื อเอกสารทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินของกองทุน ซึงรวมถึง
เอกสารการทําธุรกรรมซึงเกียวข้ องกับทรัพย์สินทีกองทุนลงทุนทังหมดไว้
"
ณ สํานักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์
เว้ นแต่โดยลักษณะของทรัพย์สนิ นันไม่
" สามารถเก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ หรื อในกรณีที
บริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ตกลงเป็ นอย่างอืน
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ชือ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ทีอยู่

เลขที 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ บริ ษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพย์สินและเอกสาร
สําคัญของกองทุนไว้ ทีสํานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ต้องแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบโดยพลันเมือมีการเปลียนแปลงสถานทีเก็บรักษา
ทรัพย์สนิ ของกองทุน
11.4

คณะกรรมการทีปรึกษาการลงทุน
บริ ษั ท จัด การจัด ให้ มี ค ณะกรรมการที ปรึ ก ษาการลงทุน + คณะ เพื อทํ า หน้ า ที ให้ คํ า ปรึ ก ษาหรื อ
คําแนะนําเกียวกับการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐาน ตลอดจนการจัดการทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ าง
พื "นฐานทีกองทุนลงทุน โดยคณะกรรมการทีปรึ กษาการลงทุนของกองทุนประกอบไปด้ วยบุคคลดังต่อไปนี " ซึง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศ ทน. #$/%&'%
(1) ผู้แทนจากบริ ษัทจัดการ โดยผู้แทนอย่างน้ อย + รายต้ องเป็ นผู้จดั การกองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐาน
ทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิหรื อผู้มีประสบการณ์ ในกิจการโครงสร้ างพื "นฐาน ซึงมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามทีกําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วย
การกําหนดลักษณะขาดความน่าไว้ วางใจของกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท
11.4.1 องค์ ประกอบของคณะกรรมการทีปรึกษาการลงทุน
คณะกรรมการที ปรึ ก ษาการลงทุน จะต้ อ งประกอบด้ ว ยกรรมการซึงมี คุณ สมบัติ แ ละไม่มี ลัก ษณะ
ต้ องห้ ามตามทีกําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
ณ วันทีของเอกสารฉบับนี " คณะกรรมการทีปรึ กษาการลงทุนของกองทุน ประกอบด้ วยบุคลากรจาก
บริ ษัทจัดการจํานวน % ท่าน และจากกลุม่ ทรูจํานวน % ท่าน โดยบริ ษัทจัดการได้ แต่งตังบุ
" คคลดังต่อไปนี "
เป็ นกรรมการในคณะกรรมการทีปรึกษาการลงทุน
1)

นายวิเชาวน์

รักพงษ์ ไพโรจน์

กรรมการ
และรองประธานคณะกรรมการบริ หารของทรู

2)

นายนพปฎล

เดชอุดม

รองประธานคณะกรรมการบริ หารของทรู
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ส่วนที 3 การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

3)

นายณรงค์ศกั ดิ: ปลอดมีชยั

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารบริ ษัทจัดการ

4)

นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื "นฐาน

11.4.2 การถอดถอนและเปลียนตัวกรรมการคณะกรรมการทีปรึกษาการลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาปรั บเปลียน ถอดถอนหรื อแต่งตัง" เพิมเติมหรื อลดจํานวนบุคคลทีจะเป็ น
กรรมการในคณะกรรมการทีปรึ กษาการลงทุนได้ ตามความเหมาะสม โดยแต่งตังบุ
" คคลทีมีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีกฎหมายหลักทรัพย์กําหนด ซึงกรรมการคนหนึงในคณะกรรมการที
ปรึกษาการลงทุนทีเป็ นผู้แทนจากบริ ษัทจัดการจะต้ องเป็ นผู้จดั การกองทุนเสมอ
หากมีการปรับเปลียน หรื อแต่งตังเพิ
" มเติมหรื อลดจํานวนบุคคลทีจะเป็ นกรรมการดังกล่าว บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
11.4.3 สิทธิ หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการทีปรึกษาการลงทุน
คณะกรรมการทีปรึกษาการลงทุนมีสทิ ธิ หน้ าทีและความรับผิดชอบดังต่อไปนี "
(1)

ให้ คําปรึ กษา คําแนะนําแก่บริ ษัทจัดการเกี ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรั พย์ สินกิ จ การ
โครงสร้ างพื "นฐาน รวมถึงการบริ หารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีกองทุนลงทุน
เมือได้ รับการร้ องขอโดยบริ ษัทจัดการ

(2)

แจ้ งแก่บริ ษัทจัดการให้ ทราบถึงการทีกรรมการรายใดมีส่วนได้ เสีย (ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม) ในเรื องทีต้ องให้ คําปรึ กษาหรื อคําแนะนํา ทังนี
" " กรรมการผู้ทีมีส่วนได้ เสียในเรื องที
พิ จ ารณา (ไม่ว่า โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อม) จะต้ อ งไม่เข้ า ร่ ว มประชุมเพือพิจ ารณาในเรื อง
ดังกล่าว

11.5

ผู้สอบบัญชี
ชือ

บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด

ทีอยู่

อาคารบางกอกซิตี "ทาวเวอร์ ชันที
" 15 เลขที 179/74-80
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ส่วนที # การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม หน้ าที 38

ส่วนที 3 การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม

โทรศัพท์

02 844 1000

โทรสาร

02 286 0500

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

ทังนี
" " บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังบุ
" คคลอืนทีได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบ
บัญ ชี ให้ ทํ า หน้ า ที เป็ น ผู้สอบบัญชี ของกองทุน ได้ โดยบริ ษั ท จัด การจะแจ้ งให้ สํา นักงาน ก.ล.ต. ทราบตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้
11.6

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชือ

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

ทีอยู่

เลขที 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์

02 009 9000

โทรสาร

02 009 9992

ทังนี
" " บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังบุ
" คคลอืนทีได้ รับใบอนุญาตการให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากสํานักงาน
ก.ล.ต.และได้ รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรั พย์ ให้ ทําหน้ าทีเป็ นนายทะเบียนของกองทุนได้ โดยบริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบ
11.7

ผู้ประเมินมูลค่ าทรัพย์ สนิ
ชือ

บริ ษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จํากัด

ทีอยู่

เลขที 170/30 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชันที
" 11 ซอยสุขมุ วิท 16 (สามมิตร)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์

02 661 8803-5

ชือ

บริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี จํากัด

ทีอยู่

เลขที 72 CAT Tower ชัน" 3 ซอยวัดม่วงแค ถนนเจริ ญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์

02 105 4668

โทรสาร

02 024 9940

ส่วนที # การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม หน้ าที 39

ส่วนที 3 การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

ในการแต่ง ตัง" ผู้ป ระเมิ น ค่า สํา หรั บ การลงทุน ในอนาคต บริ ษั ท จัด การจะต้ อ งแต่ง ตัง" บริ ษั ท ประเมิ น ค่าซึงมี
คุณสมบัติและความเชียวชาญครบถ้ วนในการปฏิบตั ิหน้ าทีประเมินค่าหรื อตรวจสอบการประเมินค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื "นฐานของกองทุนหรื อประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐานเพิมเติมทีกองทุนจะลงทุน
ตามทีกําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน และข้ อกําหนดในการประเมินค่าทรัพย์สนิ ตามทีกําหนดไว้ ในกฎหมาย
หลักทรัพย์ ทังนี
" " บริ ษัทจัดการจะไม่แต่งตังผู
" ้ ประเมินค่ารายเดียวกันเพื อประเมินค่าหรื อตรวจสอบการประเมินค่า
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐานติดต่อกันเกินสองครัง"
11.8

ทีปรึกษาทางการเงิน
ชือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ทีอยู่

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์

02 544 6893

โทรสาร

02 544 2185

บริ ษัทจัดการอาจแต่งตัง" เปลียนตัว หรื อยกเลิกการแต่งตังบุ
" คคลใด ๆ เป็ นทีปรึ กษาทางการเงินของกองทุน
อย่างไรก็ตาม บุคคลดังกล่าวจะต้ องไม่มีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจเกียวกับการลงทุนของกองทุน หรื อการบริ หาร
จัดการกองทุน โดยบุคคลดังกล่าวจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที และมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีกําหนด
ไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอืน ๆ ทีเกียวข้ อง
12.

การกํากับดูแลกองทุนรวม

12.1

นโยบายเกียวกับการกํากับดูแลกองทุนรวม
12.1.1 นโยบายการกู้ยมื เงิน
(ก)

ภาพรวม
กองทุนจะพิจารณาทําการก่อหนี "ในอนาคตในจํานวนทีเหมาะสมเมือเห็นว่าข้ อกําหนดของ

เงินกู้ทีได้ รับเป็ นประโยชน์ต่อกองทุน ในขณะเดียวกัน กองทุนเองก็มีนโยบายทีจะจัดโครงสร้ างทุนของ
กองทุนและบริ หารต้ นทุนเงินทุนให้ เหมาะสมและให้ อยู่ภายใต้ อตั ราส่วนหนี "สินต่อทุนตามทีกฎหมาย
หลักทรัพย์กําหนด ในการนี " กองทุนจึงอาจพิจารณาจัดหาเงินทุนทังในรู
" ปแบบหนี "สินและทุน เพือการ
ลงทุนของกองทุนในอนาคต ซึงรวมถึงการเพิมประสิทธิ ภาพ ทําการซ่อมแซม หรื อการปรั บปรุ งทัง"
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้ น และทรัพย์สนิ ทีกองทุนลงทุนเพิมเติมที กองทุนอาจเข้ า
ลงทุนในอนาคต
ส่วนที # การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม หน้ าที 40

ส่วนที 3 การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม

(ข)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

การหักค่ าใช้ จ่ายและการกันสํารองเพือชําระหนีต# ามสัญญาสินเชือ
ในกรณีทีกองทุนเข้ าทําสัญญาสินเชือใด ๆ ในอนาคต กองทุนจะทําการหักค่าใช้ จ่ายทีเกียวกับ

สินเชือนัน" ๆ ทีได้ จ่ายในปี การเงินทีเกียวข้ องออกจากรายได้ ของกองทุนในการคํานวณกําไรสุ ทธิ เพือ
วัตถุประสงค์ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล นอกจากนี " กองทุนจะทําการกันสํารองตามเงือนไขทีกําหนด
ไว้ ในสัญญาสินเชือ (หากมี) และ/หรื อ กันสํารองเงินในจํานวนทีเพียงพอสําหรับการชําระหนี "ทีจะถึง
กําหนดชําระตามสัญญาสินเชือก่อนทีจะมีการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุน
(ค)

หลักเกณฑ์ การกู้ยมื เงิน
กองทุนจะรักษาอัตราส่วนหนี "สินต่อทุนตามอัตราทีกฎหมายหลักทรัพย์กําหนด ซึง ณ ปั จจุบนั

อัตราส่วนหนี "สินต่อทุนของกองทุนจะต้ องไม่เกินกว่าสามต่อหนึง (3:1) เว้ นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าว
มิได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิมเติม ทังนี
" " ในกรณีทีกองทุนลงทุนในหุ้นของบริ ษัทย่อย (หากมี) การคํานวณ
อัต ราส่วนหนี ส" ิน ต่อทุนของกองทุน ให้ คํ า นวณส่วนของหนี ส" ินและส่วนของทุนของบริ ษัทย่อยตาม
หลักการจัดทํางบการเงินรวม (consolidated basis) รวมในอัตราส่วนหนี "สินต่อทุนของกองทุนด้ วย ใน
กรณีทีกองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีเป็ นหุ้นของบริ ษัทภายใต้ (จ) ของคํา
จํากัดความคําว่า “ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐาน” บริ ษัทจัดการต้ องแสดงได้ วา่ มีกลไกในการกํากับ
ดูแลทีจะเป็ นผลให้ การกู้ยืมเงินหรื อการก่อภาระผูกพันใด ๆ ของบริ ษัทดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที
กําหนดไว้ สําหรับกองทุน เว้ นแต่ในกรณีของหลักเกณฑ์เกียวกับอัตราส่วนการกู้ยืมเงิน ซึงจะพิจารณา
เฉพาะในชันของกองทุ
"
นรวมก็ได้
บริ ษัทจัดการอาจจัดหาเงินทุนโดยวิธีการกู้ยืมเงิน เฉพาะเพือการดําเนินการดังต่อไปนี "เท่านัน"
(1) การได้ มาซึงทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐาน
(2) การก่อสร้ าง ต่อเติม หรื อพัฒนาทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีเป็ นโครงการไม่แล้ ว
เสร็ จให้ เป็ นโครงการแล้ วเสร็ จ
(3) การปรับปรุงทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีกองทุนลงทุนให้ มีความเหมาะสมต่อการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
(4) การชํ า ระหนีก" ้ ูยืม เงิ น หรื อ ภาระผูกพัน ทีกองทุน หรื อ หนี ท" ี กิ จ การโครงสร้ างพื น" ฐานที
กองทุนลงทุน ได้ ก่อไว้ เพือใช้ ในการดําเนินการ (1) (2) หรื อ (3) ข้ างต้ น (กล่าวคือ การ
กู้ยืมเงินใหม่เพือชําระหนี " (refinance)) และ

ส่วนที # การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม หน้ าที 41
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(5) กรณีอืนใดซึงได้ รับอนุญาตตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็ นครัง" คราว
ในการเข้ าทําธุรกรรมจัดหาเงินทุน บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการเพือให้ มีการจํากัดความรับผิด
ของกองทุนตามสัญญากู้ยืมเงินทุกฉบับตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี "
(1) สัญญากู้ยืมเงินทุกฉบับจะต้ องมีข้อตกลงทีแสดงว่า กองทุนมีความรับผิดตามสัญญา
กู้ยืมเงินไม่เกินกว่ามูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน
(2) ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการต้ องไม่มีข้อกําหนดดังต่อไปนี "
- ข้ อกํ า หนดที กํ า หนดให้ กองทุ น มี สิ ท ธิ เ รี ย กให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น คื น เงิ น ทุ น หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนทีได้ รับไว้ แล้ วโดยชอบคืนให้ แก่กองทุน ไม่วา่ ด้ วยเหตุใด หรื อ
- ข้ อกําหนดทีกําหนดให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องรับผิดในความเสียหายใด ๆ ทีเกิดขึ "น
ภายใต้ สญ
ั ญาทีทําขึ "นระหว่างกองทุนกับบุคคลภายนอก
ทังนี
" " บริ ษัทจัดการจะจัดหาเงินทุนโดยการกู้ยืมในลักษณะดังต่อไปนี "ไม่ได้
(1) เป็ นการกู้ยืมเงินทีมีข้อตกลงและเงือนไขในทํานองเดียวกับข้ อกําหนดของหุ้นกู้ทีให้ ไถ่
ถอนหุ้นกู้เมือมีการเลิกบริ ษัท (perpetual bond)
(2) เป็ นการกู้ยืมทีมีลกั ษณะอนุพนั ธ์แฝง เว้ นแต่เข้ าลักษณะดังต่อไปนี "
- ให้ สิทธิกองทุนในการชําระหนี "คืนก่อนกําหนด (callable) หรื อให้ สิทธิเจ้ าหนี "ในการ
เรี ยกให้ กองทุนชําระหนี "คืนก่อนกําหนด (puttable)
- มีการกําหนดดอกเบี "ยหรื อผลตอบแทนไว้ อย่างแน่นอนหรื อเป็ นอัตราทีผันแปรตาม
อัตราดอกเบี "ยของสถาบันการเงินหรื ออัตราดอกเบี "ยอืน
- ไม่มีการกําหนดเงือนไขการจ่ายดอกเบี "ยหรื อผลตอบแทนทีอ้ างอิงกับปั จจัยอ้ างอิง
อืนเพิมเติม
- มีลกั ษณะเป็ นการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
บริ ษั ทจัดการอาจนําทรั พย์ สินของกองทุนไปเป็ นหลักประกันการชํ าระหนีข" องกองทุนตาม
สัญญากู้ยืมเงินหรื อเอกสารการจัดหาเงินทุนได้
ผู้ให้ ก้ ยู ืมตามการจัดหาเงินทุนใด ๆ ต้ องไม่ใช่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุน
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12.1.2 การออกหน่ วยลงทุนและข้ อกําหนดการจดทะเบียนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
(ก)

การออกหน่ วยลงทุน
หน่วยลงทุนของกองทุนอยู่ในรู ปแบบไร้ ใบหน่วยลงทุน ในกรณีทีมีความจําเป็ น ผู้ถือหน่วย

ลงทุนอาจร้ องขอให้ นายทะเบียน และ/หรื อ บริ ษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนให้ ได้ โดยยืนคําขอออกใบ
หน่วยลงทุนตาม แบบทีนายทะเบียน และ/หรื อ บริ ษัทจัดการกําหนด และตามหลักเกณฑ์ เงือนไขและ
วิธีการทีนายทะเบียนและ/หรื อ บริ ษัทจัดการกําหนด ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอดังกล่าว นาย
ทะเบียนและ/หรื อ บริ ษัทจัดการต้ องจัดการให้ มีการออกใบหน่วยลงทุนทีเป็ นปั จจุบันและมีข้อมูลที
จําเป็ นและเพียงพอเพือให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใช้ เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้ อ้างอิง
ต่อบริ ษัทจัดการและบุคคลอืนได้
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ นายทะเบียนบันทึกรายชือผู้จองซื "อแต่ละรายทีได้ รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามข้ อมูลทีผู้จองซื "อระบุไว้ ใน ใบจองซื "อ
หน่วยลงทุน เมือผู้จองซื "อได้ ชําระเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ ว
นายทะเบียนจะดําเนินการฝากหน่วยลงทุนไว้ ในบัญชีซื "อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื "อ (ซึงได้
เปิ ดไว้ ก่อนแล้ วกับนายหน้ าซื "อขายหลักทรัพย์) หรื อบัญชีทรัพย์สนิ ของผู้จองซื "อ (ซึงได้ เปิ ดไว้ ก่ อนแล้ วกับ
ผู้รับฝากทรั พย์สิน (custodian)) หรื อฝากไว้ กับนายทะเบียน (โดยฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์)
ตามทีระบุไว้ ในใบจองซื "อหน่วยลงทุน
(ข)

ข้ อกําหนดการจดทะเบียนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
เมือมีการเพิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริ ษัทจัดการจะต้ องยืนขอจดทะเบียนหน่วย

ลงทุนเพิมเติมทีขายได้ ของกองทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ เพือให้ ตลาดหลักทรัพย์ สังรับหน่วยลงทุนในส่วน
ทีเพิมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั ปิ ดการจองซื "อและชําระเงินค่าหน่วยลงทุนเพิม
ทุนนัน" และเมือหน่วยลงทุนได้ รับการจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้ ว ผู้
ลงทุนอาจซือ" ขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรั พย์ ได้ ตามหลักเกณฑ์ ข้ อบังคับ และวิธีการที ตลาด
หลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ในการทีจะขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อ ตลาดหลักทรัพย์ หน่วย
ลงทุนและกองทุน ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี "
(1) ชําระเต็มมูลค่าแล้ วทังหมด
"
(2) ระบุชือผู้ถือ
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(3) ไม่มีข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน (ยกเว้ นข้ อจํากัดทีเป็ นไปตามกฎหมาย ทังนี
" "ต้ องระบุ
ข้ อจํากัดนันไว้
" ในโครงการจัดการกองทุน)
(4) เป็ นกองทุนรวมทีได้ รับอนุมตั ิโครงการจัดการกองทุนรวมจากสํานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว
(5) มีผ้ จู ดั การกองทุนทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(6) มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายย่อยถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทังหมดที
"
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
“ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อย” ในข้ อนี "หมายถึงผู้ถือหน่วยลงทุนซึงมิใช่บคุ คลต่อไปนี "
(1) ผู้มีอํานาจควบคุม
(2) บริ ษัทจัดการ ผู้จัดการกองทุน และเจ้ าของทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพื น" ฐานที ตาม
พฤติการณ์ สามารถควบคุมผู้ซึงรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการจัดการ หรื อการ
ดํ า เนิ น งานของกิ จ การโครงสร้ างพื น" ฐานให้ ป ฏิ บัติ ต ามคํ า สังของตนในการกํ า หนด
นโยบาย การจัดการ หรื อการดําเนินงานของกิจการโครงสร้ างพื "นฐาน
(3) กรรมการ ผู้จดั การ หรื อผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารสีรายแรกนับต่อจากผู้จดั การลงมา ผู้
ซึงดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารรายทีสีทุกรายของบุคคลตาม
ข้ อ (%) รวมถึงผู้ทีเกียวข้ องและบุคคลทีมีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรื อ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวข้ างต้ น ซึงได้ แก่ บิดา มารดา คูส่ มรส
บุตร หรื อญาติสนิทอืนของบุคคลดังกล่าว และ
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนทีถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละห้ าของเงินทุนจดทะเบียน ยกเว้ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนนันเป็
" นบริ ษัทหลักทรัพย์ บริ ษัทประกันชีวิต บริ ษัทประกันภัย กองทุนรวม
กองทุนสํารองเลี "ยงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จบํานาญ หรื อโครงการลงทุน
ทีได้ รับอนุมตั ิตามกฎหมาย
“ผู้มีอํานาจควบคุม” ในข้ อนี "หมายถึงบุคคลดังต่อไปนี "
ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อบุคคลอืนซึงโดยพฤติการณ์มีอิทธิพ ลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ
หรื อการดําเนินงานของกิจการโครงสร้ างพืน" ฐานทีกองทุนเข้ าลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ไม่ว่าอิทธิ พล
ดังกล่าวจะสืบเนืองจากการถื อหน่วยลงทุน หรื อได้ รับมอบอํานาจตามสัญญาหรื อการอืนใดก็ตาม
โดยเฉพาะอย่างยิงคือบุคคลทีเข้ าลักษณะข้ อใดข้ อหนึงดังนี "

ส่วนที # การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม หน้ าที 44

ส่วนที 3 การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

(1) บุคคลทีมีสิทธิ ออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมเกินกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวน
หน่วยลงทุนทังหมดของกองทุ
"
น
(2) บุคคลทีตามพฤติการณ์ สามารถควบคุมการแต่งตังหรื
" อถอดถอนกรรมการของกิ จการ
โครงสร้ างพื "นฐานทีกองทุนเข้ าลงทุนได้
(3) บุคคลทีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึงรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย ผู้บริ หาร
การจัดการหรื อการดําเนินงานของกิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีกองทุนเข้ าลงทุน ให้ ปฏิบตั ิ
ตามคํ า สังของตนในการกํ า หนดนโยบายการจัด การหรื อ การดํา เนิ น งานของกิ จการ
โครงสร้ างพื "นฐานทีกองทุนเข้ าลงทุน หรื อ
(4) บุคคลทีตามพฤติการณ์มีการดําเนินงานใน หรื อมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
กิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีกองทุนเข้ าลงทุนเยียงผู้บริ หาร รวมทังบุ
" คคลทีมีตําแหน่งซึงมี
อํานาจหน้ าทีเช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของกิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีกองทุนเข้ าลงทุน
แม้ ว่า บริ ษั ท จัด การคาดว่า ตลาดหลัก ทรั พ ย์ จะสังรั บ หน่วยลงทุน ที ยื นขอจดทะเบี ย นเป็ น
หลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรั พย์ ในระยะเวลาไม่นานหลังจากมี การชํ า ระค่าหน่วยลงทุน
ครบถ้ วนแล้ ว แต่ตลาดหลักทรัพย์ มีสิทธิ พิจารณาคําขอจดทะเบียนให้ เสร็ จภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที
ตลาดหลักทรัพย์ ได้ รับเอกสารหลักฐานทีถูกต้ องครบถ้ วนจากบริ ษัทจัดการแล้ ว โดยหน่วยลงทุนจาก
การเสนอขายสําหรับการเพิมทุนครัง" ที % นี "สามารถเริ มทําการซื "อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ภายในห้ าวัน
ทําการนับแต่วนั ทีตลาดหลักทรัพย์สงรั
ั บหลักทรัพย์จดทะเบียน (ทังนี
" " ในทางปฏิบตั ิเป็ นทีคาดว่า หน่วย
ลงทุนจากการเสนอขายสําหรับการเพิมทุนครัง" ที % นี "สามารถเริ มทําการซื "อขายในตลาดหลักทรัพย์ ได้
ภายในสองวันทําการนับแต่วนั ทีตลาดหลักทรัพย์ สงรั
ั บหลักทรัพย์จดทะเบียน) เว้ นแต่ผ้ จู ัดการตลาด
หลักทรัพย์จะกําหนดวันเริ มทําการซื "อขายเป็ นประการอืน เนืองจากมีเหตุจําเป็ นอัน เป็ นผลให้ ไม่สมควร
ทําการซื "อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนันในตลาดหลั
"
กทรัพย์ ภายในระยะเวลาดังกล่าว
ดังนัน" จนกว่าตลาดหลักทรัพย์จะสังรับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน หน่วยลงทุนที
จําหน่ายแล้ วจะยังไม่สามารถซื "อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ซื "อและผู้ขายอาจตกลงซื "อ
ขายหน่ ว ยลงทุน นอกตลาดได้ ทัง" นี " บนสมมติ ฐ านว่า หน่ ว ยลงทุน จะได้ รั บ อนุมัติ จ ดทะเบี ย นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยลงทุนทีจําหน่ายในการเสนอขายจะทําการซื "อขายได้ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ โดยการโอนหน่วยลงทุนจะต้ องกระทําตามข้ อกําหนดในส่วนที & “ข้ อมูลเกียวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุน” หัวข้ อ %.&.# “วิธีการโอนหน่วยลงทุน”
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12.1.3 มูลค่ าทรัพย์ สนิ กิจการโครงสร้ างพืน# ฐาน
การประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐานให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี "
(ก)

เป็ นการจัดทํารายงานการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื น" ฐานอย่างเต็มรู ปแบบทีมี
การตรวจสอบเอกสารสิทธิ และเป็ นไปเพือวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้
ลงทุน (“รายงานประเมินค่ า”)

(ข)

การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน" ฐานต้ องผ่านการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่า
อย่างน้ อยหนึงราย ในกรณีทีทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีกองทุนจะเข้ าลงทุนมีมูลค่า
ตังแต่
" 50 ล้ านบาทขึ "นไป

(ค)

กรณีการได้ มาซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานเป็ นการทําธุรกรรมกั บบุคคลทีเกียวข้ อง
การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ จะต้ องดําเนินการโดยผู้ประเมินค่าอย่างน้ อยสองราย

(ง)

กรณีทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานเป็ นหุ้น (ตามข้ อ 4(5) ของประกาศ ทน. 38/2562) ให้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐาน ทังในชั
" น" ของกองทุนและในชันของบริ
"
ษั ทที
ออกหุ้น ดัง กล่า ว โดยผู้ป ระเมิ น ค่า ต้ อ งเป็ น นิ ติ บุค คลที มี ป ระสบการณ์ ห รื อ ความรู้ ความ
เชียวชาญในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐาน ซึงจะต้ องเป็ นการประเมิน
มูลค่าอย่างเต็มรูปแบบทีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็ นไปเพือวัตถุประสงค์สาธารณะใน
การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุน โดยคํานึงภาระภาษี ของบริ ษัท และปั จจัยอืนทีอาจมีผลกระทบ
ต่อราคาทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีกองทุนลงทุนโดยทางอ้ อมด้ วย

(จ)

ผู้ประเมินค่าต้ องเป็ นนิติบคุ คลทีมีประสบการณ์หรื อความรู้ ความเชียวชาญในการประเมินค่า
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐาน

(ฉ)

ผู้ประเมินค่าต้ องพิจารณาผลประโยชน์หรื อการใช้ ประโยชน์ของทรัพย์สนิ อย่างเต็มรูปแบบ โดย
พิจารณาถึงข้ อกําหนดและเงือนไขของสัญญาทีเกี ยวข้ อง (ไม่ว่าจะเป็ นฉบับร่ างทีใกล้ เสร็ จ
สมบูรณ์หรื อฉบับลงนามทีได้ เปิ ดเผยไว้ ในโครงการจัดการกองทุน)

(ช)

การประเมินค่าต้ องดําเนินการล่วงหน้ าก่อนการได้ มาซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานเป็ น
เวลาไม่เกินหนึงปี

(ซ)

การประเมินค่าทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน" ฐาน จะกระทําโดยผู้ประเมินค่ารายเดียวกัน
ติดต่อกันเกินสองครัง" มิได้
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การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานของกองทุนจะกระทําทุกสามปี นบั แต่วนั ทีมี
การประเมินค่าครัง" ล่าสุด หรื อเมือปรากฏแก่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อผู้สอบ
บัญชีของกองทุนเห็นว่ามีเหตุการณ์ หรื อการเปลียนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐานอย่างมีนยั สําคัญ

12.1.4 การคํานวณและเปิ ดเผยมูลค่ าทรัพย์ สินรวม มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ และมูลค่ าหน่ วยลงทุน
(ก)

การคํานวณมูลค่ าทรัพย์ สนิ รวม มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ และมูลค่ าของหน่ วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินหลัก บริ ษัทจัดการจะคํานวณโดยใช้ ราคาทีได้ จาก

การประเมินครัง" ล่าสุดซึงปรับปรุ งด้ วยการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐาน
(ถ้ ามี) และการตัดจําหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน" ฐาน (ถ้ ามี) ทีเกิดขึ "นภายหลังการประเมิน
ล่าสุด ทัง" นี " ในช่วงระยะเวลาสามปี แรกหลังจากจดทะเบียนจัดตังกองทุ
"
น บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคา
ทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น" ฐานที กองทุน เข้ าลงทุน กล่า วคื อ ราคาซื อ" ขายของทรั พ ย์ สิน กิ จการ
โครงสร้ างพื "นฐานดังกล่าว เว้ นแต่จะมีการประเมินมูลค่าใหม่ในระยะเวลาดังกล่าวไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใด ๆ
ส่วนในกรณีการลงทุนในทรัพย์สินรองบริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาอืนทีกําหนดโดยสมาคมบริ ษัทจัดการ
กองทุน (Association of Investment Management Companies - AIMC)
บริ ษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี "
(1) ใช้ ราคาทีเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรื อประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต. ทีกําหนดเกียวกับวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
(2) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ รวมและมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม
สองตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(3) คํานวณมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมห้ าตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล และประกาศมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมสี
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งทีห้ าทิ "ง
ในกรณีทีมีเศษเหลือจากการปั ดเศษ จะนําเศษนันรวมคํ
"
านวณเข้ าเป็ นทรัพย์สนิ ในกองทุน
สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่า
ของหน่วยลงทุนบริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในข้ อ 7.10 “การคํานวณและเปิ ดเผย
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มูลค่าทรัพย์สนิ รวม มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน ” นี " เว้ นแต่กรณีที
สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อ หน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจตามกฎหมายได้
แก้ ไขเปลียนแปลง เพิมเติม ประกาศ กําหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่างอืน บริ ษัท
จัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนันโดยถื
"
อว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ทังนี
" " การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุนทีบริ ษัท
จัดการ ประกาศเป็ นการคํานวณโดยใช้ รายงานการประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมินค่า
ครัง" ล่าสุดเป็ นฐานในการกําหนดมูลค่าทรัพย์สินหลักของกองทุน ซึงมูลค่าดังกล่า วอาจไม่ใช่มลู ค่าทีจะ
ซื "อขายได้ จริ งของทรัพย์สนิ หลักดังกล่าว
(ข)

การเปิ ดเผยมูลค่ าทรัพย์ สนิ รวม มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ และมูลค่ าของหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดทําและเปิ ดเผยรายงานทีแสดงมูลค่าทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

และมูลค่าของหน่วยลงทุน ของวันสุดท้ ายของแต่ ละไตรมาส ภายใน 45 วันนับแต่วนั สิ "นไตรมาส ทังนี
" "
มูลค่าทีคํานวณได้ ดงั กล่าวต้ องมีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เป็ นผู้รับรองว่าการคํานวณดังกล่าวได้ กระทําตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลข้ างต้ นผ่านระบบการเปิ ดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
และเปิ ดเผยต่อผู้ถือ หน่วยลงทุนผ่านการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อยหนึงฉบับและปิ ด
ประกาศไว้ ในทีเปิ ดเผย ณ ทีทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสํานักงานใหญ่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์
โดยต้ องมีการเปิ ดเผยชือ ประเภท และทีตังทรั
" พย์สนิ ของกองทุน
(ค)

ข้ อกําหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลและการรายงาน
บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดเตรี ยมและเปิ ดเผยการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน รวมทัง"

งบการเงิน (ทังรายไตรมาสและรายปี
"
) รายงานประจําปี เหตุการณ์สําคัญทีอาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ทรั พย์ สิน ฐานะทางการเงิ น หรื อผลประกอบการของกองทุน และเหตุการณ์ อืนใดตามทีสํานักงาน
ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ (แล้ วแต่กรณี) กําหนด
(ง)

การเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถอื หน่ วยลงทุน
เหตุการณ์สาํ คัญทีต้ องมีการเปิ ดเผยข้ อมูล เช่น
(1) ให้ บ ริ ษั ท จัดการรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในห้ าวัน ทํ าการนับ แต่วันทีบริ ษัท
จัดการรู้ หรื อควรรู้ ถึงกรณีทีปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีการถือหน่วยลงทุนเกิน
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กว่าข้ อจํากัดทีกําหนดไว้ ในส่วนที 5 “ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน ” หัวข้ อ
2.5.5 “ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน”
(2) เมือเกิดกรณีทีอาจทําให้ ต้องเลิกกองทุน กรณีทีเป็ นการเลิกกองทุนเพราะเหตุอืนทีทราบ
กําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้ า ให้ บริ ษัทจัดการแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์
ทราบเป็ นหนังสือก่อนวันเลิกกองทุนเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าห้ าวันทําการ และดําเนินการ
ด้ วยวิธีอืนใดเพือให้ ผ้ ลู งทุนทราบเรื องก่อนวันเลิกกองทุนเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าห้ าวันทํา
การ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้ องถิน เป็ นต้ น และสําหรับการเลิกกองทุน
เพราะเหตุอืนให้ บริ ษัทจัดการรายงานต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์โดยไม่ชกั ช้ า
(3) ให้ บริ ษัทจัดการรายงานพร้ อมด้ วยเหตุผลต่อสํานักงาน ก.ล.ต.และในกรณีทีกองทุนมี
หน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วยโดย
ไม่ชักช้ า เมือปรากฏเหตุการณ์หรื อการเปลียนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ทรั พ ย์ สิน ของกองทุนที กองทุนลงทุน หรื อ มีไว้ อ ย่างมีนัยสําคัญ ทัง" นี " ตามหลักเกณฑ์
เงือนไข และวิธีการทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
โปรดพิจารณารายละเอียดเกี ยวกับหน้ าทีของบริ ษัทจัดการในการเปิ ดเผยข้ อมูลในหัวข้ อ
11.1.4 “สิทธิ หน้ าทีและความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ”
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การเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกําหนดสําหรับหลักทรัพย์ จดทะเบียน
เมือหน่วยลงทุนได้ รับอนุมตั ิให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทจัดการ

จะต้ องรายงานข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ ในเรื องต่าง ๆ ตามทีกําหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ ที
เกียวข้ องตามทีแก้ ไขเพิมเติม โดย ณ ปั จจุบนั เรื องทีต้ องมีการเปิ ดเผยข้ อมูล เช่น
(1) วันกําหนดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและวาระการประชุม หรื อในกรณีขอความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมี หนัง สือ แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อขอมติ ให้ แจ้ งกํ าหนดวัน
สุดท้ ายของการรับหนังสือแจ้ งมติด้วย
(2) มติกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรื อวันกําหนดรายชือผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพือการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อวันให้ สทิ ธิใด ๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนจ่ายหรื อไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(4) มติให้ เพิมเงินทุนจดทะเบียน จัดสรรหน่วยลงทุน หรื อลดเงินทุนจดทะเบียน
(5) การออกหน่วยลงทุนชนิดใหม่ (tranche)
(6) การเปลียนแปลงโครงสร้ างการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ +,
ของหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
"
(7) การได้ มาหรื อเสียไปซึงสัญญาทางการค้ าทีสําคัญ
(8) การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.
(9) มีการทําธุรกรรมกับบุค คลทีเกี ยวข้ องตามหลักเกณฑ์ ทีประกาศกําหนดตามประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต.
(10) มีการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ที สําคัญ การพัฒนาทีสําคัญเกี ยวกับทรั พยากร เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ และตลาด หรื อการค้ นพบทีสําคัญเกียวกับทรัพยากรธรรมชาติ
(11) การทําธุรกรรมกู้ยืมเงินในนามของกองทุนหรื อก่อภาระผูกพั นแก่ทรั พย์สินของกองทุน
อย่างมีนยั สําคัญ
(12) มี ข้ อ พิ พ าททีสําคัญที มีผ ลกระทบเกี ยวกับ การดําเนิน งานของกองทุน เช่ น ข้ อ พิ พาท
เกียวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง หรื อผู้ขายสินค้ าให้ กองทุน
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(13) กองทุนมีข้อพิพาททางกฎหมายทีสําคัญ
(14) กองทุนมีการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
(15) กองทุนประกาศเลิกกอง หรื อกิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีเกียวข้ องเลิกกิจการและมีการ
ชําระบัญชี
(16) การประเมินราคาทรัพย์สนิ ทีสําคัญของกิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีเกียวข้ องโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระเพือเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ลงทุนทัวไป
(17) การเปลียนแปลงทีสําคัญในโครงการจ่ายลงทุน
(18) การผิดนัดชําระหนี "หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกียวกับการรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินของกองทุน ซึงมีมูลค่าตังแต่
" ร้อยละห้ าของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนทีปรากฏในงบการเงินหรื องบการเงินรวมล่าสุด พร้ อมทังแนวทางในการ
"
แก้ ไขเหตุดงั กล่าว
(19) กรณีใด ๆ ทีมีหรื อจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อการตัดสินใจ
ลงทุนในหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หรื อต่อการเปลียนแปลงของราคาหน่วยลงทุน
(20) การเปลียนแปลงสํานักงานใหญ่ของบริ ษัทจัดการ
(21) การเปลียนแปลงผู้จดั การกองทุน ผู้สอบบัญชี หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์
(22) การเปลียนแปลงของนายทะเบียนหรื อสํานักงานใหญ่ของนายทะเบียน
(23) มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าของหน่วยลงทุน งบการเงิน และงบการเงิน
รวมของกองทุน รายงานประจํ าปี ของกองทุน ซึงได้ มีการจัดเตรี ยมตามหลักเกณฑ์ที
สํา นัก งาน ก.ล.ต. ประกาศกํ า หนดทัง" นี " บริ ษั ท จัด การต้ อ งดําเนิ นการเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังกล่าวภายในกําหนดเวลาทีกําหนดไว้ ในหัวข้ อ 12.1.4 (ฉ) “งบการเงิน” หรื อ 12.1.4 (ซ)
“รายงานประจําปี ” หรื อ 12.1.4 (ฎ) “การรายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ” ตามแต่กรณี
(24) รายงานสรุปผลการดําเนินงานของกองทุนตามแบบทีตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(25) ข้ อมูลอืนใดตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(ฉ)

งบการเงิน
บริ ษัทจัดการต้ องยืนงบการเงินดังต่อไปนี "ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วย
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(1) งบการเงินรายไตรมาสทีผู้สอบบัญชีได้ สอบทานแล้ ว ทังนี
" " ภายใน *& วันนับแต่วนั สุดท้ าย
ของแต่ละไตรมาส และ
(2) ในกรณี ทีบริ ษัทจัดการไม่ได้ ส่งงบการเงิ นไตรมาส * ฉบับสอบทาน ให้ ยืนงบการเงิ น
ประจํางวดการบัญชีทีผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ ว ภายในสองเดือน
นับแต่วนั สิ "นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน ทังนี
" " หากมีการส่งงบการเงินไตรมาส *
ฉบับสอบทานแล้ ว ให้ ยืนงบการเงินประจํางวดการบัญชีดงั กล่าวภายในสามเดือนนับแต่
วันสิ "นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
งบการเงินจะต้ องผ่านการตรวจสอบ หรื อสอบทาน แล้ วแต่กรณี จากผู้สอบบัญชีทีอยูใ่ นบัญชี
ทีสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ และจัดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และ
หลักเกณฑ์ทีกําหนดในกฎระเบียบทีเกียวข้ อง
นอกจากนี "บริ ษัทจัดการต้ องจัดส่งหนังสือรับรองงบการเงิน และบทสรุ ปประเภทรายงานของ
ผู้สอบบัญชีตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุนให้ แก่
สํานักงาน ก.ล.ต. ด้ วย
(ช)

การวิเคราะห์ และคําอธิบายระหว่ างกาลของฝ่ ายจัดการ
เมือปรากฏว่ารายได้ หรื อกําไรสุทธิตามงบการเงินงวดใดมีความแตกต่างจากงบการเงินในงวด

เดียวกันของปี ก่อนเกินกว่าร้ อยละ %, บริ ษัทจัดการต้ องจัดทําการวิเคราะห์และคําอธิบายระหว่างกาล
ของฝ่ ายจัดการ (Interim Management Discussion and Analysis) โดยจะแสดงถึงสาเหตุและปั จจัย
สําคัญทีทําให้ เกิดความแตกต่าง รวมทังผลกระทบที
"
เกิดจากปั จจัยดังกล่าว และนําส่งต่อสํานักงาน
ก.ล.ต. พร้ อมกับการจัดส่งงบการเงิน
(ซ)

รายงานประจําปี
ให้ บริ ษัทจัดการจัดทําและส่งรายงานประจําปี ของกองทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและสํานักงาน

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ภายในสีเดือนนับแต่วนั สิ "นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน ทังนี
" " วันทีส่ง
ให้ สํานักงาน ก.ล.ต. ต้ องไม่ช้ากว่าวันทีส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ซึงจะต้ องส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไปพร้ อม
กับการจัดส่งหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี
หากระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนมีการลดเงินทุนจดทะเบี ยน บริ ษัทจัดการต้ องจัด
ให้ มีข้อมูลเกียวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนทุกครัง" ไว้ ในรายงานประจําปี ของกองทุนทีจะ
จัดส่งให้ สาํ นักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี
บริ ษัทจัดการต้ องจัดทําและส่งแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี โดยมีเนื "อหาและรายละเอียด

ตามทีกําหนดในหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ อง ให้ สาํ นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่
วันสิ "นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
(ญ)

การรายงานความคืบหน้ าโครงการทีไม่ แล้ วเสร็จ
ในกรณีทีกองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีเป็ นโครงการทีไม่แล้ วเสร็ จ

บริ ษัทจัดการจะจัดทํารายงานความคืบหน้ าของโครงการทุกรอบระยะเวลา ' เดือนนับแต่วนั ทีมีการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว และส่งรายงานดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน #, วันนับแต่วันสุดท้ าย
ของรอบระยะเวลา ' เดือนนัน" หรื อภายในระยะเวลาอืนใดตามทีกําหนดภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์
รายงานความคืบหน้ าจะต้ องมีข้อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี " (+) ข้ อมูลความคืบหน้ าของการพัฒนาโดย
เปรี ยบเทียบกับแผนการพัฒนา และ (%) ในกรณีทีไม่เป็ นไปตามแผนการพัฒนา จะระบุแนวทางการ
แก้ ไขและผลกระทบที กองทุนได้ รั บหรื ออาจได้ รับ นอกจากนีร" ายงานดังกล่าวจะเป็ นส่วนหนึงของ
รายงานประจําปี ของกองทุน และส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
ภายในสีเดือนนับแต่วนั สิ "นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน หรื อภายในระยะเวลาอืนใดตามทีกําหนด
ภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์
(ฎ)

การรายงานมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ
บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดทําและเปิ ดเผยรายงานทีแสดงมูลค่าทรัพย์สนิ รวม มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

และมูลค่าของหน่วยลงทุน ของวันสุดท้ ายของแต่ละไตรมาส ภายใน *& วันนับแต่วนั สิ "นไตรมาส โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ 12.1.4(ก) “การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
และมูลค่าของหน่วยลงทุน”
(ฏ)

การปฏิบัตติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้ อง
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการต่าง ๆ ตามกฎ ระเบียบ และวิธีการทีกําหนดไว้ ข้างต้ น เว้ นแต่ใน

กรณีทีสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานทีเกียวข้ องได้ ทําการแก้ ไขเพิมเติม ประกาศ กําหนด ออกคําสัง
หรื ออนุญาตเป็ นประการอืน ในกรณี ดงั กล่าวบริ ษัทจัดการจะปฏิบัติไปตามการแก้ ไข เพิมเติม การ
ประกาศกําหนด คําสัง หรื อคําอนุญาตนันโดยถื
"
อว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ อนุมตั ิการดําเนินการดังกล่าว
แล้ ว
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12.1.5 รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุน
วันทีสิ "นสุดรอบปี บญ
ั ชี คือ วันที 31 ธันวาคม ของทุกปี
12.1.6 สิทธิประโยชน์ ของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
(ก)

สิทธิในการได้ รับเงินปั นผล
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีชือในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันทีมีการปิ ดสมุดทะเบียนเพือการ

จ่ายเงินปั นผลมีสิทธิทีจะได้ รับการจัดสรรผลกําไรในรู ปของเงินปั นผลจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการทีระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
ทัง" นี " รั ฐ บาลได้ อ อกพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษฏากร ฉบับ ลงวันที 2
ตุลาคม พ.ศ. %&&& เพือยกเว้ นภาษี บางประเภทให้ แก่กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานซึงอยูภ่ ายใต้ เงือนไข
ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรทีจะออกมารองรับ พระราชกฤษฎีกาได้ ยกเว้ นภาษี เงินได้ ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทีเป็ นบุคคลธรรมดา (ไม่รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนทีเป็ นห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อคณะบุคคลซึง
ไม่ใช่นิติบคุ คล) สําหรับเงินปั นผลทีได้ จากกองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐาน ซึงรวมถึงกองทุน เป็ นระยะเวลา
+, ปี นบั แต่ปีทีมีการจดทะเบียนจัดตังกองทุ
"
นรวมโครงสร้ างพื "นฐาน ทังนี
" " เพือให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับ
ยกเว้ นภาษี เงินได้ จากเงินปั นผลทีได้ รับ กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
เกียวกับการยกเว้ นภาษี มูลค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรสแตมป์ อีกทังกองทุ
"
นรวมโครงสร้ าง
พื "นฐานจะต้ องให้ ข้อมูลแก่กรมสรรพากรตามทีกําหนด เช่น รายชือของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ รับเงินปั น
ผล และเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรื อหนังสือเดินทาง จํานวนเงินปั นผล และวันทีจ่ายเงินปั นผล และ
ต้ องแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนว่าเงินปั นผลดังกล่าวเป็ นเงินปั นผลทีได้ รับสิทธิยกเว้ นภาษี เงินได้
(ข)

สิทธิในการออกเสียงเพือลงมติ
โดยปกติในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดหาข้ อมูลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย

ลงทุนซึงเพียงพอต่อการพิจารณาลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึงต้ องประกอบด้ วยความเห็นของบริ ษัท
จัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ในเรื องทีต้ องลงมติดงั กล่าว ตลอดจนผลกระทบทีอาจเกิดขึ "นกับผู้ถือ
หน่วยลงทุน ซึงเป็ นผลมาจากการลงมติในเรื องดังกล่าว
(1) เรืองทีต้ องอนุมตั ิโดยมติของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิ พิจารณาและออกเสียงในเรื องการดําเนินการต่อไปนี "
ของกองทุน
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(ก) การถอดถอนหรื อแต่งตังบริ
" ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามวิธีการที
กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 11.1.5 “การถอดถอนและเปลียนแปลงบริ ษัทจัดการ” และหัวข้ อ
11.3.4 “การถอดถอนและเปลียนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์”
(ข) การได้ มาเพิมเติมหรื อการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีมีมูลค่า
เกิ น กว่า 100 ล้ า นบาท หรื อ ตัง" แต่ร้ อยละ 30 ขึน" ไปของมูลค่าทรั พ ย์ สินรวมของ
กองทุน ณ เวลาที มีการได้ มาหรื อจํ าหน่า ยไปดัง กล่าว เว้ น แต่ในกรณี การได้ มา
เพิมเติมหรื อจํ าหน่ายไปซึงทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน" ฐานตามข้ อตกลงหรื อ
สัญญาทีมีกับส่วนราชการหรื อองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดตัง"
องค์ การของรั ฐบาล และกิ จการของรั ฐตามกฎหมายทีจัดตัง" กิ จการนัน" (รวมถึง
หน่วยงานธุรกิจทีรัฐบาลเป็ นเจ้ าของซึงไม่มีฐานะเป็ นนิติบุคคลด้ วย) ซึงได้ ระบุไว้
อย่า งเฉพาะเจาะจงแล้ ว ในโครงการจัด การกองทุน หรื อ ในกรณี ก ารได้ ม าหรื อ
จําหน่ายไปซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีมีมลู ค่าเกินกว่า 100 ล้ านบาทแต่
น้ อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาทีมีการได้ มาหรื อ
จํ า หน่ า ยไปดัง กล่ า วที ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ แ ล้ ว ทัง" นี "
บริ ษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานดังกล่าวโดยพิจารณาจาก
มูลค่าการลงทุนภายในรอบระยะเวลาหกเดือน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติม
ในส่ว นที % “การดําเนิ น กิ จการของกองทุน รวม” หัว ข้ อ 3.1.2 (ค) “การลงทุนใน
ทรัพย์สินหลัก - ทรัพย์สินทีกองทุนลงทุนเพิมเติม” และส่วนที % “การดําเนินกิจการ
ของกองทุนรวม” หัวข้ อ 3.1.2 (ฉ) “การจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินของกองทุน ” ทังนี
" "
ภายใต้ ข้ อ ยกเว้ นที ได้ กล่า วในข้ างต้ น ในกรณี ที มี ก ารกํ า หนดไว้ อ ย่า งชัดแจ้ งใน
โครงการจัดการกองทุนแล้ วว่าการได้ มาเพิมเติมหรื อการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื "นฐานใดไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีทีได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ ให้ บริ ษัทจัดการมีอํานาจปฏิบตั ิตามทีกําหนด
ไว้ นนโดยไม่
ั"
ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ค) การเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาทีเกี ยวกับการบริ หารจัด การหรื อการจัด หา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน" ฐานทีมีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า
100 ล้ านบาท หรื อตัง" แต่ร้อยละ 30 ขึน" ไปของมูลค่าทรั พย์สินรวมของกองทุน ณ
เวลาทีมีการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นการการเข้ าทํา
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แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาซึงได้ ระบุไว้ อย่างเฉพาะเจาะจงแล้ วในโครงการจัดการ
กองทุน หรื อ เป็ นการเข้ าทําแก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาทีมีมลู ค่าของสัญญาเกินกว่า
100 ล้ านบาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที
มีการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าว ทีได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ แ ล้ ว บริ ษั ท จั ด การจะคํ า นวณมู ล ค่ า สัญ ญาเกี ยวกั บ การจั ด หา
ผลประโยชน์ ดัง กล่า วโดยพิ จ ารณาจากมู ล ค่ า ของสัญ ญาทุก รายภา ยในรอบ
ระยะเวลาหกเดือน ทังนี
" " ในกรณีทีมีการกําหนดไว้ อย่างชัดแจ้ งในโครงการจัดการ
กองทุนแล้ วว่าการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาทีเกียวกับการบริ หารจัดการหรื อ
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานใดไม่ต้องขอมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนหรื อความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ ให้ บริ ษัทจัดการมีอํานาจ
ปฏิบตั ิตามทีกําหนดไว้ นนโดยไม่
ั"
ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อความเห็นชอบ
จากผู้ดแู ลผลประโยชน์
(ง) การเข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้ องทีเป็ นการได้ มาเพิมเติม หรื อการจําหน่ายไป
ซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐาน ซึงมีมลู ค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 20 ล้ าน
บาท หรื อไม่น้อยกว่าร้ อยละสามของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ณ เวลาทีมีการ
ทําธุรกรรมดังกล่าว แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า ตามวิธีการทีกําหนดไว้ ในส่วนที %
“การดําเนินกิ จการของกองทุนรวม” หัวข้ อ 0.% “นโยบายการทําธุรกรรมระหว่าง
กองทุนกับบุคคลทีเกี ยวข้ อง แนวโน้ มการทํารายการระหว่างกองทุนกับบุคคลที
เกียวข้ องในอนาคต และแนวทางในการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ” เว้ น
แต่เป็ นกรณีทีต้ องปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อสัญญาทีมีกบั ภาครัฐ ซึงได้ ระบุไว้ เป็ นการ
เฉพาะเจาะจงแล้ วในโครงการจัดการกองทุน ทังนี
" " ในกรณีทีมีการกําหนดไว้ อย่างชัด
แจ้ งในโครงการจัดการกองทุนแล้ วว่าการเข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้ องทีเป็ น
การได้ มาเพิมเติม หรื อการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานใดไม่
ต้ องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ ให้ บริ ษัท
จัดการมีอํานาจปฏิบตั ิตามทีกําหนดไว้ นนโดยไม่
ั"
ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
หรื อความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
(จ) การเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื "นฐานซึงมีมลู ค่าของสัญญาไม่น้อยกว่าทีกําหนดไว้ ในข้ อ (ง)
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(ฉ) การตกลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิ ออกเสียงเพือให้ บริ ษัททีกองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นตามคํา
จํากัดความข้ อ 4(5) ของประกาศ ทน. 38/2562 ทําธุรกรรม ตามข้ อ (ง) และข้ อ (จ)
ข้ างต้ น กับบุคคลทีเกียวข้ องตามวิธีการทีกําหนดไว้ ในส่วนที % “การดําเนินกิจการ
ของกองทุนรวม” หัวข้ อ 0.% “นโยบายการทําธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที
เกียวข้ อง แนวโน้ มการทํารายการระหว่างกองทุนกับบุคคลทีเกี ยวข้ องในอนาคต
และแนวทางในการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์”
(ช) การแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการกองทุน ตามวิธีการ
ทีกําหนดไว้ ในหัวข้ อ 12.1.7 “การแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุน”
(ซ) การเพิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการทีกําหนดไว้ ในหัวข้ อ 10.1.3 “การ
เพิมเงินทุนจดทะเบียน”
(ฌ) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการทีกําหนดไว้ ในหัวข้ อ 10.1.4 “การ
ลดเงินทุนจดทะเบียน”
(ญ) การเลิกกองทุน ตามวิธีการทีกําหนดไว้ ในหัวข้ อ 12.1.9 “การเลิกกองทุน การคืนเงิน
และการเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน”
(ฎ) การแก้ ไขเพิ มเติ ม ข้ อ ผูก พัน ระหว่า งผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน กับ บริ ษั ท จัด การในเรื องที
กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ซึงรวมถึงการแก้ ไขข้ อกําหนด
ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการเกียวกับผลประโยชน์ตอบแทน
และการคื น เงิ น ทุน ให้ แ ก่ผ้ ูถื อหน่วยลงทุน และเรื องที ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ เห็นว่า
กระทบต่อสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึงในกรณีดงั กล่าวต้ องได้ รับมติโดยเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฏ) การตกลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียง ในกรณีทีบริ ษัททีกองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นตาม
คําจํากัดความข้ อ 4(5) ของประกาศ ทน. 38/2562 จะดําเนินการตาม (ข) (ค) (ง)
(ซ) หรื อ (ฌ)
(2) หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอมติผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรื อโดยการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทังนี
" " บริ ษัทจัดการอาจดําเนินการ
ด้ วยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยคํ า นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุน
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มาตรฐานการรักษาความมันคงปลอดภัยของการดําเนินการผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ และ
การปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายที เกี ยวข้ อ งกั บ ธุ ร กรรมหรื อ การดํ า เนิ น การทาง
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย
(3) การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึงมีชือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิออกเสียงในที
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและมีสิทธิได้ รับผลตอบแทนการลงทุน บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ ง
วันปิ ดสมุดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียน ล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลา 14 วัน
หรื อกําหนดระยะเวลาใด ๆ ตามทีตลาดหลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียนกําหนดก่อนวันปิ ด
สมุดทะเบียนนัน" ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงวันปิ ดสมุดทะเบียนจากเดิมทีเคยแจ้ งไว้
บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งการเปลียนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียน
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน หรื อกําหนดระยะเวลาใด ๆ ตามทีตลาดหลักทรัพย์ หรื อนาย
ทะเบียนกําหนดก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนตามทีเคยแจ้ งไว้ นนั "
บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดส่งหนังสือขอมติ หรื อหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนซึงมีชือปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
และให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นบันทึกข้ อมูลทีถูกต้ องและ
เป็ นจริ ง ดังนัน" การจ่ายหรื อการแจกจ่ายทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนผู้ซงมี
ึ ชือปรากฏ
อยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว และสิทธิในการได้ รับหรื อข้ อจํากัดสิทธิใด ๆ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซงมี
ึ ชือปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ ถือ
ว่าเป็ นการทีบริ ษัทจัดการกระทําไปโดยชอบ
(ก) การขอมติโดยส่งหนังสือ
ในการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจํานวน
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกึงหนึงของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนทีมีสทิ ธิ
ออกเสียงในกรณีทีเป็ นการขอมติเพือทํารายการสําคัญตามหัวข้ อ 12.1.6 (ข) “สิทธิ
ในการออกเสียงเพือลงมติ” ในกรณีอืนให้ นํามาตรา 129/2 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์
มาใช้ บัง คับ โดยอนุโลม โดยบริ ษั ท จัด การจะต้ อ งแสดงข้ อ มูลเพื อประกอบการ
ตัดสินใจของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึงรวมถึงความเห็นของบริ ษัทจัดการ
และผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนในเรื องทีขอมติ และผลกระทบทีผู้ถือหน่วยลงทุน
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อาจได้ รับจากการลงมติในเรื องดังกล่าว ทังนี
" " บริ ษัทจัดการจะแสดงข้ อมูลดังกล่าว
ไว้ ในหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพือขอมติ
(ข) การขอมติโดยเรี ยกประชุม
(1) การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี "
· การประชุมสามัญประจําปี ซึงจะจัดให้ มีขึ "นภายในสีเดือนนับแต่วนั สิ "นสุด
ของรอบปี บัญ ชี ข องกองทุน เพื อรายงานให้ ที ประชุม ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน
รับทราบในเรื องดังนี "เป็ นอย่างน้ อย
- การจัดการกองทุนในเรื องทีสําคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนใน
อนาคต
- ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบปี บญ
ั ชีทีผ่าน
มา โดยอย่างน้ อยต้ องมีการนําเสนองบการเงินทีผ่านการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
- การแต่งตังผู
" ้ สอบบัญชีของกองทุนและค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชี
· การประชุมวิสามัญในกรณีใดกรณีหนึงดังนี "
- เมือบริ ษัทจัดการเห็นสมควรให้ มีการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
เพือประโยชน์ในการจัดการกองทุน
- เมือผู้ถือหน่วยลงทุนซึงถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ
ของจํ า นวนหน่ว ยลงทุน ทีจํ าหน่า ยได้ แ ล้ วทัง" หมดของกองทุนรวม
เข้ าชือกันทําหนังสือขอให้ บริ ษัทจัดการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยระบุเหตุผลในการขอให้ เรี ยกประชุมไว้ อย่างชัดเจน โดยบริ ษัท
จัดการจะต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนภายในสีสิบห้ าวัน
นับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) การเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
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· บริ ษัทจัดการจะจัดทําหนังสือนัดประชุมทีมีรายละเอียดเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยอย่างน้ อยจะมีข้อมูลเกี ยวกับวิธีการ
ประชุม ตลอดจนระเบียบวาระการประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุม
พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุชัดเจนว่าเป็ นเรื องทีจะเสนอ
เพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
"
นของ
บริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนในเรื องดังกล่าว โดยระบุ
ข้ อมูลเกียวกับการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ และวันทีประสงค์จะให้ มติ
มีผล ทังนี
" " ในกรณีทีมีการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน จะรวมถึงความเห็น
เกียวกับผลกระทบทีผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้ รับจากการลงมติในเรื องนัน" ๆ
ด้ วย
· บริ ษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุม สิบสีวัน
ในกรณีทีเป็ นการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ซึงมีวาระทีต้ องได้ มติผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และล่วงหน้ าก่อนวันประชุม เจ็ดวัน ใน
กรณีอืน ๆ นอกจากนี " บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เข้ าร่ วม
การประชุ ม ดัง กล่า วด้ ว ย โดยให้ จัด ส่ง หนัง สื อ นัด ประชุ ม ไปยัง ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์พร้ อมกับการจัดส่งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) องค์ประชุม
· การขอมติ โ ดยการเรี ยกประชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น องค์ ป ระชุ ม ต้ อง
ประกอบด้ วยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึง
ของจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
"
โดยมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อย
กว่า หนึงในสามของจํ า นวนหน่ว ยลงทุน ที จํ า หน่า ยได้ แ ล้ ว ทัง" หมดของ
กองทุน เว้ นแต่ทีกําหนดไว้ ในข้ อสุดท้ ายนี "
· ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครัง" ใด เมือล่วงเวลานัดไป
แล้ วถึงหนึงชัวโมงจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนซึงมาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบเป็ น
องค์ ประชุมตามทีกําหนดไว้ ในข้ อข้ า งต้ น หากว่าการประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุนนันได้
" เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอการประชุมนันเป็
" นอัน
ระงับ ไป หากการประชุม ผู้ถือ หน่ว ยลงทุน นัน" มิ ใช่เป็ น การเรี ย กประชุม
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เพราะผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอ บริ ษัทจัดการจะนัดประชุมใหม่ และบริ ษัท
จัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ก่อนวันประชุม โดยในการประชุมครัง" หลังนี "ไม่บังคับว่าจะต้ องครบองค์
ประชุม
· องค์ประชุมทีกําหนดไว้ ในข้ างต้ นมิให้ นํามาใช้ บงั คับกับการขอมติเพือแก้ ไข
เพิมเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ ซึงจะต้ องกระทํา
ตามทีกํ าหนดไว้ ในหัวข้ อ 12.1.7 (ข) “วิธีแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการ
กองทุน”
(4) การดําเนินการประชุม
· การดําเนินการประชุม ให้ เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระทีกําหนดไว้ ใน
หนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ทีประชุมจะมีมติให้ เปลียนลําดับระเบียบวาระ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนซึงมา
ประชุม
· เมือทีประชุมพิจารณาเสร็ จตามข้ อข้ างต้ นแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนซึงมีหน่วย
ลงทุน นับ รวมกัน ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า หนึ งในสามของจํ า นวนหน่ ว ยลงทุน ที
จําหน่ายได้ ทงหมด
ั"
จะขอให้ ทีประชุมพิจารณาเรื องอืนนอกจากทีกําหนด
ไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
· ในกรณี ที ที ประชุม พิ จ ารณาเรื องตามลํา ดั บ ระเบี ย บวาระไม่เ สร็ จ หรื อ
พิจารณาเรื องที ผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอไม่เสร็ จตามข้ างต้ น แล้ วแต่กรณี
และจํ าเป็ นต้ องเลือนการพิจารณา ให้ ทีประชุมกํ าหนดสถานที วัน และ
เวลาทีจะประชุมครัง" ต่อไป และบริ ษัทจัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมระบุ
สถานที วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
น้ อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม
(5) สิทธิออกเสียง
· ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที มี ส่ ว นได้ เสี ย เป็ น พิ เ ศษไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ โดย
ทางอ้ อมในเรื องทีจะลงมติใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องทีจะลง
มตินนั "
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· ผู้ถือหน่วยลงทุนซึงถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามข้ อจํากัดทีกําหนดไว้ ใน
ส่วนที 5 “ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน” หัวข้ อ 2.5.5 “ข้ อจํากัด
การถือหน่วยลงทุน” จะต้ องงดออกเสียงสําหรับหน่วยลงทุนส่วนทีถือเกิน
อัตรานัน"
· ผู้ถือหน่วยลงทุนทีเป็ นกองทุนรวมอืนทีอยู่ภายใต้ การจัดการของบริ ษัท
จัดการเดียวกันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยกองทุนรวมอืนให้ รวมถึง
กองทุนรวมทีจัดตังขึ
" "นตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ ทุกประเภท
(6) ข้ อกําหนดในการออกเสียง
· ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียงหนึงเสียงต่อหนึงหน่วยลงทุนทีตนถือ
· เว้ นแต่กรณีทีกําหนดไว้ ในด้ านท้ ายนี " มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตาม
จํ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกิ นกว่าร้ อยละ 50 ของจํ านวนหน่วยลงทุน
ทังหมดของผู
"
้ ถือหน่วยลงทุนทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
· เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี " มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าสามในสี (ร้ อยละ 75 หรื อมากกว่า) ของจํานวน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
- การได้ มาเพิมเติมหรื อการจําหน่ายไปซึงทรั พย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื "นฐานทีมีมลู ค่าเกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อตังแต่
" ร้อยละ 30 ขึ "นไป
ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุน ณ เวลาทีมีการได้ มาหรื อจําหน่าย
ไปดังกล่าว หรื อการตกลง การยินยอม หรื อใช้ สิทธิ ออกเสียงเพือให้
บริ ษัททีกองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นตามข้ อ 4(5) ของประกาศ ทน. 38/2562
ดําเนินการดังกล่าว
- การทําธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลทีเกียวข้ องทีเป็ นการได้ มา
เพิมเติมหรื อการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐาน ซึง
มีมลู ค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 20 ล้ านบาทหรื อไม่น้อยกว่าร้ อยละ
3 ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุ น แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
หรื อ การตกลง การยิ น ยอม หรื อ ใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งเพื อให้ บ ริ ษั ท ที
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กองทุ น เป็ นผู้ ถื อ หุ้ นตามข้ อ 4(5) ของประกาศ ทน. 38/2562
ดําเนินการดังกล่าว
- การเพิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการในหัวข้ อ 10.1.3
“การเพิมเงินทุนจดทะเบียน” หรื อการตกลง การยินยอม หรื อใช้ สิทธิ
ออกเสียงเพือให้ บริ ษัททีกองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นตามคําจํากัดความข้ อ
4(5) ของประกาศ ทน. 38/2562 ดําเนินการดังกล่าว
- การลดเงิ นทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
พิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ มเติ ม ในหัวข้ อ 10.1.4 “การลดเงิ นทุนจด
ทะเบียน” หรื อการตกลงยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพือให้ บริ ษัทที
กองทุน เป็ น ผู้ถือหุ้น ตามคําจํ ากัดความข้ อ 4(5) ของประกาศ ทน.
38/2562 ดําเนินการดังกล่าว
- การเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกียวกับการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐาน ที มีมลู ค่าของสัญญาเกินกว่า
100 ล้ า นบาท หรื อ ตัง" แต่ร้ อยละ 30 ของมูล ค่า ทรั พ ย์ สิน รวมของ
กองทุนขึ "นไป หรื อการตกลง การยินยอม หรื อใช้ สทิ ธิออกเสียงเพือให้
บริ ษัททีกองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นตามข้ อ 4(5) ของประกาศ ทน. 38/2562
ดําเนินการดังกล่าว
- มติเกียวกับการแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อแก้ ไขวิธีการ
จัดการกองทุน ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในหัวข้ อ 12.1.7 (ข) “วิธีแก้ ไข
เพิมเติมโครงการจัดการกองทุน”
(7) การมอบฉันทะ
· ผู้ถือหน่วยลงทุน 1 รายสามารถมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะได้ เพียง 1
ราย
· หนังสือมอบฉันทะต้ องระบุจํานวนหน่วยลงทุนของผู้มอบฉั นทะ ชือผู้รับ
มอบฉันทะ และครัง" ทีของการประชุมทีมอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
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· บริ ษั ท จัด การต้ อ งระบุเ อกสารที ผู้รั บ มอบฉัน ทะต้ อ งนํ า มาแสดงในวัน
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
ทัง" นี " เว้ นแต่ ก รณี ที สํ า นัก งาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น และ/หรื อ
หน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจตามกฎหมายได้ กําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับข้ อกําหนดใน
การออกเสียงไว้ เป็ นอย่างอืน บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนันโดยถื
"
อว่า
ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
(4) ผลผูกพัน
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนมีผลผูกพันต่อบริ ษัทจัดการให้ ปฏิบตั ิตามมตินนั " เนืองจากบริ ษัท
จัดการมีภาระผูกพันทางกฎหมายในการบริ หารและจัดการกองทุนด้ วยความซือสัตย์
สุจริ ต โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ และความชํานาญ รวมทังด้
" วยความเอาใจใส่และ
ระมัดระวังตามมาตรฐานหรื อเยียงผู้มีวิชาชีพในลักษณะเดียวกันจะพึงกระทํา ทังนี
" " เพือ
ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
"
รวมทังต้
" องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายที
บังคับใช้ โครงการจัดการกองทุนข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ และ
มติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนด้ วย
ทังนี
" " ผลผูกพันของมติของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในข้ อผูก พัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการด้ วย
(ค)

สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมือเลิกโครงการ
ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุนมีสิท ธิ ที จะได้ รับ เงิ น คืน ตามสัดส่วนการถื อหน่วยลงทุน เมือเลิกโครงการ

จัดการกองทุน โดยบริ ษั ทจัดการจะจัดให้ มีผ้ ชู ําระบัญชีทีสํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู้ชําระบัญชี
เพือทําการจําหน่ายทรัพย์สินและชําระหนี "ของกองทุน และจําหน่ายเงิน และ/หรื อ ทรัพย์สินอืนให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีระบุไว้ ใน
โครงการจัดการกองทุน
(ง)

สิทธิในการโอนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ แต่ทงนี
ั " "จะต้ องเป็ นไปตามและไม่ขดั ต่อเงือนไข

และหลักเกณฑ์ทีระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
12.1.7 การแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุน
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วิธีแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุน
การแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ สามารถกระทําได้ ในกรณี

ดังต่อไปนี "
(1) โดยได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึงเข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ในกรณีเช่นนี "ให้ บริ ษัทจัดการแจ้ งให้ สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน +& วันนับ
แต่วนั ทีได้ มีมติให้ แก้ ไข ทังนี
" " การแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนในเรื องดังต่อไปนี "
ต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า # ใน * ของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีมาประชุมหรื อทีตอบกลับและมีสทิ ธิออกเสียง
· การเปลียนแปลงนโยบายการลงทุนทีทําให้ ความเสียงเพิมขึ "นอย่างมีนยั สําคัญ
· การแก้ ไขเปลียนแปลงการประกันรายได้ ของกองทุน
· การควบรวมกองทุน ที มี น โยบายการลงทุน และความเสี ยงแตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญ
· การชําระและรับชําระหนี "ของกองทุนด้ วยทรัพย์สนิ อืนแทนเงิน
· การเพิ มค่า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่า ใช้ จ่ า ยมากกว่า ร้ อยละ & ของค่า ธรรมเนี ย มหรื อ
ค่าใช้ จ่ายตามทีระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
(2) บริ ษัทจัดการอาจแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนได้ โดยถือว่าได้ รับ ความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. แล้ วเฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี "
· การแก้ ไขเพิมเติมข้ อมูลซึงมีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทังปวงได้
"
รับประโยชน์เพิมขึ "น
· การแก้ ไขเพิมเติมให้ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสัง
หรื อหนังสือเวียนตามทีได้ แก้ ไขหรื อออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
สํานักงาน ก.ล.ต. และ
· การแก้ ไขชือและรายละเอียดอืนของบุคคลให้ ถกู ต้ อง หรื อ
(3) บริ ษั ท จัด การอาจแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุน เมื อได้ รั บ ความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี "
· การเปลียนแปลงข้ อกําหนดเกียวกับการขายและการรับซื "อคืนหน่วยลงทุน
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· การเพิมชนิดหน่วยลงทุนทีไม่ทําให้ สทิ ธิทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยูเ่ ดิมด้ อยลง
· การดําเนินการเพือให้ สอดคล้ องกับบทบัญญัติของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์
· การแก้ ไขเพิ มเติ ม โครงการจัด การกองทุน หรื อ แก้ ไขวิ ธี ก ารจัด การในลัก ษณะที
สํานักงานประกาศกําหนด
การแก้ ไขเพิมเติมไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้ บริ ษัทจัดการแจ้ งการแก้ ไขเพิมเติม โครงการจัดการ
กองทุนหรื อวิธีจดั การไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ ในลักษณะทีผู้ลงทุนทัวไปสามารถเข้ า
ตรวจดูได้ ภายใน +& วันนับแต่วนั ทีมีมติให้ แก้ ไขเพิมเติมหรื อวันทีถือว่าได้ รับมติ แล้ วแต่กรณี
(ข)

การได้ รับความเห็นชอบในกรณีอืน
หากการแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ จะกระทบต่อสิทธิและ

ภาระหน้ าทีของบริ ษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ คณะกรรมการทีปรึ กษาการลงทุน นายทะเบียน
ผู้ประเมินค่า และทีปรึ กษาใด ๆ ตามทีกําหนดไว้ ในหัวข้ อ 11 “โครงสร้ างการจัดการ” หรื อกระทบต่อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนตามทีกําหนดไว้ ในส่วนที % “การดําเนินกิจการของ
กองทุนรวม” หัวข้ อ $ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุน ” การแก้ ไขในกรณีดงั กล่าว
นอกจากจะต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว จะต้ องกระทําโดยได้ รับความเห็นชอบหรื อคํายินยอม
จากฝ่ ายทีเกี ยวข้ อง แล้ วแต่กรณีด้วย แต่ทงนี
ั " "มติดงั กล่าวของผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ จรรยาบรรณ โครงการจัดการกองทุน หรื อผลประโยชน์ของกองทุน
(ค)

สิทธิออกเสียงยับยัง# ของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการมีสิทธิและสงวนสิทธิ:ทีใช้ สิทธิออกเสียงยับยังในการออกเสี
"
ยงลงคะแนนใด ๆ ใน

ทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื องทีเกียวกับการแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อแก้ ไขวิธีจดั การ
ซึงขัดหรื อแย้ งกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ จรรยาบรรณ โครงการจัดการกองทุน หรื อทีอาจทําให้ เกิด
ความเสีย หายหรื อ ขัด แย้ ง กับ ผลประโยชน์ ข องกองทุน หรื อที กระทบต่อ สิท ธิ แ ละภาระหน้ า ที ของ
บุคคลภายนอกซึงเป็ นคูส่ ญ
ั ญาของกองทุน
12.1.8 ช่ องทางและวิธีการร้ องเรียน
ผู้ลงทุนสามารถส่งข้ อร้ องเรียนได้ ทีหน่วยงานดังต่อไปนี "
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
ทีอยู่

เลขที +2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร +,2,,
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โทรศัพท์

02 949 1500

โทรสาร

02 949 1510
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ทีอยู่

###/# ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร +,2,,

โทรศัพท์

02 033 9999

โทรสาร

02 256 7755

หรื อ

www.sec.or.th

12.1.9 การเลิกกองทุน การคืนเงิน และการเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
(ก)

การคืนเงินค่ าจองซือ# ในกรณีเพิมเงินทุนจดทะเบียน
บริ ษัทจัดการจะต้ องคืนเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเกิดขึ "นจากเงินที

ได้ รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีการเพิมเงินทุนจดทะเบียนซึงมีการยกเลิกการเพิมเงินทุนใน
ภายหลังเนืองจากไม่สามารถลงทุนในทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน" ฐานตามทีกํ าหนดไว้ ได้ โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการเพิมเงินทุนในหัวข้ อ 10.1.3 “การเพิมเงินทุนจดทะเบียน”
(ข)

กรณีเลิกกองทุน
หลังจากวันจดทะเบียนกองทุนเมื อปรากฏเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ ห นึงในกรณี ดังต่อ ไปนี "

บริ ษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
(1) เมือจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 ราย เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.
(2) เมือมีการจําหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานของกองทุนและบริ ษัทจัดการนําเงิน
ไปลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน จนทําให้ กองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนตํากว่า 2,000
ล้ านบาท (คํานวณจากมูลค่าทีตราไว้ ของหน่วยลงทุน)
(3) เมือมีการจําหน่ายทรั พย์สินกิจการโครงสร้ างพืน" ฐานของกองทุน และบริ ษัทจัดการไม่
สามารถดํ าเนิ น การเพื อให้ ท รั พ ย์ สิน กิ จการโครงสร้ างพืน" ฐานทีกองทุน ลงทุนมีมูลค่า
รวมกันตามทีกําหนด (ไม่น้อยกว่า 1,500 ล้ านบาท และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่า
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ทรั พ ย์ สิ น รวมของกองทุน ) ภายในหนึ งปี นับ แต่ วัน ที จํ า หน่ า ยไปซึ งทรั พ ย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้ างพื "นฐาน
(4) เมือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสังเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
"
น
(5) เมือครบกําหนดอายุของกองทุน (หากมี) หรื อสาเหตุของการเลิกกองทุนอืนใดตามทีได้
กําหนดไว้ ลว่ งหน้ า
(6) กองทุนไม่สามารถแต่งตังบริ
" ษัทจัดการรายใหม่ได้ ภายใน 90 วันนับจากวันทีได้ รับแจ้ งการ
ลาออกจากการปฏิบตั ิหน้ าทีโดยบริ ษัทจัดการ
(7) เมือผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้ เลิกกองทุน
(8) เมือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
ในกรณีของการเลิกกองทุนตามเหตุข้อ (5) ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการต้ องแจ้ งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
สํานักงาน ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาอย่างน้ อยห้ าวันทําการ
(ค)

อํานาจของสํานักงาน ก.ล.ต. ในการเลิกกองทุน
สํานักงาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังหรื
" อจัดการกองทุนได้ หากสํานักงาน ก.ล.ต.

เห็นว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อมิได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในประกาศ ทน. 38/2562
เมือสํานักงาน ก.ล.ต. เพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
"
น จะต้ องมีการดําเนินการตามขันตอน
"
ทีกําหนดไว้ ในข้ างต้ น หากการเพิกถอนการจัดการกองทุนเกิดขึ "นหลังจากการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ
เป็ นกองทุนแล้ ว บริ ษัทจัดการจะต้ องดําเนินการตามกระบวนการชําระบัญชีของกองทุนตามทีกําหนดไว้
ในหัวข้ อ 12.1.9 (ง) “การชําระบัญชีกองทุน”
(ง)

การชําระบัญชีกองทุน
เมื อมี ก ารเลิ ก กองทุน บริ ษั ท จัด การหรื อ ผู้ชํ า ระบัญ ชี (แล้ ว แต่ ก รณี ) จะต้ อ งดํ า เนิ น การ

ดังต่อไปนี "
(1) บริ ษัทจัดการอาจทําหน้ าทีชําระบัญชีของกองทุนนันได้
" หรื อจะแต่งตังบุ
" คคลอืนตามที
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเป็ นผู้ชําระบัญชีของกองทุนก็ได้
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(2) เมือแต่งตังผู
" ้ ชําระบัญชีแล้ ว บริ ษัทจัดการจะส่งมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ
กองทุน รวมทังดํ
" าเนินการให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์สง่ มอบบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ของกองทุนนันให้
" แก่ผ้ ชู ําระบัญชีภายในห้ าวันทําการ
(3) บริ ษัทจัดการจะส่งมอบงบการเงินของกองทุน ณ วันเลิกกองทุน ทีผ่านการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีและรับรองโดยบริ ษัทจัดการเองให้ แก่ผ้ ชู ําระบัญชีภายใน
15 วันทําการ
(4) ผู้ชําระบัญชีจะจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนโดยต้ องคํานึงถึงผลประโยชน์ทีกองทุนจะ
ได้ รั บ เป็ น สํา คัญ ชํ า ระหนี ข" องกองทุน เก็ บ รวบรวม และแบ่ง เงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิน ให้ แ ก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามทีบริ ษัทจัดการกําหนดตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนตาม
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนดําเนินการอย่างอืนเท่าทีจําเป็ นเพือให้ การชําระ
บัญชีเสร็ จสิ "นตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีกําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
(5) เมือชําระบัญชีเสร็ จสิ "นแล้ ว ให้ ผ้ ชู ําระบัญชียืนคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้ อมทังจั
" ดส่ง
รายงานผลการชําระบัญชีตอ่ สํานักงาน ก.ล.ต.
(จ)

การเพิกถอนหน่ วยลงทุนจากการเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
หน่วยลงทุนอาจถูก เพิกถอนจากการเป็ น หลัก ทรั พย์ จดทะเบี ยนเมือเกิ ดกรณี ใดกรณี ห นึง

ต่อไปนี "
(1) หน่ ว ยลงทุน หรื อ กองทุน มี คุณ สมบัติ ไ ม่ ค รบตามข้ อ กํ า หนดการรั บ หน่ ว ยลงทุน เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนตามทีระบุไว้ ในหัวข้ อ 12.1.2(ข) “ข้ อกําหนดการจดทะเบียนหน่วย
ลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน”
(2) เมือครบกําหนดอายุของกองทุน หรื อเหตุอืนทีทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้ า
(3) บริ ษัทจัดการดําเนินการหรื อกระทําการดังต่อไปนี "อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อ
สิทธิ ประโยชน์ หรื อการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรื อการเปลียนแปลงในราคาของหน่วย
ลงทุน
· ฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ กํ า หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์
ข้ อตกลงการจดทะเบียนหลักทรั พย์ กับตลาดหลักทรั พย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที
ตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้ ถือปฏิบตั ิ
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· เปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ นเท็จในแบบคําขอ งบการเงิน หรื อรายงานของกองทุนทียืนต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อทีเปิ ดเผยต่อประชาชนทัวไป หรื อไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของกองทุน
ที เป็ นสาระสํ า คัญ หรื อ มี ข้ อผิ ด พลาดในการเปิ ดเผยข้ อมู ล ของกองทุ น ที เป็ น
สาระสําคัญ
· ดําเนินการใด ๆ หรื อมีเหตุใด ๆ ในลักษณะทีอาจก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างอย่าง
ร้ ายแรงต่อสิทธิ ประโยชน์ หรื อการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรื อการเปลียนแปลงใน
ราคาของหน่วยลงทุน
(4) ผู้สอบบัญชีรายงานว่าไม่แสดงความเห็นหรื อแสดงความเห็นว่างบการเงินของกองทุนไม่
ถูกต้ องเป็ นเวลาสามปี ติดต่อกัน
(5) เมือปรากฏกรณีทีสํานักงาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ิจดั ตังกองทุ
"
น ตามทีกําหนด
ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อ
(6) บริ ษัทจัดการร้ องขอให้ เพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
12.1.10 การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
บริ ษัทจัดการตกลงทีจะระงับข้ อพิพาทใด ๆ โดยวิธีการทางอนุญาโตตุลาการ ในกรณีทีบริ ษัทจัดการไม่
ปฏิบตั ิตามทีระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน และ/หรื อ กฎหมายหลักทรัพย์ และก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิทีจะเสนอข้ อพิพาทให้ อนุญาโตตุลาการของสํานักงาน ก.ล.ต. พิจารณา
12.1.11 ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุน
บริ ษั ท จัด การมี ห น้ า ที ปฏิ บัติ ต ามโครงการจัด การกองทุน ข้ อ ผูก พัน ระหว่ า งผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน กับ
บริ ษั ท จัด การ กฎหมายหลัก ทรั พ ย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคํ า สังที ออกโดยอาศัย อํ า นาจแห่งกฎหมาย
หลักทรัพย์ ทังนี
" " ในกรณีทีข้ อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ
กฎ หรื อคําสังดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการได้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคําสั งนัน" ให้ ถือ
ว่าบริ ษัทจัดการได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนแล้ ว
ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการใช้ บงั คับความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแต่งตัง" ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ มีอํานาจลงนามในข้ อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ ทังนี
" " การลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ทีได้ รับการแต่งตังโดยชอบให้
"
ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
"
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การทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื "อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนตามโครงการจัดการ
กองทุน ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจะผูกพันตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
12.1.12 ช่ องทางทีผู้ลงทุนสามารถขอรับข้ อมูล
ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้ อมูลรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริ ษัทจัดการได้ ที
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
ทีอยู่

ชัน" 0-$ อาคาร + ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า
เลขที +$ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ +,2,,

12.2

โทรศัพท์

02 949 1500

โทรสาร

02 949 1510

คณะกรรมการชุดย่ อย
12.2.1 คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน# ฐาน
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน" ฐานของกองทุน
ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี "
1)

นายณรงค์ศกั ดิ: ปลอดมีชยั

ประธานกรรมการ

2)

นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

กรรมการ (รองประธาน)

3)

นางสาวพีรญา วรรณคีรี

กรรมการ

4)

นางสาวอริ ศรา คงสว่าง

กรรมการ

12.2.2 หน้ าทีและความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการลงทุน
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พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื "อ เช่า เช่าช่วง ให้ เช่า จําหน่าย โอน หรื อรับโอนซึงอสังหาริ มทรัพย์
และ/หรื อ โครงการโครงสร้ างพื "นฐาน ตามทีผู้จดั การกองทุน ได้ นําเสนอต่อคณะกรรมการลงทุน
ทังนี
" " การลงทุนดังกล่าว ต้ องไม่ขดั แย้ งกับกฎหมายทีเกียวข้ อง และข้ อกําหนดของกองทุน

(2)

พิจารณาให้ ความเห็นชอบและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล การเพิมทุน และ/หรื อ การลดทุนของ
กองทุน ตามกรอบทีระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน

(3)

พิจารณาให้ ความเห็นชอบในเรื องงบประมาณทีเกียวเนืองกับการจัดการทรัพย์สินทีกองทุน
ตามทีผู้ดแู ลทรัพย์สนิ นําเสนอแก่กองทุน เพือให้ เป็ นไปตามทีกําหนดในโครงการจัดการกองทุน

(4)

พิจารณาให้ ความเห็นชอบและอนุมตั ิกลยุทธ์ การลงทุนในโครงการโครงสร้ างพื "นฐาน กลยุทธ์
การบริ หารความเสียงในการลงทุน แผนการบริ หารสภาพคล่อง และอืน ๆ ตามทีผู้จัดการ
กองทุน นําเสนอ รวมทังพิ
" จารณากําหนดเงือนไขและข้ อจํากัดในการลงทุ นให้ ผ้ จู ดั การกองทุน
นํ า ไปปฏิ บัติ ทัง" นี " ต้ อ งเป็ น ไปตามนโยบายการลงทุน ที ได้ รั บ อนุมัติ และไม่ขัด หรื อ แย้ งกับ
กฎหมายทีเกียวข้ อง

(5)

กํากับดูแลให้ กลยุทธ์ การลงทุนตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน
ตามกรอบทีระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน หรื อสัญญาการบริ ห ารจัดการกองทุน รวมทัง"
กํากับดูแลให้ การลงทุนเป็ นไปตามกรอบทีระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน รวมทังกํ
" ากับดูแลให้
การลงทุน ให้ เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด

(6)

กํากับดูแลและพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริ หารทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐาน และ
การทํ า หน้ า ที ของผู้ดูแ ลผลประโยชน์ และบุค คลอื นที เกี ยวข้ อ งที มี ห น้ า ที ตามที กํ า หนดใน
โครงการจัดการกองทุน

(7)

พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทําสัญญาทีเกียวข้ องกับการจัดการกองทุน ทีมีมลู ค่ารวมของสัญญาไม่
ตํากว่า +, ล้ านบาท ทังนี
" " สัญญาทีจะให้ คณะกรรมการพิจารณา ต้ องผ่ านการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผู้เชียวชาญทางกฎหมายหรื อหน่วยงานกํากับแล้ ว

(8)

กํากับดูแลให้ การลงทุนเป็ นไปตามนโยบายและหลักปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการกองทุน ทีได้ รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทโดยเคร่งครัด

(9)

ดําเนินการเรื องอืนใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
" " ต้ องไม่ขดั แย้ งกับกฎหมายทีเกียวข้ อง
และข้ อกําหนดของกองทุน
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(10) พิจารณาเรื องอืนใดทีเกียวข้ องกับการตัดสินใจลงทุนนอกเหนือจากทีกําหนดไว้ ในนโยบายและ
หลักปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการกองทุน และอนุมตั ิสงการตามที
ั
จําเป็ นและเห็นสมควร และไม่
ขัดหรื อแย้ งกับกฎหมายทีเกียวข้ อง
(11) พิจารณาแต่งตังกรรมการที
"
เป็ นผู้แทนกลุ่มงาน ทดแทนกรรมการท่านเดิมในกรณีทีกรรมการ
ท่านเดิมมิได้ ปฏิบตั ิงานในกลุม่ งานนัน" ๆ แล้ ว
12.3

การประชุมของบริษัทจัดการ
12.3.1 กําหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน
กลุม่ งานการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื "นฐานเป็ นผู้เรี ยกประชุมเมือมีเรื องที ต้ องนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทจัดการ โดยปกติมีกําหนดให้ จดั ประชุมขึ "นทุก % เดือนหรื ออย่างน้ อยไตรมาสละ +
ครัง" อย่างไรก็ตาม จํานวนครัง" ในการประชุมจะมีความถีมากขึ "นหรื อน้ อยลง ขึ "นอยู่กบั จํานวนเรื องทีจะ
ให้ ทีประชุมพิจารณามีมติหรื อรับทราบ
12.3.2 องค์ ประชุม
การประชุมจะถื อว่าครบองค์ ประชุมต่อเมือมีกรรมการเกิ นกว่ากึงหนึงเข้ า ร่ วมประชุม ทัง" นี " ต้ องมี
ประธานกรรมการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย หากประธานไม่สามารถปฏิ บัติห น้ าที ได้ ต้ องมีรองประธาน
กรรมการเข้ าร่วมประชุม
12.3.3 มติของทีประชุม
ในการพิจารณาออกเสียงลงมติในเรื องใด ๆ ให้ ถือคะแนนข้ างมากเป็ นมติของทีประชุม และในกรณีที
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ถือคะแนนเสียงของประธานในทีประชุมเป็ นเสียงชี "ขาด เพือเป็ นมติของทีประชุม

12.4

การดูแลเรืองการใช้ ข้อมูลภายใน
ทางบริ ษัทจัดการ ได้ มีการออกข้ อปฏิบตั ิเรื องการซื "อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน (Staff Dealing Policy) และมี
การกําชับให้ พนักงานทุกคนในองค์กร รวมถึงกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้จดั การกองทุน รวมถึงผู้เกียวข้ องอืนทีมี
โอกาสใช้ ข้อมูลภายใน ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด และมีการกําหนดบทลงโทษอย่างรุ นแรง และเป็ นลายลักษณ์
อักษร หากมีการละเมิดข้ อปฏิบตั ินี "
พนักงานจะต้ องดูแลไม่ให้ การลงทุนของบริ ษัทจัดการ พนักงาน และกองทุนประเภทต่าง ๆ ภายใต้ การบริ หาร
ของบริ ษัทจัดการมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างมีเจตนาทีจะก่อให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบระหว่าง
กัน และจะต้ องดําเนินงานด้ วยความซือสัตย์สุจริ ตและยุติธรรม เพือให้ การจัดการกองทุนภายใต้ การบริ หาร
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เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ ซงผลประโยชน์
ึ
ของลูกค้ า โดยผลประโยชน์ของลูกค้ าต้ องมาก่อน
ผลประโยชน์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผลประโยชน์สว่ นตัวกรรมการ หรื อพนักงานของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรั พย์เพือตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ประกาศต่าง ๆ ทีสํานักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด รวมทังกฎ
" ระเบียบ ข้ อบังคับของ
บริ ษัทจัดการ และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ เพือที บริ ษัทจัดการจะสามารถกํากับ
ดูแลการซื "อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
12.5

การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุนรวม
กลุ่มการลงทุนโครงสร้ างพื "นฐาน จะเข้ าทําการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา due diligence) วิเคราะห์และ
ศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการซื "อทรัพย์สิ นเข้ ากองทุน ตลอดจนตัดสินใจลงทุนหรื อจําหน่ายไป
ซึ งทรั พ ย์ สิ น ของกองทุน โดยมี ขัน" ตอนตามขัน" ตอนการปฏิ บัติ ง านที ชัด เจนและเป็ น กระบวนการ ทัง" ยัง มี
คณะกรรมการการลงทุนช่วยกลันกรองการพิจารณาเพือหลีกเลียงการขัดแข้ งทางผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึ "น โดยมี
เกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี "
เกณฑ์ ในการพิจารณา
(1) ประสบการณ์ สถานะการเงิน ความน่าเชือถือและชือเสียงทีผ่านมาของเจ้ าของสินทรัพย์ เพือพิจารณาถึง
ความสามารถปฏิบตั ิหน้ าทีเมือเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในการเข้ าธุรกรรมการลงทุนและการบริ หารงานของกองทุน
(2) ทําเลและศักยภาพของสินทรัพย์ สภาพทีตัง" ทางเข้ าออก
(3) โอกาสในการจัดหารายได้
(4) ผลการดําเนินงานทีผ่านมาของสินทรัพย์ทีจะเข้ าลงทุน
ทังนี
" " การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐานของกองทุนจะเป็ นไปตามรายละเอียดทีปรากฏ
ในส่วนที % “การดําเนินกิจการของกองทุนรวม” หัวข้ อ 3.4 “การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ าง
พื "นฐาน”

12.6

การคัดเลือกผู้บริหารทรัพย์ สนิ กิจการโครงสร้ างพืน# ฐาน
ผู้จดั การกองทุนเป็ นผู้คดั เลือกบุคลากรอืนในการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทุน บริ ษัทจัดการให้ ความสําคัญ
กับการคัดเลือกบุคลากรผู้มารับหน้ าทีผู้บริ หารทรั พย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐาน โดยจะจัดให้ มีการพิจารณาถึง
ความเหมาะสม ความพร้ อมในการดําเนินงานของผู้บริ หารสินทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะพิจารณาคุณสมบัติของ
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ผู้บริ หารสินทรัพย์กิจการโครงสร้ างพื "นฐาน และเสนอต่อคณะกรรมการการลงทุนเพือพิจารณารายทีเหมาะสม
ก่อนดําเนินการแต่งตัง" ซึงมีเกณฑ์ในการพิจารณาผู้บริ หารทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐาน ดังต่อไปนี "
(1) ประสบการณ์ ชือเสียง และความน่าเชือถือในการปฏิบตั ิงาน
(2) ความคุ้นเคยกับทรัพย์สนิ หรื อทีตังของทรั
"
พย์สนิ
(3) ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้เช่าและผู้ใช้ บริ การทรัพย์สนิ
(4) ความสัมพันธ์อนั ดีกบั เจ้ าของทีดิน
(5) ความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ หน่วยงานภาครัฐ
(6) ระบบการปฏิบตั ิงาน และการควบคุมภายใน
(7) อัตราค่าตอบแทน
(8) เกณฑ์อืน ๆ ทีกรรมการการลงทุนและหรื อผู้เชียวชาญอาจเสนอเพิมเติม
12.7

การติดตามดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวม
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ทีได้ รับแต่งตังจากบริ
"
ษัทจัดการ ซึงได้ แก่ ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) มีหน้ าทีโดยตรง
ในการควบคุม และดูแลให้ การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรื อทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ของกองทุนให้
เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงสัญญาโอนขายทรั พย์ สิน และสิทธิ รายได้ สัญญาเช่า
ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก และสัญญาบริ การหลัก และจัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
โดยลักษณะการเข้ าตรวจสอบสภาพทรัพย์สนิ มี % แนวทาง ดังนี "
· Desktop Audit - กองทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ สามารถเข้ าตรวจสอบการทํางาน และความมีอยู่ของ
ทรัพย์สินทีกองทุน เข้ าลงทุน ผ่าน Network Operation Control (NOC) และระบบอืน ๆ ทีเกียวข้ อง ได้ ที
สํานักงานของทรู
· Fieldwork Audit - ผู้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น โทรคมนาคมจะอํ า นวยความสะดวกให้ กับ กองทุน และผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ หรื อผู้เชียวชาญทางเทคนิคที กองทุนจะแต่งตัง" ในการสํารวจและตรวจสอบสภาพทรัพย์สนิ ที
กองทุน เข้ าลงทุน
ความถีและกําหนดการของการตรวจสอบสภาพทรัพย์สนิ มีรายละเอียดดังนี "
ประเภทการตรวจสอบ

ความถีของการเข้ าตรวจสอบ
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Desktop Audit

รายไตรมาส

Fieldwork Audit

ปี ละ % ครัง"

ค่ าตอบแทนของบริษัทจัดการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นค่าธรรมเนียมทีจ่ายให้ แก่บริ ษัทจัดการ ซึงคํานวณในอัตราก้ าวหน้ าดังนี "
ส่ วนของมูลค่ าสินทรัพย์ สุทธิทีปรับปรุ งแล้ ว

อัตราร้ อยละของมูลค่ าสินทรัพย์ สุทธิทีปรับปรุ งแล้ ว

,- #,,,,, ล้ านบาท

ร้ อยละ ,.++

ส่วนทีมากกว่า #,,,,, ล้ านบาท
ถึง &,,,,, ล้ านบาท
ส่วนทีเกิน &,,,,, ล้ านบาท

ร้ อยละ ,.,0&
ร้ อยละ ,.,,&

หมายเหตุ:
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิทีปรับปรุงแล้ ว คือ มูลค่าสินทรัพย์ทงหมดของกองทุ
ั"
นรวมหักด้ วยหนี "สินทีไม่มีภาระดอกเบี "ย

13.

ความรับผิดชอบต่ อสังคม
ในปี %&'+ ทางกองทุน ไม่มีการตัง" งบประมาณสําหรั บการทํากิจกรรมสําหรั บความรั บผิดชอบต่อสังคมและ
สิงแวดล้ อม
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ส่ วนที 4
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
14.

ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ

14.1

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
คําวิเคราะห์และคําอธิบายของบริ ษัทจัดการควรพิจารณาร่ วมกับงบการเงินประจําปี และงบการเงินระหว่าง
กาลซึงได้ จดั ทําขึ "นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินทีถูกระบุไว้ ใน
เอกสารฉบับนี "
ข้ อความทีระบุในส่วนนี "ทีไม่ใช่ข้อเท็จจริ งในอดีต อาจเป็ นข้ อความในลักษณะทีเป็ นการคาดการณ์เหตุการณ์
ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ผลที เกิ ด ขึ น" จริ ง จึ ง อาจแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ จากที
คาดการณ์ไว้ ในประมาณการกําไรและกระแสเงินสดเนืองจากความเสียงและความไม่แน่นอนบางประการซึง
อาจส่งผลกระทบต่อ ผลการดําเนินงาน กระแสเงิ นสด และฐานะทางการเงิ น ผู้ลงทุนควรระมัดระวัง ว่า
เหตุการณ์ ในอนาคตไม่สามารถคาดการณ์ ได้ และพิจารณาส่วนที # “การดําเนินกิจการของกองทุนรวม”
หัวข้ อ 5. “ปั จจัยความเสียงของกองทุนทีเกียวข้ องกับการลงทุน” ซึงกล่าวถึงความเสียงและความไม่แน่นอนที
อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานและใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาหนังสือ
ชี "ชวนรวมถึงผลประโยชน์และความเสียงทีเกียวข้ องก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุน บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม กลุม่ ทรู นิติบคุ คลผู้โอน ผู้จดั การผู้แทนจําหน่ายหน่วย
ลงทุน ผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อบุคคลอืนใด มิได้ รับประกันผลการดําเนินงานของ
กองทุน การชําระคืนเงินทุน หรื อการชําระเงินปั นผลหรื อผลตอบแทนอืนใดจากหน่วยลงทุน
14.1.1 ปั จจัยทีมีผลกระทบต่ อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
โดยทัวไป ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนจะได้ รับผลกระทบจากปั จจัยต่าง ๆ ซึง
รวมถึงสถานะทางการเงินของคู่สญ
ั ญาของกองทุน อันได้ แก่ ผู้เช่า และ คู่สญ
ั ญาทีมีหน้ าทีนําส่ง
รายได้ สุท ธิ ที กองทุ น เข้ า ลงทุน ซึ งอาจได้ รั บ ผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงในอุต สาหกรรม
โทรคมนาคมไทย เศรษฐกิ จ ไทย สภาพแวดล้ อ มที เกี ยวกั บ การกํ า กั บ ดูแ ล และการแข่ ง ขัน
นอกจากนัน" ผลการดําเนินงานของกองทุนยังขึน" กับความสามารถในการบริ หารจัดการและการ
จัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินทีกองทุนเข้ าลงทุน อาทิ อัตราส่วนการเช่าใช้ พื "นทีต่อเสา ปริ มาณการ
เช่าใยแก้ วนําแสง ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินของกองทุน โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ 14.1 "ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน” นี "
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ความน่ าเชือถือของผู้เช่ าและบริหารจัดการและคู่สัญญาของกองทุน
รายได้ ของกองทุนจะมาจากสัญญาเช่าระยะยาวทีมีการตกลงไว้ ล่วงหน้ า ซึงเป็ นไปตาม
สัญญาเช่าดําเนินการ และบริ หารจัดการทีทํากับผู้เช่าและบริ หารจัดการของกองทุน และ
สิทธิทีจะได้ รับรายได้ จากทรัพย์สนิ โทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุน
เพิมเติมครัง" ที 2 ซึงมีลกั ษณะเป็ นสิทธิในรายได้ ระยะยาว ดังนัน" กองทุนจึงต้ องอาศัยความ
น่าเชื อถือและความแข็งแกร่ งทางการเงินของผู้เช่าและบริ หารจัดการและคู่สญ
ั ญาราย
ต่าง ๆ อันรวมถึง BFKT AWC และ กสท.โทรคมนาคม ในการขายรายได้ ตามสัญญาโอน
ขายทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้ ทีเกี ยวข้ อง ทัง" นี " ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักของกองทุน
ได้ แก่ บริ ษัทย่อยทีเป็ นผู้ประกอบการ (operating subsidiaries) ของกลุ่มทรู ซึงเป็ นหนึง
ในผู้นํ า ในการให้ บ ริ ก ารโทรศัพ ท์ เ คลื อนที ของไทยและหนึงในผู้ป ระกอบกิ จ การการ
โทรคมนาคมทีให้ บริ การแบบครบวงจรและครอบคลุมทัวประเทศของไทย หากผู้เช่าและ
บริ หารจัดการหรื อคู่สญ
ั ญาของกองทุนประสบปั ญหาทางการเงิ น อาจทําให้ กองทุนไม่
สามารถเรี ยกชําระค่าเช่า หรื อเกิดความล่าช้ าในการเรี ยกชําระค่าเช่าจากผู้เช่าและบริ หาร
จัดการและคูส่ ญ
ั ญาต่าง ๆ ของกองทุนได้ ซึงอาจทําให้ กองทุนต้ องตัดจําหน่ายเป็ นหนี "สูญ
หรื อบันทึกการด้ อยค่าของหนี "ดังกล่าว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที # “การ
ดําเนินกิจการของกองทุนรวม” หัวข้ อ 5.1.4 “กองทุนต้ องพึงพาผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก
จํานวนน้ อยรายสําหรับทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม และอาจจะไม่สามารถ
เรี ยกชําระเงินจากผู้เช่าและบริ หารจัดการเหล่านี " หรื อ AWC หรื อ TUC หรื อ BFKT ได้ ตาม
กําหนดเวลา หรื อไม่สามารถเรี ยกชําระได้ เลยในกรณีทีผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักเหล่านี "
AWC หรื อ TUC หรื อ BFKT ล้ มละลายหรื อประสบปั ญหาทางการเงินอย่างร้ ายแรง”

(ข)

จํานวนผู้เช่ าและบริหารจัดการและอัตราการเช่ าใช้ พนื ! ทีต่ อเสา
กองทุนอาจหาช่องทางเพิมจํานวนผู้เช่าพื "นทีร่ วมบนเสาโทรคมนาคมของกองทุน ซึงการ
เช่าพื "นทีร่ วมเพิมเติมจะเป็ นการเพิมกระแสเงินสดของกองทุนและปรับปรุ งอัตราส่วนกําไร
จากการดําเนินงานให้ ดีขึ "น เนืองจากกองทุนจะมีคา่ ใช้ จ่ายเพิมขึ "นเพียงเล็กน้ อยในการเพิม
จํานวนผู้เช่าและบริ หารจัดการรายใหม่บนเสาโทรคมนาคมเดิม ทังนี
" " อัตราการใช้ พื "นทีโดย
เฉลียต่อเสาสําหรับเสาโทรคมนาคมของกองทุน ก่อนการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที $ เท่ากับ 1.80 พื "นทีต่อเสา เมือเปรี ยบเทียบกับ
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จํ านวนพืน" ทีรองรับโดยเฉลียทัง" หมดเท่ากับ 3.70 พืน" ทีต่อเสา (ทัง" นี " บนสมมติฐานทีว่า
อั ต ราการใช้ พื น" ที เท่ า กั บ 1 พื น" ที ต่ อ เสาสํ า หรั บ เสาโทรคมนาคมของ BFKT และ
เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 1 และ
เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที 2) ทังนี
" " เสาโทรคมนาคมของกองทุนซึงมี
การใช้ งานจนถึงหรื อเกือบถึงขีดความสามารถทางโครงสร้ าง(structural capacity) แล้ ว
สามารถได้ รั บ การเสริ ม ความแข็ ง แกร่ ง เพื อรองรั บ ขี ด ความสามารถของการให้ เช่ า
ดําเนินการและบริ หารจัดการในอนาคตได้ โดยใช้ เงินลงทุนทีค่อนข้ างตํา นอกจากนี " กองทุน
ยังมีเส้ นใยแก้ วนําแสงทียังไม่มีการใช้ งาน(dark fiber) ซึงผู้เช่าและบริ หารจัดการรายใหม่
บน FOC ของกองทุนสามารถเช่าร่วมได้ ด้ วยเหตุนี " เมือมีการเพิมการเช่าและบริ หารจัดการ
พื "นทีร่วม และการเพิมอัตราส่วนการเช่าใช้ พื "นที รายได้ ของกองทุนก็จะสูงขึ "น ในทางตรงกัน
ข้ ามความเป็ นไปได้ ในการเติบโตของรายได้ และความสามารถในการรักษาระดับต้ นทุนใน
การดําเนินงาน (operational leverage)ของกองทุนอาจได้ รับผลกระทบ หากกองทุนไม่
สามารถให้ เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของ
กองทุนในส่วนทีไม่มีการใช้ งานได้ ตามทีคาดหมายไว้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติม
ในส่วนที # “การดําเนินกิจการของกองทุนรวม” หัวข้ อ 5.1.5 “การเปลียนแปลงเกียวกับการ
ใช้ เสาร่ วมกันและผู้เช่าและบริ หารจัดการพืน" ทีร่ วมบนเสาโทรคมนาคมและ FOC ของ
กองทุน อาจไม่ได้ เป็ นไปในลักษณะทีกองทุนคาดหมาย”
(ค)

รายจ่ ายลงทุนและสินทรัพย์ เพิมเติม
กองทุนมีรายจ่ายลงทุนเพียงไม่กีประเภท ซึงรวมถึงการเข้ าซื "อทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐาน
โทรคมนาคมเพิมเติม รวมทัง" การลงทุนในส่วนปรั บปรุ งของทรั พย์ สินโครงสร้ างพื "นฐาน
โทรคมนาคมของกองทุน เพือเพิมประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับผู้เช่าและ
บริ หารจัดการเพิมเติมของทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุน เช่น การ
ปรับปรุงเสาโทรคมนาคม เป็ นต้ น ทังนี
" " กลยุทธ์โดยรวมของกองทุนคือการพิจารณารายจ่าย
ลงทุนอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความจําเป็ นและผลกระทบต่อความสามารถในการ
ทํากําไรในอนาคตของกองทุนการซื "อทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิมเติมจะทํา
ให้ รายได้ ของกองทุนเพิมขึ "น เนืองจากกองทุนมีแผนการซื "อทรัพย์สินเหล่านี "ก็ต่อเมือผู้เช่า
และบริ หารจัดการหลักหรื อผู้เช่าพื "นทีร่ วมของกองทุนได้ ผกู พันเป็ นการล่ วงหน้ าแล้ วว่าจะ
ทําการเช่าและบริ หารจัดการพื "นทีว่างในทรัพย์สนิ หรื ออุปกรณ์ทีได้ รับการปรับปรุง (แล้ วแต่
กรณี) โดยอัตราค่าเช่าจะเป็ นอัตราทีถูกกําหนดล่วงหน้ า อย่างไรก็ตาม ความเป็ นไปได้ ใน
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การเติ บ โตของรายได้ และความสามารถในการรั ก ษาระดับ ต้ น ทุน ในการดํ า เนินงาน
(operational leverage) ของกองทุน อาจได้ รั บ ผลกระทบถ้ า กองทุน ไม่ สามารถให้ เ ช่ า
ดําเนินการและบริ หารจัดการทรั พย์สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมเพิมเติมได้ ตามที
คาดหมายไว้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมเกียวกับสิทธิ ทีจะได้ รับคําเสนอก่อน ซึง
กลุ่มทรู ให้ แก่กองทุนตามเอกสารธุร กรรมทีเกียวข้ องในส่วนที # “การดําเนินกิจการของ
กองทุนรวม” หัวข้ อ 2.5.1(ก) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ เบื "องต้ น ” หัวข้ อ
2.5.2(ก) “สัญญาทีทําให้ ได้ มาซึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 1” หัวข้ อ 2.5.3(ก) “สัญญาทีทําให้ ได้ มาซึงทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3” หัวข้ อ 2.5.4(ก) “สาระสําคัญของร่ างสัญญาทีทําให้
ได้ ม าซึงทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมที ลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4 และหัว ข้ อ
3.4.1.4(ก) “สัญ ญาเกี ยวกับ การจัด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมที ลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง" ที 4” หั ว ข้ อ 2.1.2(ข)(8) “การขยายจํ า นวนเสา
โทรคมนาคมการขยายจํานวนเสาโทรคมนาคม” และหัวข้ อ 2.1.2(ค)(11) “การขยาย FOC
และบรอดแบนด์”
(ง)

ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนส่วนใหญ่ ประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายสําหรับสิทธิแห่ง
ทาง ค่าใช้ จ่ายในการย้ ายเสาโทรคมนาคม และค่าเช่าทีดินสําหรับเสาบางกลุม่ ทังนี
" " ผู้เช่า
และบริ ห ารจัด การหลัก ของทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมของกองทุ น เป็ น
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานและบํารุงรักษาทรัพย์สนิ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานทีตกลงกัน
ตามที ระบุไว้ ในสัญ ญาเช่ า ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจัดการที ได้ มี การแก้ ไขและแทนทีที
เกียวข้ อง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที # “การดําเนินกิจการของกองทุน
รวม” หัวข้ อ 2.1.2(ข)(15) “การดําเนินงานและบํารุ งรักษา” หัวข้ อ 2.1.2(ค)(12) “สิทธิแห่ง
ทางและการติดตังอุ
" ปกรณ์ (Rights of Way and Equipment Access)” และหัวข้ อ 3.1.2(
ค)(13) “การดําเนินงานและการบํารุงรักษา”
การเพิมขึ "นของค่าใช้ จ่ายสําหรับสิทธิแห่งทาง ค่าใช้ จ่ายในการย้ ายเสาโทรคมนาคม และ
ค่าเช่าทีดินสําหรับเสาบางกลุ่ม อาจส่งผลให้ กองทุนมีค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานสูงขึ "น
อย่างไรก็ตาม ตามสัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที
ทีทํากับ TICC และ TUC (สําหรั บ FOC และเสาโทรคมนาคม) กองทุนจะสามารถผลัก
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ภาระค่าใช้ จ่ายส่วนเพิมตามทีระบุในสัญญาดังกล่าว สําหรับทังค่
" าใช้ จ่ายสําหรับสิทธิแห่ง
ทาง ค่าใช้ จ่ายในการย้ ายเสาโทรคมนาคม และค่าเช่าทีดินสําหรับเสาบางกลุม่ ไปให้ กบั ผู้
เช่าและบริ หารจัดการหลักได้ ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีระบุในสัญญาดังกล่าว
(จ)

การเปลียนแปลงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย และเศรษฐกิจของประเทศไทย
ผลการดําเนินงานกับคุณภาพและการเติบโตของรายได้ ของกองทุนขึ "นอยู่กบั สภาวะของ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ซึงส่วนหนึงขึ "นอยูก่ บั ผลประกอบการโดยรวมของเศรษฐกิจ
ไทย บริ ษั ท จัด การเชื อว่า ความต้ อ งการในบริ ก ารโทรคมนาคมเคลื อนที จะเติ บ โตขึน"
เนืองจากเศรษฐกิจของไทยยังคงมีการพัฒนาและปรับตัวกับยุคสมัยอย่างต่อเนือง เป็ นที
คาดหมายว่าอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ซึงเป็ นหนึงในตลาดเอเชียแห่งสุดท้ ายทีเปิ ด
ให้ บริ การระบบ 4G จะมีจํานวนผู้ใช้ บริ การ 4G เติบโตขึ "นอย่างมาก โดย Analysys Mason
คาดว่าจะมีอตั ราการเติบโตเฉลียต่อปี (CAGR) ของจํานวนผู้ใช้ บริ การ 4G ทีร้ อยละ 14.00
นับจากปี 2560 ถึง 2565 บริ ษัทจัดการเชือว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของจํานวนผู้ใช้ บริการ
4G จะสูงถึงร้ อยละ 76.00 ในปี 2565 ซึงการเพิมขึ "นของปริ มาณการรับส่งข้ อมูลตามทีคาด
ไว้ และการขยายบริ การระบบ 4G อย่างต่อเนืองจะทําให้ ผ้ ใู ห้ บริ การโทรคมนาคมเคลือนที
ของไทยจําเป็ นต้ องติดตัง" Node B และอุปกรณ์โครงข่ายอืน ๆ เพิมขึ "นอีก ส่งผลให้ ความ
ต้ องการโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive เพิมขึน" ซึงจะส่งผลให้ ความ
ต้ องการในการเช่าและบริ หารจัดการพื "นทีร่ วมบนเสาโทรคมนาคมและ FOC ของกองทุน
เพิมขึ "นด้ วย
อย่างไรก็ ดี เทคโนโลยีใหม่ซึงได้ รับการออกแบบมาเพือเพิมประสิทธิ ภาพของโครงข่าย
โทรคมนาคมสามารถช่วยลดการใช้ และความจําเป็ นทีจะต้ องมีบริ การรับส่งสัญญาณแบบ
ไร้ สายทีต้ องอาศัยเสาโทรคมนาคม ตลอดจน FOC ได้ ซึงอาจส่งผลให้ ความต้ องการของ
เสาโทรคมนาคมและ FOC ของกองทุนลดลง และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้
ของกองทุนได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที # “การดําเนินกิ จการของ
กองทุนรวม” หัวข้ อ 5.2.5 “เทคโนโลยีใหม่อาจทําให้ ธุรกิจของกองทุนเป็ นทีต้ องการน้ อยลง
สําหรับลูกค้ าปั จจุบนั และ/หรื อผู้ทีอาจเข้ ามาเป็ นลูกค้ า และส่งผลให้ มีรายได้ ลดลง”
การทีกองทุนดําเนินธุรกิ จในประเทศไทยนัน" ความต้ องการของการใช้ ทรั พย์สินกิจการ
โทรคมนาคมจึงมีความเกียวข้ องกับสภาพเศรษฐกิจของไทย ตามรายงานของ Analysys
Mason คาดว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมของประเทศที แท้ จริ ง ต่ อ ประชากร (Real Gross
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Domestic Product per Capita) จะสามารถขยายตัวทีอัตราเติบโตโดยเฉลียร้ อยละ 3.20
ตังแต่
" ปี 2560 ถึงปี 2565 อย่างไรก็ตามสภาพเศรษฐกิจอาจถดถอยหรื อไม่ขยายตัวตามที
คาดไว้ และอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อความต้ องการในบริ การโทรคมนาคมและรายได้
ของกองทุน
(ฉ)

สภาพแวดล้ อมเกียวกับการกํากับดูแล
รั ฐ ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยกํ า หนดให้ มีห น่วยงานเดี ยวที กํ ากับดูแลทัง" กิ จการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ดังนันจึ
" งได้ มีการตรา พ.ร.บ.
องค์กรจัดสรรคลืนความถีฯ 2553 ขึ "นแทน พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืนความถีฯ 2543 และ
การจัดตัง" กสทช. ขึ "นแทนคณะกรรมการ กทช. โดย กสทช. มีอํานาจในการกํากับดูแลทัง"
กิ จ การโทรคมนาคมและกิ จ การวิ ท ยุก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุโ ทรทัศ น์ โปรดพิ จ ารณา
รายละเอี ยดเพิ มเติมในส่วนที # “การดํ าเนิน กิ จการของกองทุนรวม” หัว ข้ อ 9.2 “สรุ ป
สาระสําคัญเกียวกับกฎหมายทีเกียวข้ องกับการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศ
ไทย”
เนืองจากกฎระเบียบเหล่านี "มีการเปลียนแปลง กองทุนไม่สามารถคาดการณ์วา่ กสทช. จะ
ใช้ อํานาจการกํากับดูแลอย่างไร และนโยบายและกฎระเบียบซึง กสทช. จะประกาศใช้ ใน
อนาคตจะมีลกั ษณะและขอบเขตอย่างไร หรื อ กสทช. จะกํากับดูแลการดําเนินการตาม
นโยบายและกฎระเบี ย บทัง" ที มี อ ยู่ แ ล้ ว และที จะประกาศใช้ ในอนาคตอย่ า งไรการ
เปลียนแปลงด้ านการกํากับดูแลหรื อการดําเนินการต่าง ๆ ในอนาคตของ กสทช. ซึงมี
ผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อกองทุน อาจจะมีผลกระทบในทางลบต่อรายได้ และผลการ
ดําเนินงานของกองทุนได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที # “การดําเนิน
กิจการของกองทุนรวม” หัวข้ อ 5.2.1 (ข) “อุตสาหกรรมการสือสารในประเทศไทยเป็ นธุรกิจ
ที อยู่ ภ ายใต้ การกํ า กั บ ดู แ ลอย่ า งเข้ มงวด ซึ งอาจนํ า ไปสู่ ค วามไม่ แ น่ น อนเกี ยวกั บ
สภาพแวดล้ อมในการกํากับดูแลด้ านกฎระเบียบ”

(ช)

การแข่ งขัน
กองทุนเป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมกองทุนแรกในประเทศไทย ซึงขณะที
จัดทําเอกสารฉบับนี " ยังไม่มีเจ้ าของทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีเป็ นอิสระที
ดําเนินการให้ เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการเสาโทรคมนาคมในประเทศไทย ทัง" นี "
ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือนทีรายใหญ่ในประเทศไทย ซึงรวมถึงเอไอเอส ดีแทค กสท.
ส่วนที 4 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หน้ าที 6

ส่วนที 4 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

โทรคมนาคม และที โอที ต่า งมี ท รั พ ย์ สิน เสาโทรคมนาคมเป็ น ของตนเองซึงส่ว นใหญ่
ผู้ให้ บริ การดังกล่าวจะไม่ปล่อยเช่าพื "นทีร่ วมบนเสาโทรคมนาคมให้ ผ้ ปู ระกอบการรายอืน
ในขณะที คู่แ ข่ง ในอุต สาหกรรมระบบ FOC ก็ ยัง รวมถึ ง กองทุน รวมโครงสร้ างพื น" ฐาน
บรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต จัสมิน (JASIF) และผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือนทีรายใหญ่ใน
ประเทศไทยเหล่า นี เ" ช่ น กัน ซึ งได้ แ ก่ เอไอเอส ดี แ ทค กสท. โทรคมนาคม และที โ อที
นอกจากนี " กองทุน คาดว่าจะมี การแข่งขัน ในภาคธุ ร กิ จ ระบบบรอดแบนด์ ใ นเขตพืน" ที
ต่างจังหวัดทีมาจาก ทีโอที กสท. โทรคมนาคม บริ ษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน ไฮเวย์ จํากัด
บริ ษัท แอดวานซ์ ดาต้ าเน็ทเวอร์ ค คอมมิวนิเคชันส์ จํากัด บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชันแนล
จํากัด (มหาชน) ทังนี
" " กองทุนคาดว่าแรงกดดันทางด้ านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการให้
เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการ เสาโทรคมนาคมในประเทศไทยซึงอยู่ในระดับตําจาก
การที ผู้ ให้ บริ ก ารโทรคมนาคมเคลื อนที รายใหญ่ ใ นประเทศไทยส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ ใ ห้
ผู้ประกอบการรายอืนเช่าพื "นทีร่ วมบนเสาโทรคมนาคม จะส่งผลในทางบวกต่อรายได้ ของ
กองทุน อย่างไรก็ดี การแข่งขันในอุตสาหกรรมให้ เช่า ดําเนินการและบริ ห ารจัดการ เสา
โทรคมนาคมมีแนวโน้ มทีจะเพิมขึ "นในอนาคต และแรงกดดันของการแข่งขันในระบบ FOC
หลัก และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด อาจมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การทํากําไรของกองทุน เนืองจากแรงกดดันเหล่านันอาจลดโอกาสในการสร้
"
างรายได้ และ
เพิมค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที #
“การดําเนินกิจการของกองทุนรวม” หัวข้ อ 2.1.2(ข)(19) “การแข่งขัน” หัวข้ อ 3.1.2(ค)(16)
“การแข่งขัน” และหัวข้ อ 5.2.4 “การแข่งขันทีสูงขึ "นในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
โครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมอาจก่อให้ เกิ ดแรงกดดันด้ า นราคา ซึงอาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงิน
ของกองทุน”
14.1.2 นโยบายการบัญชีทสํี าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริ ษัทจัดการต้ องใช้ ดลุ ยพินิจในการ
กําหนดสมมติฐานรวมถึงการประมาณการทีเหมาะสม ซึงการเลือกใช้ สมมติฐานและการประมาณ
การเหล่านี "มีผลอย่างมากต่อการรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละรายการ อาทิ
ปริ มาณสินทรัพย์และหนี "สินรวม และรายได้ และค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ อนึง การใช้ ดลุ ยพินิจ การประมาณ
การ และการตังสมมติ
"
ฐานของกองทุนซึงปรากฎในนโยบายทางการเงินทีสําคัญนัน" ถูกอธิบายอย่าง
ละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินของกองทุน ซึงถูกระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี " ทังนี
" " นโยบาย
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การบัญชีทีสําคัญต่อไปนี "เป็ นนโยบายส่วนทีมีความสําคัญทีสุดต่อการประมาณการฐานะทางการ
เงินของกองทุนและผลการดําเนินงาน และผู้บริ หารต้ องใช้ ดุลยพินิจมากทีสุดในการตัดสินใจ การ
ประมาณการ หรื อการตังสมมติ
"
ฐาน
(ก)

การประเมินมูลค่ าเงินลงทุน
เงินลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมจะรับรู้ ในเบื "องต้ นด้ วยจํานวนต้ นทุน
ของเงินลงทุนของกองทุนและจะแสดงด้ วยราคามูลค่ายุติธรรม (fair value) โดยไม่นําค่า
เสือมราคาหรื อ ค่า ตัด จํ าหน่า ยมารวมคํา นวณโดย ต้ น ทุน ของเงิ น ลงทุน ประกอบด้ วย
รายจ่ายซื "อเงินลงทุนในทรัพย์สิน โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมและค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง
กับทรัพย์สินทังหมด
"
ทีกองทุนจ่ายเพือให้ ได้ มาซึงเงินลงทุนนัน" ซึงในช่วงเวลาต่อมา มูลค่า
ยุติธรรมจะขึน" อยู่กับราคามูลค่ายุติธรรมซึงถูกกํ าหนดโดยการอ้ างอิงกับราคาจากการ
ประเมิ น มูลค่า โดยผู้ป ระเมิ น มูลค่า อิ ส ระ ซึงปรากฏอยู่ใ นรายงานการประเมิ น มู ล ค่ า
ยุติธรรมทรัพย์สินโทรคมนาคม โดยทัวไปแล้ วการเปลียนแปลงราคามูลค่ายุติธรรมเกิดขึ "น
จากการเปลียนแปลงของสมมติฐานการประเมินราคามูลค่ายุติธรรม อาทิ อัตราคิดลด
(discount rate) ผลกระทบในแง่ของช่วงเวลาประเมินราคามูลค่ายุติธรรม (time value of
money) รายได้ คา่ เช่าจากบุคคลภายนอกอืน ๆ ทีเพิมขึ "น และประมาณการรายจ่ายลงทุน
การเปลียนแปลงราคามูลค่ายุติธรรมของการลงทุนจะถูกรับรู้เป็ นผลกําไร (ขาดทุน) ทียังไม่
เกิดขึ "นจริ งในงบกําไรขาดทุนในช่วงเวลาทีมีการเปลียนแปลงนัน" อย่างไรก็ตาม กําไรทียัง
ไม่เกิดขึ "นจริ งหรื อการขาดทุนจากการด้ อยค่าจะไม่กระทบต่อรายได้ จากการลงทุนสุทธิและ
กระแสเงินสดของกองทุนทีสามารถจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน แต่อาจมีผลกระทบต่อ
อัตราการจ่ายเงินปั นผล รวมถึงเงินคืนเงินลงทุนจากการลดทุน

(ข)

ลูกหนีค! ้ างรับ
ลูกหนี "ค้ างรับจะถูกบันทึกทีมูลค่าสุทธิซึงอาจรับรู้ ได้ หลังจากหักค่าเผือหนี "สงสัยจะสูญซึง
ถูกจัดทําขึ "นสําหรับประมาณการขาดทุนซึงอาจเกิดจากการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี "ไม่ได้
ค่าเผือหนี "สงสัยจะสูญจะตังอยู
" ่บนการตรวจสอบยอดค้ างชําระเมือสิ "นสุดรอบบัญชี และ
ประมาณการจากการจัดเก็บหนี ท" ีผ่านมา รวมไปถึงการวิเคราะห์ประวัติความน่าเชือถือ
ของลูกหนี " หนี "สูญจะถูกหักออกระหว่างปี ซงมี
ึ การระบุหนี "สูญ และจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุน

(ค)

การตัง! สํารอง
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จะมีการตังสํ
" ารองเมือ (1) กองทุนมีหนี "ตามกฎหมายหรื อโดยนัยแห่งกฎหมายในปั จจุบนั
ซึงเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต (2) มีความเป็ นไปได้ ว่ากองทุนอาจต้ องมีการจําหน่าย
ทรัพย์สนิ ของกองทุนซึงมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแฝงอยูอ่ อกไปเพือทําการชําระหนี " และ
(3) กองทุนสามารถประเมินจํานวนหนี "ทีแน่นอนได้ ทังนี
" " ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการตัง"
สํารองนี "จะถูกแสดงไว้ ในงบกําไรขาดทุนหลังหักเงินชดเชย
14.1.3 รายการในงบกําไรขาดทุน
(ก)

รายได้ (จําแนกตามสายธุรกิจ)
รายได้ ทีกองทุนได้ รับประกอบด้ วยรายได้ จากเสาโทรคมนาคมจาก BFKT และ AWC และ
ระบบ FOC ของ BFKT ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ และรายได้ คา่ เช่า
จากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคม FOC และระบบสือสัญญาณและระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื "นทีต่างจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี "

(ล้ านบาท)
รายได้ จากเงินลงทุนในสัญญา
โอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิ
รายได้
รายได้ จากเสา
โทรคมนาคมของ BFKT
และ AWC
รายได้ จากระบบ FOC ของ
BFKT
รายได้ คา่ เช่าจากทรัพย์สนิ เสา
โทรคมนาคม FOC และระบบ
สือสัญญาณและระบบบรอด
แบนด์
ดอกเบี "ยรับ
รวมรายได้ จากการลงทุน
รายได้ อืน

สําหรับปี
สิ "นสุดวันที
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

สําหรับปี
สิ "นสุดวันที
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

สําหรับปี
สิ "นสุดวันที
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

สําหรับงวด
สามเดือน
สิ "นสุดวันที
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561

3,112.0

3,100.5

3,120.2

780.06

776.07

1,560.6

1,549.1

1,568.82

392.21

388.22

1,551.4

1,551.4

1,551.39

387.85

387.85

3,267.9
10.0
6,389.9
1.0

3,511.9
3.7
6,616.1
129.0

7,319.0
11.3
10,439.23
40.0

1,131.90
1.56
1,131.90
0

2,354.54
7.12
1,911.96
0
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6,390.9

6,745.1

10,490.6

1,931.52

3,137.72

รายได้ จากการลงทุน
รายได้จากเสาโทรคมนาคมจาก BFKT และ AWC
รายได้ จากเสาโทรคมนาคมประกอบด้ วยรายได้ จากเสาโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC
เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที 2
รายได้จากเสาโทรคมนาคมจาก BFKT
รายได้ จากเสาโทรคมนาคมจาก BFKT ประกอบด้ วยรายได้ สทุ ธิซงมาจากรายได้
ึ
จากค่าเช่าเสาโทรคมนาคม
หลังหักด้ วยต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายบางส่วนสําหรับการดําเนินงานและซ่อมบํารุง เงินค่าเช่าตามสัญญาเช่าทีดิน (รวมถึง
ภาษี โรงเรื อน) เบี "ยประกันภัยและสิทธิ และการเรี ยกร้ องใด ๆ ภายใต้ หรื อทีเกียวข้ องกับ รายได้ ซึงเป็ นไปตามตาม
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ กับ โปรดพิจารณาในส่วนที # “การดําเนินกิจการของกองทุนรวม” หัวข้ อ
2.5.1 (ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ BFKT”
รายได้จากเสาโทรคมนาคมจาก AWC
รายได้ จากเสาโทรคมนาคมจาก AWC ประกอบด้ วยรายได้ สทุ ธิซงมาจากรายได้
ึ
จากค่าเช่าเสาโทรคมนาคม
หลังหักด้ วยต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายบางส่วนสําหรับการดําเนินงานและซ่อมบํารุง เงินค่าเช่าตามสัญญาเช่าทีดิน (รวมถึง
ภาษี โรงเรื อน) เบี "ยประกันภัยและสิทธิ และการเรี ยกร้ องใด ๆ ภายใต้ หรื อทีเกียวข้ องกับ รายได้ ซึงเป็ นไปตามตาม
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กบั AWC สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กบั AWC ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 1 และสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ กบั AWC ทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที 2 โปรดพิจารณาในส่วนที # “การ
ดําเนินกิจการของกองทุนรวม” หัวข้ อ 2.5.1 (ก)(2) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC” หัวข้ อ 2.5.2 (ก)
(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1” และหัวข้ อ 2.5.3 (ก)(1) “สัญญาโอน
ขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2”
รายได้จาก FOC ของ BFKT
รายได้ จากระบบ FOC ของ BFKT ประกอบด้ วยรายได้ สุทธิ จากค่าเช่าระบบ FOC ตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ กบั BFKT หลังหักต้ นทุนทีเกียวข้ องเช่น ต้ นทุนในการดําเนินงานและการบํารุงรักษา ต้ นทุนค่า
สิทธิแห่งทางและต้ นทุนค่าเบี "ยประกันภัย โปรดพิจารณาในส่วนที # “การดําเนินกิจการของกองทุนรวม” หัวข้ อ 2.5.1
(ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ BFKT”
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รายได้ ค่าเช่ าจากทรัพย์ สินเสาโทรคมนาคม FOC อุปกรณ์ ระบบสือสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์
รายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคม
รายได้ คา่ เช่าจากทรัพย์สนิ เสาโทรคมนาคม โดยหลักประกอบด้ วยรายได้ จากค่าเช่าพื "นทีบนเสาโทรคมนาคม
ทีได้ รับจาก TUC ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนที หลังหักด้ วยค่าเช่า
ตามสัญญาเช่าทีดิน (รวมถึงภาษี โรงเรื อน) ตามทีระบุในสัญญา โปรดพิจารณาในส่วนที # “การดําเนินกิจการของ
กองทุนรวม” หัวข้ อ 3.4.1.4 (ก)(1) “สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริ หารจัดการหลัก
ครั ง" ที # ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม ครัง" ที 2")”
รายได้ค่าเช่าจาก FOC อุปกรณ์ระบบสือ! สัญญาณ และระบบบรอดแบนด์
รายได้ ค่าเช่าจาก FOC อุปกรณ์ระบบสือสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด โดยหลัก
ประกอบด้ วยรายได้ คา่ เช่าทีได้ รับจาก TICC และ TUC และรายได้ ทีได้ รับจากการให้ TICC เช่าช่วง ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักทีได้ มกี ารแก้ ไขและแทนที โดย TICC และ TUC จะเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการ
FOC โดย ณ วันทีของเอกสารฉบับนี " เป็ นเวลาประมาณ 14 ปี (สิ "นสุดวันที 15 กันยายน 2576) และอุปกรณ์ประเภท
active เป็ นเวลาประมาณ 2 ปี (สิ "นสุด วันที 31 ธันวาคม 2564) โปรดพิจารณาในส่วนที # “การดําเนินกิ จการของ
กองทุนรวม” หัวข้ อ 3.4.1.4 (ก)(2) “สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก ครัง" ที #
ระหว่าง TUC TICC และ กองทุน ("สัญญาแก้ ไขและแทนทีสัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก FOC ครัง" ที
2")”
ดอกเบีย! รับ
ดอกเบี "ยรับประกอบด้ วยดอกเบี "ยจากเงินฝาก
รายได้ อืน
รายได้ อืนเกิดขึ "นเนืองจากกองทุนได้ รับเงินชําระคืนจาก AWC TUC TMV และ TICC สําหรับค่าธรรมเนียมใน
การจัดหาเงินกู้ยืมทีเกียวข้ องกับการลงทุนทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 1 เมือวันที 5
มีนาคม 2558 การลงทุนทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 เมือวันที 28 พฤศจิกายน
2560 และการลงทุนทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 เมือวันที 17 พฤษภาคม 2561
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ค่ าใช้ จ่าย
ค่ าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมจะต้ องชําระให้ แก่บริ ษัทจัดการซึงเป็ นค่าธรรมเนียมทีคํานวณในอัตรา
ก้ าวหน้ า (ทังนี
" "อัตราดังกล่าวยังไม่ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิม) กล่าวคืออัตราร้ อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ปรั บปรุ งของกองทุนสําหรั บส่วนทีน้ อยกว่า 30,000.0 ล้ านบาท อัตราร้ อยละ 0.075 ต่อปี ของมูลค่าทรั พย์สินสุทธิ
ปรับปรุ งของกองทุนสําหรับส่วนทีมีมูลค่าตังแต่
" 30,000.0 ล้ านบาท ถึง 50,000.0 ล้ านบาท และร้ อยละ 0.050 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิปรับปรุ งของกองทุนสําหรับส่วนทีเกินกว่า 50,000.0 ล้ านบาท ทังนี
" " ค่าธรรมเนียมการจัดการ
กองทุนรวมประมาณการจะเป็ นไปตามทีระบุไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการและโครงการ
จัดการกองทุนซึงกองทุนจะต้ องเข้ าผูกพันภายหลังจากทีได้ เข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาดังกล่าว
ค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นเงินทีจ่ายให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุน เป็ นค่าธรรมเนียมผู้ดแู ล
ผลประโยชน์คํานวณในอัตราก้ าวหน้ า (ทังนี
" " อัตราดังกล่าวยังไม่ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิม) กล่าวคือ อัตราร้ อยละ 0.02 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนสําหรับส่วนทีไม่เกิ น 50,000.0 ล้ านบาท และอัตราร้ อยละ 0.018 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ ของกองทุนสําหรับส่วนทีเกินกว่า 50,000.0 ล้ านบาท ทังนี
" " ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ประมาณการจะ
เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
" ้ ดแู ลผลประโยชน์ซงกองทุ
ึ
นจะต้ องเข้ าผูกพันภายหลังจากทีได้ เข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญา
ดังกล่าว
ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนเป็ นเงินทีจ่ายให้ แก่นายทะเบียนของกองทุน เป็ นค่าธรรมเนียมซึงจ่ายเป็ นรายปี
ในอัตราร้ อยละ 0.023 ต่อปี ของมูลค่าทุนจดทะเบียนของกองทุน ทังนี
" " ค่าธรรมเนียมต้ องไม่ตํากว่า 3.2 ล้ านบาทต่อปี
และสูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้ านบาทต่อปี โดยอัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ทังนี
" " ประมาณการค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนจะเป็ นไปตามทีระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังนายทะเบี
"
ยนซึงกองทุนจะต้ องเข้ าผูกพันภายหลังจากทีได้ เข้ าเป็ น
คูส่ ญ
ั ญาดังกล่าว
ค่ าธรรมเนียมผู้จัดการทรัพย์ สินโทรคมนาคม
ค่าธรรมเนียมผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมสําหรับการทําหน้ าทีเป็ นผู้ให้ บริ การด้ านธุรการและการตลาด
สําหรับทรัพย์สนิ ทีเป็ นโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีเกียวข้ องของกองทุนรวมตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาบริ การหลัก
โดยกองทุนจะชําระค่าธรรมเนียมรายปี ในอัตราคงทีให้ แก่ผ้ จู ัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมสําหรับการให้ บริ การด้ าน
ธุรการ และชําระค่าธรรมเนียมสําหรับการให้ บริ การด้ านการตลาดรายปี ในอัตราคงทีในปี 2558 และปี 2559 (สําหรับ
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ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมเบือ" งต้ น ) และปี 2561 และปี 2562 (สําหรั บทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐาน
โทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 ตามลําดับ)
นอกจากนี " กองทุนจะชําระเงินค่าธรรมเนียมผันแปรรายเดือนให้ แก่ผ้ จู ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็ นเงินเท่ากับร้ อย
ละ 0.15 ของรายได้ รายเดือนซึงหักค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการของกองทุนทีเกิดจากทรัพย์สินทีอยู่ภายใต้ การบริ หาร
จัดการ รวมทังค่
" าธรรมเนียมผันแปรรายเดือน ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 2.0 ของค่าเช่ารายเดือนจากผู้เช่าอืน
ค่ าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพเป็ นค่าธรรมเนียมทีจ่ายให้ แก่ ผู้สอบบัญชีของกองทุน และทีปรึกษากฎหมาย
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานส่วนใหญ่ประกอบด้ วย ค่าสิทธิ แห่งทาง ค่าใช้ จ่ายในการย้ ายเสาโทรคมนาคม
และค่าเช่าทีดินรวมถึงภาษี โรงเรื อนสําหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3
ต้นทุนค่าสิ ทธิ แห่งทาง

(ล้ านบาท)
ต้ นทุนค่าสิทธิแห่งทาง
ค่าใช้ จา่ ยในการย้ ายเสา
โทรคมนาคม
ค่าเช่าทีดิน (รวมถึงภาษี โรงเรื อน)
สําหรับเสา
โทรคมนาคมของ TUC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 และครัง" ที 3
รวมค่าใช้ จา่ ย

สําหรับปี
สิ "นสุดวันที
31ธันวาคม
พ.ศ. 2559
97.1

สําหรับปี
สิ "นสุดวันที
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
98.0

สําหรับปี
สิ "นสุดวันที
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
135.4

สําหรับงวด
สามเดือน
สิ "นสุดวันที
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
25.62

สําหรับงวด
สามเดือน
สิ "นสุดวันที
31 มีนาคม
พ.ศ. 2562
35.68

-

6.6

79.20

19.80

20.33

97.1

3.1
107.7

182.8
397.40

8.69
54.11

158.01
214.02

กองทุนมีค่าใช้ จ่ายค่าสิทธิ แห่งทางทีเกิดจากการพาด FOC และสายนําสัญญาณเครื อข่ายส่งตรงถึงผู้ใช้
ปลายทางทีอยูใ่ นระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นทีต่างจังหวัด

ส่วนที 4 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หน้ าที 13

ส่วนที 4 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

ค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาโทรคมนาคม
อ้ างอิงตามสัญญาสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีทีเกียวข้ อง ผู้เช่า
และบริ หารจัดการหลักต้ องรั บผิดชอบในค่าใช้ จ่ายในการย้ ายเสาโทรคมนาคมในกรณี ทีผู้ให้ เช่าสถานทีทีตัง" เสา
โทรคมนาคมไม่ตอ่ สัญญาเช่า ทังนี
" " กองทุนจะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายคงที 81 ล้ านบาทต่อปี ให้ แก่ TUC ในฐานะผู้เช่าและ
บริ หารจัดการหลักโดยค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะเพิมขึ "นร้ อยละ 2.7 ต่อปี นบั ตังแต่
" วนั ที 1 มกราคม 2563
ค่าเช่าทีด! ิ น (รวมถึงภาษี โรงเรื อน) สําหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีล! งทุนเพิ! มเติ ม ครัง" ที ! 2 และครัง" ที ! 3
กองทุนจะต้ องรับผิดชอบค่าเช่าทีดิน (รวมถึงภาษี โรงเรื อน) ตามทีระบุไว้ ในสัญญาสัญญาเช่า ดําเนินการ
และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีทีเกียวข้ อง

ค่ าใช้ จ่ายอืน
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื นประกอบด้ วยค่ า ธรรมเนี ย มการตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น ( periodic technical audit fees)
ค่าธรรมเนียมรายปี สาํ หรับการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนทีจะจ่ายให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ และค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด
14.2

ข้ อมูลทางการเงินและการดําเนินงาน

งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ "นสุดวันที สิ "นสุดวันที
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

(ล้ านบาท)
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้
รายได้ คา่ เช่า.
รายได้ ดอกเบี "ย
รายได้ อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

สําหรับงวด สําหรับงวด
สําหรับปี สามเดือน สามเดือน
สิ "นสุดวันที สิ "นสุดวันที สิ "นสุดวันที
31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

3,112.0
3,267.9
10.0
1.0
6,391.0

3,100.5
3,511.9
3.7
129.0
6,745.0

3,120.2
7,319.0
11.3
40.0
10,490.6

780.1
1,131.9
1.6
1,913.5

776.1
2,354.5
7.1
3,137.7

70.8
15.9

76.7
17.4

100.7
23.9

20.3
4.3

27.5
6.8
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ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมผู้จดั การทรัพย์สนิ
โทรคมนาคม
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินการ
ค่าใช้ จา่ ยอืน
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้ จา่ ย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไรสุทธิทีเกิดขึ "นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิทียังไม่เกิดขึ "นจากเงิน
ลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน) สุทธิทียังไม่เกิดขึ "น
จากสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี "ย
รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงิน
ลงทุน
การเพิมขึ "นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการ
ดําเนินงาน
การแบ่งปั นส่วนแบ่งกําไรให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

5.0

5.1

5.1

1.3

1.2

50.4
1.8
98.3
28.3
70.6
1,020.9
5,370.1
11.7

33.4
1.5
111.1
18.7
794.2
1,058.1
5,686.9
10.5

60.3
1.6
399.7
16.8
1,415.1
2,023.2
8,467.4
10.0

13.9
0.5
56.4
2.5
367.0
466.3
1,447.2
5.5

10.8
1.1
214.0
5.5
385.6
652.5
2,485.2
11.6

13,482.5

5,511.0

1,241.6

1,235.5

4,179.7

2.8

(92.5)

135.6

34.1

49.4

13,497.0

5,429.0

1,387.2

1,275.1

4,240.7

18,867.1

11,115.9

9,854.6

2,722.3

6,725.9

5,537.8

5,633.4

7,411.6

1,422.9

2,505.9

ผลการดําเนิ นงานสําหรั บงวดสามเดือนสิน! สุ ดวันที 31 มีนาคม 2562 เทียบกับงวดสามเดือนสิน! สุดวันที
31 มีนาคม 2561
รายได้ รวม
รายได้ ร วมของกองทุน เพิ มขึ น" ร้ อยละ 64.0 จาก 1,913.5 ล้ า นบาท สํ า หรั บ งวดสามเดื อ นสิ น" สุด วัน ที
31 มีนาคม 2561 เพิมขึ "นเป็ น 3,137.7 ล้ านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสุดวันที 31 มีนาคม 2562 นันเป็
" นผลมาจาก
ก) รายได้ ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมทีเพิมขึน" ตามสัญญาเช่า ทีมีอยู่ระหว่างกองทุนกับกลุ่มทรู ข) รายได้ ค่าเช่าเสา
โทรคมนาคมทีเพิมขึ "นตามสัญญาเช่าระหว่างกองทุน กับผู้เช่ารายอืน และ ค) รายได้ ค่าเช่าจากทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 เมือวันที 17 พฤษภาคม 2561
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ค่ าใช้ จ่ายรวม
ค่าใช้ จ่ายรวมเพิมขึ "นร้ อยละ 39.9 จาก 466.3 ล้ านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสุดวันที 31 มีนาคม 2561
เพิมขึ "นเป็ น 652.5 ล้ านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสุดวันที 31 มีนาคม 2562 โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่าย
ทีเกียวข้ องกับการลงทุนทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 ได้ แก่ ก) ค่าสิทธิ แห่งทาง
และค่าเช่าทีดินรวมถึงภาษี โรงเรื อน ข) ดอกเบี "ยจ่ายภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงิน ฉบับที & ทีเกียวข้ องกับการลงทุนทรัพย์ สนิ
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 และ ค) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีชําระให้ แก่บริ ษัทจัดการกองทุน
ผู้ดแู ลผลประโยชน์กองทุน นายทะเบียนกองทุนรวม และค่าใช้ จ่ายของผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม เนืองจากการ
เข้ าลงทุนทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายได้ จากการลงทุน สุทธิ เพิมขึน" ร้ อยละ 71.7 จาก 1,447.2 ล้ า นบาท สํา หรั บ งวดสามเดือ นสิ "นสุดวันที
31 มีนาคม 2561 เพิมขึ "นเป็ น 2,485.2 ล้ านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสุดวันที 31 มีนาคม 2562 โดยส่วนใหญ่เป็ น
ผลมาจากการเพิมขึ "นในรายได้ คา่ เช่าตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีกับ
กลุม่ ทรู หักด้ วยค่าใช้ จ่ายรวมทีเพิมขึ "นตามทีได้ กล่าวข้ างต้ น
รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนเท่ากับ 1.275.1 ล้ านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสุดวันที 31 มีนาคม 2561
เปรี ยบเทียบกับรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสุดวันที 31 มีนาคม 2562 ซึงเท่ากับ 4,240.7
ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินของกองทุนอันเกิดจากการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระซึงเป็ นรายการทางบัญชีทีไม่มีกระแสเงินสดรับหรื อจ่ายออกไปจริ ง โดยในปี 2562
การเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว มีสาเหตุหลักมาจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรั พย์สินโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 และผลกระทบในแง่ของช่วงเวลาประเมินราคามูลค่ายุติธรรม (time
value of money)
การเพิมขึน! ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
การเพิมขึ "นในสินทรัพย์สทุ ธิ จากการดําเนินงานเพิมขึ "นจาก 2,722.3 ล้ านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสุด
วันที 31 มีนาคม 2561 เป็ น 6,725.9 ล้ านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสุดวันที 31 มีนาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินของกองทุนอันเกิดจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมิน
อิสระ และการเพิมขึ "นของรายได้ จากการลงทุนสุทธิตามทีได้ กล่าวถึงข้ างต้ น
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การแบ่ งส่ วนแบ่ งกําไรให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุนระหว่ างงวด
การแบ่งส่วนแบ่งกําไรให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพิมขึ "นร้ อยละ 76.1 จาก 1,422.9 ล้ านบาท สําหรับงวดสาม
เดือนสิ "นสุดวันที 31 มีนาคม 2561 เป็ น 2,505.9 ล้ านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสุดวันที 31 มีนาคม 2562 โดยส่วน
ใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิมขึ "นในรายได้ จากการลงทุนสุทธิ นโยบายการบริ หารสภาพคล่องส่วนเกิน โดยการแบ่งส่วน
แบ่งกําไรให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นส่วนทีกองทุนสามารถจ่ายเป็ นส่วนแบ่งกําไรได้ ภายหลังจากการสํารองเงินสดเพือ
การจ่ายดอกเบี "ยเงินกู้ยืมและค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ทีต้ องสํารองไว้ เพือจ่ายในอนาคต
ผลการดําเนินงานสําหรับปี สิน! สุดวันที 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปี สิน! สุดวันที 31 ธันวาคม 2560
รายได้ รวม
รายได้ รวมของกองทุนเพิมขึ "นร้ อยละ 55.5 จาก 6,745.0 ล้ านบาท สําหรับปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
เพิ มขึน" เป็ น 10,490.6 ล้ า นบาท สํา หรั บ ปี สิน" สุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2561 นัน" เป็ น ผลมาจาก ก) รายได้ ค่า เช่า เสา
โทรคมนาคมทีเพิมขึ "นตามสัญญาเช่าทีมีอยู่ระหว่างกองทุน กับกลุม่ ทรู ข) รายได้ คา่ เช่าเสาโทรคมนาคมทีเพิมขึ "นตาม
สัญญาเช่าระหว่างกองทุน กับผู้เช่ารายอืน และ ค) รายได้ ค่าเช่าจากทรัพย์สิ นโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 ทีกองทุนเข้ าลงทุนเมือวันที 24 พฤศจิกายน 2560 และครัง" ที 3 เมือวันที 17 พฤษภาคม 2561
ค่ าใช้ จ่ายรวม
ค่าใช้ จ่ายรวมเพิมขึ "นร้ อยละ 91.2 จาก 1,058.1 ล้ านบาท สําหรับปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 โดยส่วน
ใหญ่เป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการลงทุนทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุ นเพิมเติมครัง" ที 2
และครัง" ที 3 ได้ แก่ ก) ค่าสิทธิ แห่งทาง และค่าเช่าทีดินรวมถึงภาษี โรงเรื อน ข) ดอกเบี "ยจ่ายภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงิน
ฉบับที 2 และฉบับที 3 ทีเกียวข้ องกับการลงทุนทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 และ
ครัง" ที 3 ตามลําดับ ค) ค่าใช้ จ่ายในการย้ ายเสาโทรคมนาคม ทีมีข้อตกลงร่ วมกับกลุม่ ทรู ทีมีผลบังคับตังแต่
" กองทุนเข้ า
ลงทุนเพิมเติมครัง" ที 2 รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีชําระให้ แก่บริ ษัทจัดการกองทุน ผู้ดแู ลผลประโยชน์กองทุน นาย
ทะเบียนกองทุนรวม และค่าใช้ จ่ายของผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม เนืองจากการเข้ าลงทุนทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติมครัง" ที 2 และครัง" ที 3
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายได้ จากการลงทุนสุทธิเพิมขึ "นร้ อยละ 48.9 จาก 5,686.9 ล้ านบาท สําหรับปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
เพิมขึน" เป็ น 8,467.4 ล้ านบาท สําหรั บปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 โดยส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากการเพิมขึ "นใน
รายได้ คา่ เช่าตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีกับกลุม่ ทรูหกั ด้ วยค่าใช้ จ่าย
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รวมทีเพิมขึน" ตามทีได้ กล่าวข้ างต้ น (ซึงรวมถึงทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐานโทรคมนาคมเบือ" งต้ นทรั พย์ สินทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 1 ทีปรับเพิมขึ "นตามทีระบุในสัญญา)
รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกํ า ไรสุท ธิ จ ากเงิ น ลงทุ น เท่ า กั บ 1,387.2 ล้ า นบาท สํ า หรั บ ปี สิ น" สุด วัน ที 31 ธั น วาคม 2561
เปรี ยบเทียบกับรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน สําหรับปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 ซึงเท่ากับ 5,429.0 ล้ านบาท
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินของกองทุนรวมอันเกิดจากการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระซึงเป็ นรายการทางบัญชี ไม่มีกระแสเงินสดรับหรื อจ่ายออกไปจริ ง โดยในปี 2561 การ
เปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากผู้ประเมินอิสระได้ มีการปรับสมมติฐานในด้ านอัตราคิดลด
กระแสเงินสด (Discount Rate) ลดลง
การเพิมขึน! ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
การเพิ มขึ น" ในสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ จ ากการดํ า เนิ น งานลดลงจาก 11,115.9 ล้ า นบาท สํ า หรั บ ปี สิ น" สุด วัน ที
31 ธัน วาคม 2560 เป็ น 9,854.5 ล้ า นบาท สํา หรั บ ปี สิน" สุดวัน ที 31 ธัน วาคม 2561 โดยมี สาเหตุห ลักมาจากการ
เปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินของกองทุนรวมอันเกิดจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระที
กล่าวถึงข้ างต้ น
การแบ่ งปั นส่ วนแบ่ งกําไรให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุนระหว่ างงวด
การแบ่งส่วนแบ่งกําไรให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพิมขึ "นร้ อยละ 31.6 จาก 5,633.4 ล้ านบาท สําหรับปี สิ "นสุดวันที
31 ธันวาคม 2560 เป็ น 7,411.6 ล้ านบาท สําหรับปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการ
เพิมขึ "นในรายได้ จากการลงทุนสุทธิ นโยบายการบริ หารสภาพคล่องส่วนเกิน โดยการแบ่งส่วนแบ่งกําไรให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนเป็ นส่วนทีกองทุนสามารถจ่ายเป็ นส่วนแบ่งกําไรได้ ภายหลังจากการสํารองเงินสดเพือการจ่ายดอกเบี "ยเงิน
กู้ยืมและค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ทีต้ องสํารองไว้ เพือจ่ายในอนาคต
ผลการดําเนินงานสําหรับปี สิน! สุดวันที 31 ธันวาคม 2560 เทียบกับปี สิน! สุดวันที 31 ธันวาคม 2559
รายได้ รวม
รายได้ รวมของกองทุนเพิมขึน" ร้ อยละ 5.5 จาก 6,391.0 ล้ านบาท สําหรับปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559
เพิ มขึน" เป็ น 6,745.0 ล้ า นบาท สํา หรั บ ปี สิน" สุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2560 นัน" เป็ น ผลมาจาก ก) รายได้ ค่า เช่ า เสา
โทรคมนาคมทีเพิมขึ "นตามสัญญาเช่าทีมีอยู่ระหว่างกองทุน กับกลุ่ม ทรู ข) รายได้ ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมทีเพิมขึ "น
ตามสัญญาเช่าระหว่างกองทุน กับผู้เช่ารายอืน ค) รายได้ ค่าเช่าจากทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุน
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เพิมเติม ครั ง" ที 2 และ จ) รายได้ อืนจากเงินชําระคืนจาก AWC TUC TMV และ TICC สําหรั บค่าธรรมเนียมในการ
จัดหาเงินกู้ยืมทีเกียวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
ค่ าใช้ จ่ายรวม
ค่าใช้ จ่ายรวมเพิมขึ "นร้ อยละ 3.6 จาก 1,020.9 ล้ านบาท สําหรับปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 โดยส่วน
ใหญ่เป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการลงทุนทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
ได้ แก่ ก) ค่าสิทธิแห่งทาง ค่าใช้ จ่ายในการย้ ายเสาโทรคมนาคมและค่าเช่าทีดินรวมถึงภาษี โรงเรื อน และ ข) ดอกเบี "ย
จ่ายภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงิน ฉบับที 2 ทีเกียวข้ องกับการลงทุนทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม
ครัง" ที 2
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายได้ จากการลงทุนสุทธิเพิมขึ "น ร้ อยละ 5.9 จาก 5,370.1 ล้ านบาท สําหรับปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559
เพิมขึน" เป็ น 5,686.9 ล้ านบาท สําหรั บปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 โดยส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากการเพิมขึ "นใน
รายได้ คา่ เช่าตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริ หารจัดการหลักทีได้ มีการแก้ ไขและแทนทีกับกลุม่ ทรูหกั ด้ วยค่าใช้ จ่าย
รวมทีเพิมขึ "น ตามทีได้ กล่าวข้ างต้ น (ซึงรวมถึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมเบือ" งต้ น ทรัพย์สินทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 1 ทีปรับเพิมขึ "นตามทีระบุในสัญญา)
รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกํ า ไรสุท ธิ จ ากเงิ น ลงทุ น เท่ า กั บ 5,429.0 ล้ า นบาท สํ า หรั บ ปี สิ น" สุด วัน ที 31 ธั น วาคม 2560
เปรี ยบเทียบกับรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนสําหรับปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ซึงเท่ากับ 13,497.0 ล้ านบาท
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินของกองทุนรวมอันเกิดจากการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระซึงเป็ นรายการทางบัญชี ไม่มีกระแสเงินสดรับหรื อจ่ายออกไปจริ ง โดยในปี 2560 การ
เพิมขึ "นจากการประเมินมูลค่าดังกล่าวจํานวน 5,508.9 ล้ านบาท มีสาเหตุหลักมาจากผู้ประเมินอิสระได้ มีการปรับ
สมมติฐานในด้ านอัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) ในขณะทีในปี 2559 มีการเพิมขึ "นจากการประเมินมูลค่า
ดังกล่าวจํานวน 13,484.8 ล้ านบาท โดยผู้ประเมินอิสระได้ มีการปรับสมมติฐานบางรายการเพือให้ มีความใกล้ เคียงกับ
ทีระบุไว้ ตามสัญญาและการดําเนินงานของกองทุน อาทิเช่น การปรับเปลียนอัตราคิดลดกระแสเงินสด(Discount
Rate) การใช้ การคิดลดแบบครึ งปี (Mid-Year Discount) การปรับเปลียนประมาณการรายได้ ค่าเช่าจากผู้เช่ารายอื น
นอกเหนือจากกลุม่ ทรู
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การเพิมขึน! ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
การเพิ มขึ น" ในสิ น ทรั พ ย์ สุท ธิ จ ากการดํ า เนิ น งานลดลงจาก 18,867.1 ล้ า นบาท สํ า หรั บ ปี สิ น" สุด วัน ที
31 ธันวาคม 2559 เป็ น 11,115.9 ล้ านบาทสําหรั บปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
เปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินของกองทุนรวมอันเกิดจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระ
ตามทีกล่าวข้ างต้ น
การแบ่ งปั นส่ วนแบ่ งกําไรให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุนระหว่ างงวด
การปั นส่วนแบ่งกําไรให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพิมขึ "นร้ อยละ 1.7 จาก 5,537.8 ล้ านบาทสําหรับปี สิ "นสุดวันที 31
ธันวาคม 2559 เป็ น 5,633.4 ล้ านบาทสําหรับปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิมขึ "น
ในรายได้ จากการลงทุนสุทธิ นโยบายการบริ หารสภาพคล่องส่วนเกิน โดยการปั นส่วนแบ่งกําไรให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
เป็ นส่วนทีกองทุนสามารถจ่ายเป็ นส่วนแบ่งกําไรได้ ภายหลังจากการสํารองเงินสดเพือการจ่ายดอกเบี "ยเงินกู้ยืม และ
ค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ทีต้ องสํารองไว้ เพือจ่ายในอนาคต
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สําหรับปี
สิ "นสุดวันที
31 ธันวาคม
2559

สําหรับปี
สิ "นสุดวันที
31 ธันวาคม
2560

สําหรับปี
สิ "นสุดวันที
31 ธันวาคม
2561

สําหรับ
งวดสามเดือน
สิ "นสุดวันที
31 มีนาคม
2562

100,461.0

119,805.9

182,273.3

186,254.7

หนี "สินรวม

15,553.0

29,415.5

36,203.7

35,965.1

สินทรัพย์สทุ ธิ

84,907.9

90,390.4

146,069.6

150,289.6

(ล้ านบาท)
สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์ รวม
สินทรัพย์รวมเพิมขึ "นจาก 100,461.0 ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 เป็ น 119,805.9 ล้ านบาท ณ วันที
31 ธันวาคม 2560 ซึงส่วนใหญ่เพิมขึ "นจากการลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที
2 และภาษี มลู ค่าเพิมค้ างรับ ซึงเพิมขึ "นเป็ น 182,273.3 ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงส่วนใหญ่เพิมขึ "นจาก
การลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมครัง" ที 3 และเพิมขึ "นเป็ น 186,254.7 ล้ านบาท ณ วันที 31 มีนาคม
2562 ซึงส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนใหม่โดยผู้ประเมินอิสระ
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หนีส! ินรวม
หนี ส" ิน รวมเพิมขึน" จาก 15,553.0 ล้ า นบาท ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2559 เป็ น 29,415.5 ล้ า นบาท ณ วันที
31 ธันวาคม 2560 เนืองจากเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุน
เพิมเติม ครัง" ที 2 และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 เป็ น 36,203.7 ล้ านบาท เพิมขึ "น 6,788.2 ล้ านบาท เนืองจากเงินกู้
และเจ้ าหนี "จากการซื "อเงินลงทุนทีเพิมขึ "น ได้ แก่ รายการภาษี มลู ค่าเพิมรอจ่ายและลดลงเป็ น 35,965.10 ล้ านบาท ณ
วันที 31 มีนาคม 2562
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรั พย์ สุทธิ มียอดเท่ากับ 84,907.9 ล้ านบาท และ 90,390.4 ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ
2560 ตามลําดับ สินทรัพย์ทีเพิมขึ "นในช่วง 2 ปี ดงั กล่าว ส่วนใหญ่มาจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนใหม่โดยผู้ประเมิน
อิสระ และเป็ นจํานวน 146,069.6 ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงเพิมขึ "นเนืองมาจาก การเพิมขึ "นของทุนที
ได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี จากการลงทุ นเพิมเติมครัง" ที 3 และเพิมขึน" เป็ น 150,289.6 ล้ านบาท ณ วันที
31 มีนาคม 2562 ซึงส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนใหม่โดยผู้ประเมินอิสระ
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ "นสุดวันที สิ "นสุดวันที
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2559
2560

(ล้ านบาท)

สําหรับงวด
สําหรับปี สามเดือน
สิ "นสุดวันที สิ "นสุดวันที
31 ธันวาคม 31 มีนาคม
2561
2561

สําหรับงวด
สามเดือน
สิ "นสุดวันที
31 มีนาคม
2562

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรม
ดําเนินงาน .............................................

5,540.0

(6,936.2)

(46,863.9)

1,728.3

2,109.6

(5,537.8)

7,103.3

47,799.6

(1,422.9)

(2,505.9)

2.2

167.2

935.7

305.4

(396.3)

เงินฝากธนาคาร ณ วันต้ นงวด .................

854.7

856.9

1,024.1

1,024.1

1,959.8

เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ "นงวด .................

856.9

1,024.1

1,959.8

1,329.5

1,563.5

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรม
จัดหาเงิน ...............................................
เงินสดเพิมขึ "น (ลดลง) สําหรับงวด

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงานของกองทุนเท่ากับ 2,109.6 ล้ านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสุด
วันที 31 มีนาคม 2562 เพิมขึ "น 381.3 ล้ านบาท เมือเทียบกับเงินสดสุทธิ ได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงานของกองทุน
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เท่ากับ 1,728.3 ล้ านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสุดวันที 31 มีนาคม 2561 โดยหลักเป็ นผลมาจากการเพิมขึ "นใน
สินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงานตามทีได้ กล่าวข้ างต้ น
เงิ น สดสุท ธิ ใ ช้ ไปในกิ จ กรรมดํ า เนิ น งานของกองทุน เท่ า กับ 46,863.9 ล้ า นบาท สํ า หรั บ ปี สิ น" สุด วัน ที
31 ธัน วาคม 2561 เพิ มขึน" 39,927.7 ล้ า นบาท เมื อเที ย บกับ เงิ นสดสุท ธิ ใช้ ไปมาจากกิ จกรรมดําเนิ น งานจํ านวน
6,936.2 ล้ า นบาท สํ า หรั บ ปี สิ น" สุด วัน ที 31 ธั น วาคม 2560 โดยส่ว นใหญ่ เ ป็ น ผลจากการเข้ า ลงทุน ในทรั พ ย์ สิน
โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3
เงิ น สดสุท ธิ ใ ช้ ไปในกิ จ กรรมดํ า เนิ น งานของกองทุ น เท่ า กั บ 6,936.2 ล้ า นบาท สํ า หรั บ ปี สิ น" สุด วั น ที
31 ธันวาคม 2560 ซึงลดลง 12,476.2 ล้ านบาท เมือเทียบกับเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 5,540.0
ล้ านบาท สําหรั บปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 โดยส่วนใหญ่ เป็ นผลจากการลงทุนทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน" ฐาน
โทรคมนาคมเพิมเติม โดยใช้ แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจํานวน 12,899.8 ล้ านบาท เมือเดือน
พฤศจิกายน 2560 ตามทีได้ รับมติอนุมตั ิการเข้ าลงทุนทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2
ในทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน เมือวันที 23 พฤศจิกายน 2560
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินของกองทุนเท่ากับ 2,505.9 ล้ านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสุดวันที
31 มีนาคม 2562 เพิมขึน" 1083.0 ล้ านบาท เมือเทียบกับเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินของกองทุนเท่ากับ
1,422.9 ล้ านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสุดวันที 31 มีนาคม 2561 โดยหลักเป็ นผลมาจากการเพิมขึ "นของการแบ่ง
ส่วนแบ่งกําไรให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามทีได้ กล่าวข้ างต้ น
เงินสดได้ มาสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 47,799.6 ล้ านบาท สําหรับปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 ซึง
เพิมขึน" 40,696.3 ล้ านบาท เมือเปรี ยบเทียบกับเงินสดได้ มาสุทธิ จากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 7,103.3 ล้ านบาท
สําหรับปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 โดยส่วนใหญ่เป็ นผลจากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิมเติมและเงิน
กู้ยืมสุทธิ จากสถาบันการเงินเพือใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนสําหรับการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมที
ลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 3 ตามสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที 3 เมือเดือนพฤษภาคม 2561
เงินสดได้ มาสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 7,103.3 ล้ านบาท สําหรับปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 ซึง
เพิมขึ "น 12,641.1 ล้ านบาท เมือเปรี ยบเทียบกับเงินสดจ่ ายไปสุทธิ จากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 5,537.8 ล้ านบาท
สําหรับปี สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 โดยส่วนใหญ่เป็ นผลจากเงินกู้ยืมสุทธิ จากสถาบันการเงินเพือใช้ เป็ นแหล่ง
เงินทุนสําหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง" ที 2 ตามสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับ
ที 2 เมือเดือนพฤศจิกายน 2560
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ส่ วนที 5
ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่ วยลงทุน
1.

รายละเอียดของหน่ วยลงทุนทีเสนอขาย
มูลค่าทีตราไว้ ของหน่วยลงทุน

หน่วยละ 10.00 บาท

จํานวนหน่วยลงทุนทีออกและเสนอขายทังหมด
"

ไม่เกิน 1,050,000,000 หน่วย

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่

15.90 บาท

อัตราส่วนสิทธิในการจองซื "อหน่วยลงทุนใหม่สําหรับ 9.40 หน่วยลงทุนเดิม ต่อ 1 หน่วยลงทุนใหม่
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทีมีสทิ ธิ
มูลค่ารวมของหน่วยลงทุนทีเสนอขายทังหมด
"
2.

การจอง การจําหน่ าย และการจัดสรรหน่ วยลงทุน

2.1

วิธีการเสนอขายหน่ วยลงทุน

ไม่เกิน 15,800,000,000 บาท

เสนอขายให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทีมีรายชือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันกําหนด
รายชือผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีสทิ ธิในการจองซื "อหน่วยลงทุน (Record Date) ณ วันที # สิงหาคม $#%$ ตามสัดส่วน
การถือหน่วยลงทุน แต่จะไม่เสนอขายให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทําให้ หรื ออาจส่งผลเป็ น
การกระทําการทีขัดต่อกฎหมายหรื อระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศโดยกองทุน และบริ ษัทจัดการ หรื อจะเป็ น
ผลให้ บริ ษัทจัดการต้ องมีภาระหน้ าทีในการดําเนินการใด ๆ เพิมเติมไปจากทีต้ องดําเนินการภายใต้ กฎหมายไทย
(ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทีมีสิทธิได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเรี ยกว่า “ผู้ถือหน่ วยลงทุนเดิมทีมีสิทธิ”) โดยบริ ษัท
จัดการจะต้ องเริ มเสนอขายหน่วยลงทุนเพือการเพิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนภายในหนึงปี นบั แต่วนั ทีได้ รับ
อนุมตั ิจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อวันทีได้ รับมติจากทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน (แล้ วแต่กรณี) มิเช่นนันการอนุ
"
มตั ใิ ห้
เพิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเป็ นอันสิ "นสุดลง
บริ ษัทจัดการ ผู้จัดการผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุน (Lead Manager) และผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุน
(Placement Agent) จะดําเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีระบุไว้ ในหนังสือชี "ชวน ทังนี
" "
ในกรณีทีสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจตามกฎหมายได้ แก้ ไข เปลียนแปลง เพิมเติม
ประกาศ กํ าหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่างอื น และ/หรื อ ในกรณี ทีบริ ษัทจัดการ ผู้จัดการ
ผู้แทนจํ าหน่ายหน่วยลงทุน และผู้แทนจํ าหน่ายหน่วยลงทุน เห็นว่าการเสนอขายอาจมีปัญหาอุปสรรค หรื อ
ข้ อจํากัดในการดําเนินการ หรื อในกรณีทีบริ ษัทจัดการ ผู้จดั การผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุน และผู้แทนจําหน่าย
ส่วนที # ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน หน้ าที 1

ส่วนที 5 ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

หน่วยลงทุนเห็นสมควร บริ ษัทจัดการ ผู้จัดการผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุน และผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุน ขอ
สงวนสิทธิ&ในการเปลียนแปลงรายละเอียดการจองซื "อและการจัดสรรหน่วยลงทุน รวมถึงราคาเสนอขาย สัดส่วน
หรื อจํ านวนการจัดสรรตามทีระบุไว้ ในเอกสารฉบับนีต" ามความเหมาะสม ทัง" นี " เพือให้ การเสนอขายประสบ
ความสําเร็ จ
2.1.1 ผู้จัดการผู้แทนจําหน่ ายหน่ วยลงทุน (Lead Manager)
(1)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
เลขที 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์

02-544-6988

โทรสาร

02-544-2185

2.1.2 ผู้แทนจําหน่ ายหน่ วยลงทุน (Placement Agent)
(1)

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) (ยกเว้ นสาขาไมโคร)
เลขที ''' ถนนสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร *+#++

(2)

โทรศัพท์

02-626-3646, 02-626-3592, 02-353-5421, 02-230-2328

โทรสาร

02-231-4617

ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที '# ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร *+**+

(3)

โทรศัพท์

02-208-4032

โทรสาร

02-256-8654

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
เลขที 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
ส่วนที # ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน หน้ าที 2

ส่วนที 5 ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน

โทรศัพท์
2.2

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

02-544-6988

วิธีการขอรับหนังสือชีช" วนและใบจองซือ" หน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดส่งส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญตามหนังสือชี "ชวน ใบรับรองการจองซื "อหลักทรัพย์ซงออกโดยศู
ึ
นย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ และใบจองซื "อหน่วยลงทุนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทีมีสิทธิลว่ งหน้ า
ก่อนวันเปิ ดจองซื "อ
ทังนี
" " ผู้ลงทุนทีสนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี "ชวนและใบจองซื "อหน่วยลงทุนได้ ทีผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุน
ตามรายชือทีระบุไว้ ในหนังสือชี "ชวน ยกเว้ นสาขาไมโครของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึงไม่เปิ ดรับจองซื "อ
หน่วยลงทุน ภายในวันที $+ สิงหาคม $#%$ ระหว่างเวลาทําการ จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที $' สิงหาคม
$#%$ หรื อสามารถดาวน์โหลด (download) หนังสือชี "ชวนได้ ทีเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.scbam.com และ
เว็บไซต์ www.digital-tif.com ตังแต่
" วนั ที # สิงหาคม $#%$

2.3

วันและวิธีการจองและการชําระเงินค่ าจองซือ" หน่ วยลงทุน
2.3.1 วันเวลาทําการเสนอขายหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทีมีสทิ ธิประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คล ยกเว้ นกลุม่ ทรู
จองซื "อตังแต่
" วนั ที 20-22 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลาทําการ จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที 23 สิงหาคม
2562 ของสํานักงานและสาขาของผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุน ยกเว้ นสาขาไมโครของธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) ซึงไม่เปิ ดรับจองซื "อหน่วยลงทุน
กรณีจองซื "อผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) (เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทีมี
สิทธิประเภทบุคคลธรรมดาเท่านัน)
" ผู้จองซื อ" สามารถจองซื "อตังแต่
" เวลา /.'+ น. ของวันที $+ สิงหาคม
$#%$ จนถึงเวลา *#.'+ น. ของวันที $' สิงหาคม $#%$
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทีมีสทิ ธิประเภทนักลงทุนสถาบัน Custodian และกลุม่ ทรู
จองซื "อตังแต่
" วนั ที $+-$$ สิงหาคม $#%$ ระหว่างเวลาทําการ จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที $' สิงหาคม
$#%$ ของสํานักงานของผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุน ได้ แก่
1)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ทีมปฏิบตั ิการการลงทุนและชําระราคา เลขที 9 G Tower
ชั น" 15 ฝั งปี กเหนื อ ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ ง เทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-128-2440-42 หรื อ

ส่วนที # ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน หน้ าที 3

ส่วนที 5 ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน

2)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

ธนาคารกรุ ง เทพ จํ า กัด (มหาชน) ฝ่ ายทุน ธนกิ จ ชัน" *: ธนาคารกรุ งเทพ สํา นัก งานใหญ่
สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ *+#++ โทรศัพท์ +$-%$%-'';; หรื อ +$-%$%-';%< หรื อ

3)

ธนาคารกรุ ง ไทย จํ า กัด (มหาชน) ฝ่ ายบริ ก ารตลาดทุน ส่ว นงานนายทะเบี ย น อาคาร
เอส.เอ็ ม .ทาวเวอร์ ชั น" ' เลขที <;;/$ ถ.พหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร *+:++ โทร +$-$</-+/$* หรื อ +$-$</-+/'*

2.3.2 วิธีการจองซือ" หน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทีมีสทิ ธิประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คล ยกเว้ นกลุม่ ทรู
(ก)

ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทีมีสิทธิ แต่ละรายสามารถจองซื "อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเอง หรื อผ่านผู้รับ
มอบอํานาจ ทีสํานักงานและสาขาของผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุน ยกเว้ นสาขาไมโครของ
ธนาคารกรุ งเทพ จํ า กัด (มหาชน) ซึงไม่เ ปิ ด รั บจองซือ" หน่วยลงทุน หรื อ จองซื อ" ผ่านระบบ
ออนไลน์ของธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) (เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมทีมีสิทธิ ประเภท
บุคคลธรรมดาเท่านัน)
" ได้ ตามวัน เวลา ทีระบุไว้ ในหัวข้ อ 2.3.1 “วันเวลาทําการเสนอขายหน่วย
ลงทุน” โดยจะต้ องจองซื "อหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนหน่วยขันตํ
" า 1 หน่วย และเพิมเป็ นจํานวน
ทวีคณ
ู ของ 1 หน่วย โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทีมีสทิ ธิอาจแสดงความจํานงทีจะซื "อหน่วยลงทุน
ใหม่ตามสิทธิทีได้ รับจัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิทีได้ รับจัดสรร หรื อน้ อยกว่าสิทธิทีได้ รับการจัดสรร
หรื อสละสิทธิ ไม่จองซื "อหน่วยลงทุนใหม่ในครัง" นี "ก็ได้ หากผู้จองซื "อหน่วยลงทุนมีเลขทะเบียน
ผู้ถื อ หน่ว ยมากกว่า 1 เลขทะเบี ย น ผู้จ องซื อ" ต้ อ งแยกใบจองซื อ" หน่ว ยลงทุน และเอกสาร
ประกอบใบจองซื อ" 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ว ย ทัง" นี " หากผู้จ องซื อ" มี เ ลขทะเบียน
ผู้ถือหน่วย * เลขทะเบียน และทําการจองซื "อมากกว่าหนึงใบจอง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ&ที
จะนําจํานวนหน่วยลงทุนทีจองซื "อตามใบจองซื "อหน่วยลงทุนทุกใบมารวมกันและทําการจัดสรร
รวมถึงไม่สามารถใช้ ชือร่วมในการจองซื "อหน่วยลงทุนได้

(ข)

ผู้จองซื "อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุนครัง" เดียวเต็มตามจํานวนทีจองซื "อในวันจองซื "อ
ให้ แก่ผ้ แู ทนจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยจะต้ องชําระทีราคาเสนอขาย โดยจะหักกลบลบหนี "กับ
ผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุน ไม่ได้ พร้ อมทังกรอกรายละเอี
"
ยดต่าง ๆ ในใบจองซื "อหน่วยลงทุน
หรื อในระบบออนไลน์สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทีมีสิทธิประเภทบุคคลธรรมดาทีจองซื "อผ่าน
ระบบออนไลน์ของธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจน และแนบ
เอกสารประกอบในการจองซื "อหน่วยลงทุน (ตามที ผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุน แต่ละรายจะ
กําหนดหรื อแจ้ งให้ ทราบ)
ส่วนที # ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน หน้ าที 4

ส่วนที 5 ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน

(ค)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

ผู้จองซื "อจะต้ องปฏิบตั ิตามกระบวนการตรวจสอบความมีตวั ตนของลูกค้ า (KYC/CDD) และ
ได้ รับการประเมินระดับความเสียงของผู้ลงทุน (Risk Profile) ตามวิธีการที ผู้แทนจํ าหน่าย
หน่วยลงทุน แต่ละรายทีผู้จองซือ" ทําการจองซื "อกําหนด (แล้ วแต่กรณี) ทัง" นี " ผู้แทนจํ าหน่าย
หน่วยลงทุนอาจปฏิเสธการรับจองซื "อ หากผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม ทีมีสิทธิกระทําการจองซื "อผ่าน
ผู้รั บ มอบอํ า นาจที สํ า นัก งานหรื อ สาขาของผู้แ ทนจํ า หน่ า ย โดยไม่เ คยผ่ า นกระบวนการ
ตรวจสอบความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทีมีสิทธิรายดังกล่าว (KYC/CDD) และได้ รับ
การประเมินระดับความเสียงของผู้ลงทุน (Risk Profile) ตามวิธีการทีผู้แทนจํ าหน่ายหน่วย
ลงทุนทีผู้จองซื "อทําการจองซื "อกําหนด

(ง)

เนืองจากจะมีการนําหน่วยลงทุนของกองทุนเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนัน" ในขณะ
ที จองซื อ" ผู้ จองซื อ" จะต้ องระบุ ใ นใบจองซื อ" หน่ ว ยลงทุ น หรื อผ่ า นระบบออนไลน์ ข อง
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) (เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทีมีสิทธิประเภทบุคคลธรรมดา
เท่านัน" ) แจ้ งความประสงค์ว่าจะให้ นําหน่วยลงทุนทีได้ รับการจัดสรรจากการจองซื "อหน่วย
ลงทุนฝากไว้ ณ ทีใด โดยผู้จองซื "อสามารถเลือกทีจะ:
-

ฝากไว้ ทีบริ ษัทนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ทีตนมีบญ
ั ชีซื "อขายหลักทรัพย์หรื อทีผู้รับ ฝาก
ทรัพย์สินทีตนมีบญ
ั ชีทรัพย์สิน ซึงบริ ษัทจัดการจะดําเนินการนําหน่วยลงทุนทีได้ รับ
การจัดสรรเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือเข้ า
บัญ ชี ซื อ" ขายหลักทรั พ ย์ ห รื อ บัญ ชี ท รั พ ย์ สิน ของผู้จ องซื อ" นัน" ๆ ตามที ได้ ร ะบุไว้ ใน
ใบจองซื "อหน่วยลงทุน (เข้ าพอร์ ตทีผู้จองซื "อมีกบั บริ ษัทหลักทรัพย์หรื อผู้ฝากทรัพย์สิน)
หรื อ

-

ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (เข้ าบัญชี 600) ทีบริ ษัทจัดการเปิ ดบัญชีรับฝาก
หลักทรั พย์ ไว้ กับบริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด โดยผู้จองซื "อที
ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) จะต้ อง
กรอกข้ อมูลในเอกสารประกอบการจองซื "อ ได้ แก่ “แบบสอบถามเพือหาข้ อบ่งชี "การเป็ น
บุ ค คลสหรั ฐ ” สํ า หรั บ ผู้ จองซื อ" ที เป็ นบุ ค คลธรรมดาและนิ ติ บุ ค คล และเอกสาร
“แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุ คล”
สําหรั บผู้จองซือ" นิติบุคคลเท่านัน" พร้ อมลงนามรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล และ
นําส่งผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนพร้ อมเอกสารจองซื "ออืน ๆ หรื อ

ส่วนที # ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน หน้ าที 5

ส่วนที 5 ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน

-
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ออกใบหน่วยลงทุนในชือของผู้จองซื "อ และจัดส่งให้ ผ้ จู องซื "อทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามชื อและทีอยู่ตามทีปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือ หน่วยลงทุนเดิมทีมี สิท ธิ ตามวัน
กําหนดรายชือผู้ถือหน่วยลงทุนทีได้ รับสิทธิในการจองซื "อหน่วยลงทุน (Record Date)
ณ วันที # สิงหาคม $#%$ ซึงบริ ษัทจัดการได้ รับจากบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด (“ฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน”) โดยผู้จองซื "อยินดีมอบหมายให้
บริ ษัทจัดการดําเนินการใด ๆ เพือจัดการทําใบหน่วยลงทุนและส่งมอบใบหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันทําการ นับแต่วนั สิ "นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน

ทังนี
" " ผู้จองซื "อจะต้ องระบุในใบจองซื "อหน่วยลงทุน หรื อผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) (เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทีมีสทิ ธิประเภทบุคคลธรรมดาเท่านัน)
" อย่างชัดเจน กรณีทีผู้จอง
ซื อ" ระบุข้ อ มูล ไม่ สัม พัน ธ์ กัน หรื อ ไม่ ชัด เจน หรื อ ไม่ ไ ด้ ร ะบุร หัส สมาชิ ก บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ชื อบริ ษั ท
หลักทรั พย์ หรื อหมายเลขบัญชีซื "อขายหลักทรัพย์อย่างใดอย่างหนึง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะ
ดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื "อแทน
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทีมีสทิ ธิประเภทนักลงทุนสถาบัน Custodian และกลุม่ ทรู
(ก)

ผู้จองซื "อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื "อหน่วยลงทุนได้ ทีสํานักงานของผู้แทนจําหน่าย
หน่วยลงทุน ได้ แก่
1)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ทีมปฏิบตั ิการการลงทุนและชําระราคา เลขที 9
G Tower ชั น" 15 ฝั งปี กเหนื อ ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-128-2440-42 หรื อ

2)

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ฝ่ ายทุนธนกิจ ชัน" 14 ธนาคารกรุ งเทพ สํานักงาน
ใหญ่ สี ล ม แขวงสี ล ม เขตบางรั ก กรุ ง เทพฯ 10500 โทรศัพ ท์ 02-626-3377 หรื อ
+$-%$%-';%< หรื อ

3)

ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ฝ่ ายบริ การตลาดทุน ส่วนงานนายทะเบียน อาคาร
เอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชัน" 3 เลขที 977/2 ถ.พหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 02-298-0821 หรื อ 02-298-0831

ได้ ตามวัน เวลา ทีระบุไว้ ในข้ อ 2.3.1 “วันเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุน” โดยจะต้ องจองซื "อ
หน่ ว ยลงทุน เป็ น จํ า นวนหน่ ว ยขัน" ตํ า 1 หน่ ว ย และเพิ มเป็ น จํ า นวนทวี คูณ ของ 1 หน่ ว ย
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทีมีสิทธิ อาจแสดงความจํ านงทีจะซื "อหน่วยลงทุนใหม่ตามสิทธิ ทีได้ รับ
ส่วนที # ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน หน้ าที 6

ส่วนที 5 ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

จัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิ ทีได้ รับจัดสรร หรื อน้ อยกว่าสิทธิ ทีได้ รับการจัดสรร หรื อสละสิทธิ ไม่
จองซื "อหน่วยลงทุนใหม่ในครัง" นี "ก็ได้ หากผู้จองซื "อหน่วยลงทุนมีเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยมากกว่า
1 เลขทะเบียน ผู้จองซื "อต้ องแยกใบจองซื "อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบใบจองซื "อ 1 ชุด ต่อ
1 เลขทะเบียนผู้ถือหน่วย ทังนี
" " หากผู้จองซื "อมีเลขทะเบียนผู้ถือหน่วย * เลขทะเบียน และทํา
การจองซื "อมากกว่าหนึงใบจอง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ&ทีจะนําจํานวนหน่วยลงทุนทีจองซื "อ
ตามใบจองซื "อหน่วยลงทุนทุกใบมารวมกันและทําการจัดสรร รวมถึงไม่สามารถใช้ ชือร่ วมใน
การจองซื "อหน่วยลงทุนได้
(ข)

ผู้จองซื "อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุนครัง" เดียวเต็มตามจํานวนทีจองซื "อในวันจองซื "อ
ให้ แก่ผ้ แู ทนจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยจะต้ องชําระทีราคาเสนอขาย โดยจะหักกลบลบหนี "กับ
ผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนไม่ได้ พร้ อมทังกรอกรายละเอี
"
ยดต่าง ๆ ในใบจองซื "อหน่วยลงทุนให้
ถูกต้ องครบถ้ วนและชัดเจน และแนบเอกสารประกอบในการจองซื อ" หน่วยลงทุน (ตามทีผู้แทน
จําหน่ายหน่วยลงทุนจะกําหนดหรื อแจ้ งให้ ทราบ)

(ค)

เนืองจากจะมีการนําหน่วยลงทุนของกองทุนเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนัน" ในขณะ
ทีจองซื "อ ผู้จองซื "อจะต้ องระบุในใบจองซื "อหน่วยลงทุน แจ้ งความประสงค์ว่าจะให้ นําหน่วย
ลงทุนทีได้ รับการจัดสรรจากการจองซื "อหน่วยลงทุนฝากไว้ ณ ทีใด โดยผู้จองซื "อสามารถเลือก
ทีจะ:
-

ฝากไว้ ทีบริ ษัทนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ทีตนมีบญ
ั ชีซื "อขายหลักทรัพย์หรื อทีผู้รับ ฝาก
ทรัพย์สินทีตนมีบญ
ั ชีทรัพย์สิน ซึงบริ ษัทจัดการจะดําเนินการนําหน่วยลงทุนทีได้ รับ
การจัดสรรเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือเข้ า
บัญ ชี ซื อ" ขายหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ บัญชี ท รั พ ย์ สิน ของผู้จองซือ" นัน" ๆ ตามที ได้ ร ะบุไว้ ใน
ใบจองซื "อหน่วยลงทุน (เข้ าพอร์ ตทีผู้จองซื "อมีกบั บริ ษัทหลักทรัพย์หรื อผู้ฝากทรัพย์สิน)
หรื อ

-

ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (เข้ าบัญชี 600) ทีบริ ษัทจัดการเปิ ดบัญชีรับฝาก
หลักทรัพย์ไว้ กับบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยผู้จองซื "อที
ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) จะต้ อง
กรอกข้ อมูลในเอกสารประกอบการจองซื "อ ได้ แก่ “แบบสอบถามเพือหาข้ อบ่งชี "การ
เป็ นบุคคลสหรั ฐ ” สําหรั บผู้จองซื "อทีเป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร
“แบบสอบถามสํ า หรั บ ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิ ติ
ส่วนที # ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน หน้ าที 7

ส่วนที 5 ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

บุคคล” สําหรับผู้จองซื "อนิติบคุ คลเท่านัน" พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
และนําส่งผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนพร้ อมเอกสารจองซื "ออืน ๆ หรื อ
-

ออกใบหน่วยลงทุนในชือของผู้จองซื "อ และจัดส่งให้ ผ้ จู องซื "อทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามชื อและทีอยู่ตามทีปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือ หน่วยลงทุนเดิมทีมี สิท ธิ ตามวัน
กําหนดรายชือผู้ถือหน่วยลงทุนทีได้ รับสิทธิในการจองซื "อหน่วยลงทุน (Record Date)
ณ วันที # สิงหาคม $#%$ ซึงบริ ษัทจัดการได้ รับจากบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์
(ประเทศไทย) จํากัด (“ฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน”) โดยผู้จองซื "อยินดีมอบหมายให้
บริ ษัทจัดการดําเนินการใด ๆ เพือจัดการทําใบหน่วยลงทุนและส่งมอบใบหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันทําการ นับแต่วนั สิ "นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน

ทังนี
" " ผู้จองซื "อจะต้ องระบุในใบจองซื "อหน่วยลงทุนอย่างชัดเจน กรณีทีผู้จองซื "อระบุข้อมูลไม่สมั พันธ์กนั
หรื อไม่ชดั เจน หรื อไม่ได้ ระบุรหัสสมาชิกบริ ษัทหลักทรัพย์ ชือบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหมายเลขบัญชีซื "อ
ขายหลักทรัพย์อย่างใดอย่างหนึง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้ แก่
ผู้จองซื "อแทน
2.3.3 การรับชําระเงินค่ าจองซือ" และการเก็บรักษาเงินค่ าจองซือ" หน่ วยลงทุน
ในการชําระเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุน ผู้จองซื "อหน่วยลงทุนจะต้ องชําระเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจํานวนเงินทีจองซื "อในวันทีจองซื "อ โดยจะหักกลบลบหนี "กับผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนไม่ได้
ในการเสนอขายหน่วยลงทุน การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุนมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี "
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทีมีสทิ ธิประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คล ยกเว้ นกลุม่ ทรู
(ก)

ผู้จองซือ" หน่วยลงทุนจะต้ องชํ าระค่าจองซือ" ครั ง" เดียวเต็มจํานวนทีจองซือ" ทีราคาเสนอขาย
*#.<+ บาทต่อหน่วย
-

หากจองซื "อในวันที $+-$* สิงหาคม $#%$ ในเวลาทําการของแต่ละสาขาของผู้แทน
จําหน่ายหน่วยลงทุน ยกเว้ นสาขาไมโครของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และวันที
$$ สิงหาคม $#%$ ภายในเวลา *$.++ น. หรื อเวลาปิ ดรับเช็คของแต่ละผู้แทนจําหน่าย
หน่วยลงทุน ผู้จองซื "อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื "อครัง" เดียวเต็มตามจํานวนทีจองซื "อโดย
ชําระเป็ น (1) เช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็คเพียงฉบับเดียว ขีดคร่ อมเฉพาะสังจ่ายชือ
บัญชีจองซื "อ “บัญชีจองซือ" หน่ วยลงทุน DIF” โดยลงวันทีไม่ เกินวันที ## สิงหาคม
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#$%# เท่ า นั "น และต้ องสามารถเรี ยกเก็ บเงิ นได้ จากสํานักหักบัญชี ในเขตเดียวกัน
ภายในวันทํ าการถัดไป ให้ ร ะบุชื อ ที อยู่แ ละหมายเลขโทรศัพท์ ข องผู้จองซือ" ลงบน
ด้ านหลังของเช็คเพือความสะดวกในการติดต่อและเพือผลประโยชน์ของผู้จองซื "อหน่วย
ลงทุน หรื อ (2) เงินสด หรื อเงินโอนจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื "อหน่วยลงทุน
ทีมีกับผู้แทนจํ าหน่ายหน่วยลงทุน ผ่านเคาน์ เตอร์ ธนาคารของผู้แทนจําหน่ายหน่วย
ลงทุนทีรับจองซื "อจากผู้จองซื "อรายนันเท่
" านัน" ยกเว้ นสาขาไมโครของธนาคารกรุ งเทพ
จํากัด (มหาชน)
-

หากจองซื อ" หลัง เวลา 12.00 น. ของวัน ที 22 สิง หาคม 2562 เป็ น ต้ น ไป ผู้จ องซื อ"
จะต้ องชําระเงินค่าจองซื "อครัง" เดียวเต็มตามจํานวนทีจองซื "อโดยเงินสดหรื อเงินโอน
จากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื "อหน่วยลงทุนทีมีกบั ผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุน
ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารของผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนทีรับจองซื "อจากผู้จองซื "อราย
นันเท่
" านัน"

ทังนี
" " รายละเอียดวิธีการรับชําระเงินทีผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละรายกําหนดอาจมีความ
แตกต่างกัน ขอให้ ผ้ จู องซื "อปฏิบตั ิตามเงือนไขทีผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละรายจะกําหนด
ในกรณีทีเช็ค ดราฟต์ หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้จอง
ซื "อ ผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ&ทีจะปฏิเสธ และ/หรื อ ระงับการจองซื "อหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ จู องซื "อรายนัน"
(ข)

ผู้จองซื "อหรื อผู้รับมอบอํานาจจะต้ องยืนเอกสารประกอบการจองซื "อดังต่อไปนี "
1.

ใบจองซือ" หน่วยลงทุนสําหรั บผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม ทีมีสิทธิ ทีกรอกข้ อมูล ผู้จองซื "อ
ถูกต้ องครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลงลายมือชือและประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล
(ถ้ ามี)

2.

เอกสารประกอบการจองซื "อของผู้จองซื "อแต่ละประเภท
ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทียังไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
หรื อในกรณีทีบัตรประจําตัวประชาชนหมดอายุให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านทีมีเลข
ประจํ าตัวประชาชน 13 หลัก หรื อสําเนาเอกสารทางราชการอืนทีมีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก พร้ อมลงนามรั บรองสําเนาถูกต้ อง ในกรณี ผ้ ูจองซื "อเป็ นผู้เยาว์
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จะต้ องแนบสํ า เนาบัต รประจํ า ตัว ประชาชนของผู้ เยาว์ (ถ้ ามี ) คํ า ยิ น ยอมจาก
ผู้ปกครอง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรื อผู้แทนโดย
ชอบธรรม) ที ยัง ไม่ห มดอายุ และสํา เนาทะเบี ย นบ้ า นที ผู้เ ยาว์ อ าศัย อยู่พ ร้ อมให้
ผู้ปกครองลงนามรับรองสํา เนาถูกต้ อง และคํายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา
หรื อ ผู้แทนโดยชอบธรรม) หรื อหลักฐานทีแสดงว่าสามารถจองซื "อหน่วยลงทุนได้
ถูกต้ องตามกฎหมาย
ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว
สําเนาหนังสือเดินทางหรื อสําเนาใบต่างด้ าวทียังไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื "อเป็ นผู้เยาว์จะต้ องแนบหลักฐานทีแสดงว่าสามารถจอง
ซื "อหน่วยลงทุนได้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย)
ประเภทนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ทีออกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยืน
ใบจองซื "อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน"
และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ทียังไม่หมดอายุของผู้มี
อํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
ประเภทนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ
1.

สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง" บริ ษัท (Certificate of Incorporation) หรื อ
หนังสือแสดงความเป็ นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชือผู้มีอํานาจลงนาม
พร้ อมตัวอย่างลายมือชื อ ทีออกไม่เกิ น 6 เดือนนับจนถึงวันยืนใบจองซื "อ
พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน"
และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาใบต่างด้ าว
หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ทียังไม่หมดอายุของผู้มีอํานาจลง
นามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง

2.

สําเนาเอกสารประกอบทีลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ องแล้ วต้ องได้ รับ
การรับรองลายมือชือโดยเจ้ าหน้ าที Notary Public หรื อหน่วยงานอืนใดทีมี
อํานาจในประเทศทีเอกสารดังกล่าวได้ จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้ อง ทําการ
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รั บรองลายมือชื อของผู้จัดทําหรื อผู้ให้ คํารั บรองความถูกต้ องของเอกสาร
และให้ เจ้ าหน้ าทีของสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยในประเทศทีเอกสาร
ได้ จัดทําหรื อรับรองความถูกต้ อง ทําการรับรองลายมือชือและตราประทับ
ของเจ้ าหน้ าที Notary Public หรื อหน่วยงานอืนใดทีได้ ดําเนินการข้ างต้ น ซึง
ต้ องมีอายุไม่เกิ น 6 เดือนนับจนถึงวันยืนใบจองซือ" หน่วยลงทุน และแนบ
สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ทียังไม่หมดอายุ
ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
3.

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้ าแรกประเภทออมทรั พย์ หรื อสําเนา
Statement ของบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ทีระบุชือเจ้ าของบัญชีซงต้
ึ องไม่
เป็ นบัญชีเงินฝากร่ วม โดยชือบัญชีเงินฝากธนาคารต้ องเป็ นชือเดียวกับชือผู้
จองซื "อหน่วยลงทุนเท่านัน" กรณีผ้ จู องซื "อมีความประสงค์ให้ คืนเงินค่าจองซื "อ
หน่วยลงทุนในส่วนทีจองซื "อเกินสิทธิทีไม่ได้ รับการจัดสรร กรณีทีมูลค่ารวม
ของหน่วยลงทุนทีเสนอขายทังหมดที
"
กองทุนจะได้ รับ มีมลู ค่าเกินกว่ามูลค่า
สูงสุดทีกองทุนจะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื "นฐานเพิมเติมครัง"
ที : ตามทีได้ รับอนุมัติตามมติของทีประชุม วิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุน ครั ง" ที */$#%$ เมื อวัน ที $* มิ ถุน ายน $#%$ ซึงมี มูลค่า ที ไม่เกิ น
15,800 ล้ านบาท (รวมถึงค่าใช้ จ่ายเพือให้ ได้ มาซึงทรัพย์สินดังกล่าว อาทิ
ค่าทีปรึ กษาทางวิชาชีพต่าง ๆ ค่าภาษี อากรทีเกียวกับการได้ มาซึงทรัพย์สนิ
ดังกล่าว (ถ้ ามี) ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ ฯลฯ)
นัน" จะมีการคืนเงิ นส่วนต่างของค่าจองซือ" หน่วยลงทุน เข้ าบัญชี เงิ นฝาก
ธนาคารของผู้จองซื "อ

4.

เอกสารเพิ มเติ ม ประกอบการจองซื อ" หลัก ทรั พ ย์ เ ฉพาะผู้ ที ประสงค์ นํ า
หลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน"
สําหรับผู้จองซื "อทีเป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล “แบบสอบถามเพือหา
ข้ อบ่งชี "การเป็ นบุคคลสหรัฐ ” และเอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สําหรั บผู้จองซื "อนิติ
บุคคลเท่านัน" พร้ อมลงนามรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล กรณี ผ้ ูจองซื "อ
ประสงค์ทีจะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยการฝากหลักทรัพย์ใน
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บัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกหมายเลขที 600 (Issuer Account:
A/C 600)
5.

ใบรับรองการจองซื "อหลักทรัพย์ (ถ้ ามี) ซึงออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

6.

หนังสือมอบอํานาจสําหรับการจองซื "อหน่วยลงทุน พร้ อมติดอากรแสตมป์
'+ บาท (กรณีทีมอบหมายให้ ผ้ รู ับมอบอํานาจมากระทําแทน) พร้ อมสําเนา
บัตรประชาชนของผู้จองซือ" และผู้รับมอบอํานาจซึงลงนามรั บ รองสํา เนา
ถูกต้ อง

ทัง" นี " เอกสารดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประเภทของผู้จองซื "อทีระบุไว้ ข้างต้ น (แล้ วแต่
กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทน
ผู้จองซื "อ (แล้ วแต่กรณี) และประทับตราสําคัญนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
กรณีจองซื "อผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) (เฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนเดิมทีมีสิทธิ ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านัน)
" ผู้จองซื "อจะต้ องกรอกข้ อมูล
ส่วนตัวและข้ อมูลการจองซื "อให้ ครบถ้ วน และยืนยันการลงทุนด้ วยตนเอง โดยไม่ต้อง
นําส่งเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื "อ
(ค)

หลังจากทีผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุน ได้ รับใบจองซื "อหน่วยลงทุน พร้ อมทังเงิ
" นค่าจองซื "อหน่วย
ลงทุน และเอกสารประกอบการจองซื "อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื "อครบถ้ วนตามทีได้ กําหนดไว้
ผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนจะออกสําเนาใบจองซื "อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื "อไว้ เป็ นหลักฐาน

(ง)

ผู้จองซื "อหน่วยลงทุนทีได้ ทําการจองซื "อหน่วยลงทุนและได้ ชําระเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจํานวนแล้ วจะเพิกถอนการจองซื "อหน่วยลงทุน และ/หรื อ ขอคืนเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุน
ไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ิจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ

(จ)

ผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนจะนําเงินทีได้ รับจากการจองซื "อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ ในบัญชีเงิน
ฝากทีผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนเปิ ดไว้ เพือการรับชําระเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุน ทังนี
" " จะต้ อง
แยกเงิ น ที ได้ รั บ จากการจองซื อ" หน่ ว ยลงทุ น ออกจากทรั พ ย์ สิ น อื น ๆ เพื อส่ ง มอบให้ แก่
บริ ษัทจัดการต่อไปเท่านัน" และจะหักกลบลบหนี "หรื อนําไปใช้ ในการอืนใดมิได้

ผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ& ในการพิจารณาเปลียนแปลงหรื อเรี ยกเอกสารหลักฐานอืน ๆ
เพิมเติมตามทีเห็นสมควร
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ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทีมีสทิ ธิประเภทนักลงทุนสถาบัน Custodian และกลุม่ ทรู
(ก)

ผู้จองซือ" หน่วยลงทุนจะต้ องชํ าระค่าจองซือ" ครั ง" เดียวเต็มจํานวนทีจองซือ" ที ราคาเสนอขาย
*#.<+ บาทต่อหน่วย
-

หากจองซื "อในวันที $+-$$ สิงหาคม $#%$ ในเวลาเปิ ดทําการของสํานักงานของผู้แทน
จําหน่ายหน่วยลงทุน แต่ไม่เกินเวลา 12.00 น. หรื อเวลาปิ ดรับเช็คของแต่ละผู้แทน
จําหน่ายหน่วยลงทุนในวันที 22 สิงหาคม 2562 ที
1)

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํ ากัด (มหาชน) ทีมปฏิบัติการการลงทุนและชํ าระ
ราคา เลขที 9 G Tower ชัน" 15 ฝั งปี กเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-128-2440-42 หรื อ

2)

ธนาคารกรุ งเทพ จํ ากัด (มหาชน) ฝ่ ายทุนธนกิ จ ชัน" 14 ธนาคารกรุ งเทพ
สํ า นัก งานใหญ่ สี ล ม แขวงสี ล ม เขตบางรั ก กรุ ง เทพฯ 10500 โทรศัพ ท์
0$-%$%-'';; หรื อ 02-626-3769 หรื อ

3)

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ฝ่ ายบริ การตลาดทุน ส่วนงานนายทะเบียน
อ า ค า ร เ อ ส . เ อ็ ม .ท า ว เ ว อ ร์ ชั "น ' เ ล ข ที < ; ; / $ ถ . พ ห ลโย ธิ น
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร *+:++ โทร +$-$</-+/$*
หรื อ +$-$</-+/'*

ผู้จองซื "อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื "อครัง" เดียวเต็มตามจํานวนทีจองซื "อโดยชําระเป็ น (1)
เช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็คเพียงฉบับเดียว ขีดคร่ อมเฉพาะสังจ่ายชือบัญชี จองซื "อ
“บั ญ ชี จ องซื อ" หน่ วยลงทุ น DIF” โดยลงวันทีไม่ เ กินวันที ## สิ ง หาคม #$%#
เท่ านัน" และต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวัน
ทําการถัดไป ให้ ระบุชือ ทีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื "อลงบนด้ านหลังของ
เช็คเพือความสะดวกในการติดต่อและเพือผลประโยชน์ของผู้จองซื "อหน่วยลงทุน หรื อ
(2) เงินโอน เข้ าบัญชีธนาคารของผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนตามทีแต่ละรายกําหนด
-

หากจองซื "อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที 22 สิงหาคม 2562 และวันที 23 สิงหาคม
2562 ผู้จองซื "อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื "อครัง" เดียวเต็มตามจํานวนทีจองซื "อโดยวิธีเงิน
โอน เข้ าบัญชีธนาคารของผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนตามทีแต่ละรายกําหนด
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ทัง" นี " รายละเอี ย ดวิ ธี ก ารรั บ ชํ า ระเงิ น ที ผู้ แทนจํ า หน่ า ยตามที แต่ ล ะรายกํ า หนด อาจมี
ความแตกต่างกัน ขอให้ ผ้ จู องซื "อปฏิบตั ิตามเงือนไขทีผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละรายจะ
กําหนด ในกรณีทีเช็ค ดราฟต์ หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของ
ผู้จองซื "อ ผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ&ทีจะปฏิเสธ และ/หรื อ ระงับการจองซื "อหน่วย
ลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื "อรายนัน"
(ข)

เอกสารประกอบการจองซื "อมีดงั ต่อไปนี "
1.

ใบจองซือ" หน่วยลงทุนสําหรั บผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม ทีมีสิทธิ ทีกรอกข้ อมูลผู้จองซื "อ
ถูกต้ องครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลงลายมือชือและประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล
(ถ้ ามี)

2.

เอกสารประกอบการจองซื "อของผู้จองซื "อแต่ละประเภท
ประเภทนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ทีออกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยืน
ใบจองซื "อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน"
และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี ) ทียังไม่หมดอายุของ
ผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
ประเภทนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ
สํา เนาหนัง สือ สํา คัญ การจัด ตัง" บริ ษั ท (Certificate of Incorporation) หรื อ หนัง สือ
แสดงความเป็ นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื อผู้มีอํานาจลงนามพร้ อมตัวอย่าง
ลายมือชือ ทีออกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยืนใบจองซื "อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนันและประทั
"
บตราสําคัญของนิติบคุ คล
(ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ทียังไม่
หมดอายุของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
สําเนาเอกสารประกอบทีลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ องแล้ วต้ องได้ รับการรับรอง
ลายมือชือโดยเจ้ าหน้ าที Notary Public หรื อหน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจในประเทศที
เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้ อง ทําการรับรองลายมือชือของผู้จดั ทํา
หรื อผู้ให้ คํารับรองความถูกต้ องของเอกสาร และให้ เจ้ าหน้ าทีของสถานทูตไทยหรื อ
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สถานกงสุลไทยในประเทศทีเอกสารได้ จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้ อง ทําการรับรอง
ลายมือชื อและตราประทับของเจ้ าหน้ าที Notary Public หรื อหน่วยงานอืนใดทีได้
ดําเนินการข้ างต้ น ซึงต้ องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยืนใบจองซื "อหน่วยลงทุน
และแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ทียังไม่หมดอายุ
ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้จองซือ" ประเภทนิติบุคคลทีมอบอํานาจให้ ผ้ ูดูแลรั กษาผลประโยชน์ (Custodian)
เป็ นผู้ดําเนินการจองซื "อแทน
สํา เนาหนัง สือ มอบอํ า นาจจากผู้จ องซื อ" มอบอํ า นาจให้ ผ้ ูดูแ ลรั ก ษาผลประโยชน์
ดําเนินการจองซื "อแทน ทียังไม่หมดอายุ พร้ อมแนบสําเนาเอกสารของผู้มอบอํานาจ
ทัง" นี " เอกสารดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประเภทของผู้จองซื "อทีระบุไว้ ข้างต้ น (แล้ วแต่
กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทน
ผู้จองซื "อ หรื อผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) และประทับตราสําคัญนิติบคุ คล
(ถ้ ามี)
3.

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้ าแรกประเภทออมทรัพย์ หรื อสํา เนา Statement
ของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันทีระบุชือเจ้ าของบัญชี ซึงต้ องไม่เป็ นบัญชีเงินฝากร่วม
โดยชือบัญชีเงินฝากธนาคารต้ องเป็ นชือเดียวกับชือผู้จองซื "อหน่วยลงทุนเท่านัน" กรณี
ผู้จองซื "อมีความประสงค์ให้ คืนเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุนในส่วนทีจองซื "อเกินสิทธิ ที
ไม่ได้ รับการจัดสรร และกรณีทีมูลค่ารวมของหน่วยลงทุนทีเสนอขายทังหมดที
"
กองทุน
จะได้ รั บ มี มูล ค่ า เกิ น กว่ า มูล ค่ า สูง สุด ที กองทุน จะเข้ า ลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้ างพื "นฐานเพิมเติมครัง" ที : ตามทีได้ รับอนุมตั ิตามมติของทีประชุมวิสามัญผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุน ครัง" ที */$#%$ เมือวันที $* มิถนุ ายน $#%$ ซึงมีมลู ค่าไม่เกิน
15,800 ล้ านบาท (รวมถึงค่าใช้ จา่ ยเพือให้ ได้ มาซึงทรัพย์สนิ ดังกล่าว อาทิ ค่าทีปรึกษา
ทางวิ ช าชี พ ต่า ง ๆ ค่า ภาษี อ ากรที เกี ยวกับ การได้ ม าซึงทรั พ ย์ สิน ดัง กล่า ว (ถ้ ามี)
ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ ฯลฯ) จะมีการคืนเงินส่วนต่างของ
ค่าจองซื "อหน่วยลงทุน เข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื "อ

4.

เอกสารเพิมเติมประกอบการจองซื "อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ทีประสงค์นําหลักทรัพย์ ฝาก
เข้ าบัญชี บริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์ (Issuer Account) เท่านัน" สําหรั บผู้จองซือ" ทีเป็ น
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บุคคลธรรมดาและนิติบคุ คล “แบบสอบถามเพือหาข้ อบ่งชี "การเป็ นบุคคลสหรัฐ” และ
เอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะ
นิติบุคคล” สําหรับผู้จองซื "อนิติบุคคลเท่านัน" พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ องของ
ข้ อมูล กรณีผ้ จู องซื อ" ประสงค์ทีจะใช้ บริ การของศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์โดยการฝาก
หลัก ทรั พ ย์ ใ นบัญ ชี ข องบริ ษั ท ผู้อ อกหลัก ทรั พ ย์ ส มาชิ ก หมายเลขที 600 (Issuer
Account: A/C 600)
5.

ใบรับรองการจองซื "อหลักทรัพย์ (ถ้ ามี) ซึงออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ทังนี
" " เอกสารดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประเภทของผู้จองซื "อทีระบุไว้ ข้างต้ น (แล้ วแต่กรณี) โดย
เอกสารดังกล่าวต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนผู้จองซื "อ หรื อผู้ดแู ล
รักษาผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) และประทับตราสําคัญนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
(ค)

หลังจากทีผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุน ได้ รับใบจองซื "อหน่วยลงทุน พร้ อมทังเงิ
" นค่าจองซื "อหน่วย
ลงทุน และเอกสารประกอบการจองซื "อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื "อครบถ้ วนตามทีได้ กําหนดไว้
ผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนจะออกสําเนาใบจองซื "อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื "อไว้ เป็ นหลักฐาน

(ง)

ผู้จองซื "อหน่วยลงทุนทีได้ ทําการจองซื "อหน่วยลงทุนและได้ ชําระเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจํานวนแล้ วจะเพิกถอนการจองซื "อหน่วยลงทุน และ/หรื อ ขอคืนเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุน
ไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ิจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ

(จ)

ผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุน จะนําเงินทีได้ รับจากการจองซื "อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ ในบัญชี
เงินฝากทีผู้แทนจําหน่ายในเปิ ดไว้ เพือการรับชําระเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุน ทังนี
" " จะต้ องแยก
เงินทีได้ รับจากการจองซื "อหน่วยลงทุนออกจากทรัพย์สินอืน ๆ เพือส่งมอบให้ แก่บริ ษัทจัดการ
ต่อไปเท่านัน" และจะหักกลบลบหนี "หรื อนําไปใช้ ในการอืนใดมิได้

ผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ& ในการพิจารณาเปลียนแปลงหรื อเรี ยกเอกสารหลักฐานอืน ๆ
เพิมเติมตามทีเห็นสมควร
2.4

วิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการและผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ในจํานวนรวมไม่เกิน *,+#+ ล้ านหน่วยให้
บุคคลดังต่อไปนี " ซึงสอดคล้ องและเป็ นไปตามมติของทีประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ครัง" ที */$#%$
เมือวันที $* มิถนุ ายน $#%$
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การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมทีมีรายชือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ในวัน
กําหนดรายชือผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีสทิ ธิในการจองซื "อหน่วยลงทุน (Record Date) ณ วันที # สิงหาคม $#%$ ตาม
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน แต่จะไม่เสนอขายให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน รายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทําให้ หรื อ อาจ
ส่งผลเป็ นการกระทําการทีขัดต่อกฎหมายหรื อระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศโดยกองทุนและบริ ษัทจัดการ
หรื อจะเป็ นผลให้ บริ ษัทจัดการต้ องมีภาระหน้ าทีในการดําเนินการใด ๆ เพิมเติมไปจากทีต้ องดําเนินการภายใต้
กฎหมายไทย (ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทีมีสิทธิ ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเรี ยกว่า “ผู้ถือหน่ วยลงทุ นเดิมทีมี
สิทธิ”) ในการนี " ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทีมีสทิ ธิอาจแสดงความจํานงทีจะซื "อหน่วยลงทุนใหม่ตามสิทธิทีได้ รับจัดสรร
หรื อเกินกว่าสิทธิทีได้ รับจัดสรร หรื อน้ อยกว่าสิทธิทีได้ รับการจัดสรร หรื อสละสิทธิ ไม่จองซื "อหน่วยลงทุนใหม่ใน
ครัง" นี "ก็ได้
โดยภายหลังจากการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุ นเดิมทีมีสิทธิ ในรอบแรกแล้ ว กองทุนอาจจะ
จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ทีเหลือจากการจองซื "อโดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทีมีสทิ ธิดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิม
ทีมีสทิ ธิทีแสดงความจํานงทีจะจองซื "อหน่วยลงทุนใหม่เกินกว่าสิทธิทีได้ รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
อย่างน้ อยหนึงรอบหรื อจนกว่าจะหมด และในกรณีทีการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ข้างต้ นทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิม
ทีมีสิทธิได้ รับสิทธิในการจองซื "อหน่วยลงทุนใหม่เป็ นจํานวนทีมีเศษของหน่วยลงทุนซึงไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ น
จํานวนเต็มหน่วยได้ กองทุนจะปั ดเศษลงเป็ นจํานวนเต็มหน่วยทีใกล้ เคียงทีสุด ทังนี
" " กองทุนจะดําเนินการจัดสรร
หน่วยลงทุนใหม่ทีเหลือ รวมถึงเศษหน่วยลงทุนทีได้ จากการปั ดเศษของหน่วยลงทุน ดังกล่าวให้ แก่ ผ้ ถู ื อหน่วย
ลงทุนเดิมทีมีสทิ ธิทีจองซื "อเกินกว่าสิทธิ ไปจนกระทังไม่มีหน่วยลงทุนใหม่เหลือจากการจัดสรรอีก
อนึง กองทุนอาจจะพิจารณาไม่จดั สรรหน่วยลงทุนใหม่ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมทีมีสิทธิ รายใด หากการจัดสรร
ดังกล่าวทําให้ หรื ออาจส่งผลให้ เป็ นการกระทําการทีขัดต่อกฎหมายหรื อระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศ หรื อจะ
เป็ นผลให้ ต้องดําเนินการใด ๆ เพิมเติมไปจากทีต้ องดําเนินการตามกฎระเบียบทีเกี ยวข้ องกับการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทยหรื อไม่เป็ นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงือนไขทีกําหนดในการจัดสรร
2.5

ข้ อจํากัดการจัดสรรให้ แก่ กลุ่มบุคคลเดียวกัน วิธีการโอนหน่ วยลงทุนและข้ อจํากัดการถือ/โอนหน่ วย
ลงทุน
2.5.1 ข้ อจํากัดการจัดสรรหน่ วยลงทุน
ข้ อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดรวมถึงกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะเป็ นไปตามทีสํานักงาน
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทัง" นี " ในกรณี ทีสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลียนแปลง เพิมเติม ประกาศ กําหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่าง
อืน บริ ษัทจัดการและผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ&ทีจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน" และใน
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การเสนอขาย บริ ษัทจัดการและผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อจํากัดดังทีกําหนด
ไว้ ในหัวข้ อ 2.5.5 “ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน”
2.5.2 ข้ อตกลงเรืองการห้ ามขายหน่ วยลงทุนของกลุ่มทรู
กลุม่ ทรูได้ ตกลงกับบริ ษัทจัดการในฐานะผู้กระทําการแทนกองทุนว่า จะถือและรักษาการถือหน่วยลงทุน
ทีกลุ่มทรู ได้ จองซื "อ (โดยนับรวมกัน) ในส่วนทีไม่เกินร้ อยละ 18 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
"
ออก
ใหม่ภายใต้ การเสนอขายสําหรับการเพิมทุนครัง" ที $ นี " นับแต่วนั จดทะเบียนเพิมทุนสําหรับการเพิมทุน
ครัง" ที $ ของกองทุนครัง" นี " จนถึงวันทีครบกําหนดสามปี และคงการถือหน่วยลงทุนทีได้ จองซื "อ (โดยนับ
รวมกัน) ในส่วนทีเกินร้ อยละ 18 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
"
ออกใหม่ภายใต้ การเสนอขายสําหรับ
การเพิมทุนครัง" ที $ นี " (หากมี) นับแต่วนั จดทะเบียนเพิมทุนสําหรับการเพิมทุนครัง" ที $ ของกองทุนครัง" นี "
จนถึงวันทีครบกําหนดหนึงปี
2.5.3 วิธีการโอนหน่ วยลงทุน
การทีผู้ถือหน่วยลงทุนซื "อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ว่าในทอดใด ๆ ถือว่าเป็ นการทีผู้ถือ
หน่วยลงทุนยอมรับทีจะผูกพันตามข้ อกําหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการซึงได้
มีการลงนามโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ทีได้ รับการแต่งตังโดยชอบจากบริ
"
ษัทจัดการ
หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น จะอยู่ใ นรู ป แบบไร้ ใบหน่ ว ยลงทุ น ( scripless) ในกรณี ที มี ค วามจํ า เป็ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจร้ องขอให้ นายทะเบียน และ/หรื อ บริ ษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนให้ ได้ โดยยืน
คําขอออกใบหน่วยลงทุนตามแบบทีนายทะเบียน และ/หรื อ บริ ษัทจัดการกําหนด ทังนี
" " ตามหลักเกณฑ์
เงือนไข และวิธีการซึงนายทะเบียน และ/หรื อ บริ ษัทจัดการกําหนด ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอ
ดังกล่าว นายทะเบียน และ/หรื อ บริ ษัทจัดการต้ องจัดการให้ มีการออกใบหน่วยลงทุนทีเป็ นปั จจุบนั และ
มีข้อมูลทีจําเป็ นและเพียงพอเพือให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใช้ เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและ
ใช้ อ้างอิงต่อบริ ษัทจัดการและบุคคลอืน
(ก)

วิธีการโอนหน่ วยลงทุนในระบบไร้ ใบหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีประสงค์ จะโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ ใบหน่วยลงทุนจะต้ องปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดโดยนายทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทังนี
" "
ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และดําเนินการตามขันตอนและ
"
วิธีการทีนายทะเบียน และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กําหนด

(ข)

วิธีการโอนหน่ วยลงทุนทีมีใบหน่ วยลงทุน
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ผู้ถือหน่วยลงทุนซึงถื อใบหน่วยลงทุนและประสงค์ จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องยืนคําขอโอน
หน่วยลงทุนตามแบบทีกําหนดโดยนายทะเบียนต่อนายทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดให้
ครบถ้ วนในแบบคําขอโอนหน่วยลงทุนทีลงนามโดยผู้โอนและผู้รับโอน พร้ อมทังแนบเอกสาร
"
ประกอบตามทีนายทะเบียน และ/หรื อ บริ ษัทจัดการกําหนด ในกรณีทีไม่มีการร้ องขอให้ ออกใบ
หน่วยลงทุนใหม่ จะต้ องนําใบหน่วยลงทุนทีสลักหลังโดยผู้โอนมาแสดงต่อนายทะเบียน และ/
หรื อ บริ ษั ท จั ด การ ทัง" นี " ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น จะต้ อ งดํ า เนิ น การตามขัน" ตอนและวิ ธี ก ารที
นายทะเบียน และ/หรื อ บริ ษัทจัดการกําหนด
การโอนหน่วยลงทุนให้ มีผลบังคับและใช้ อ้างยันกับบุคคลภายนอกได้ และถื อว่าได้ รับการ
รับรองโดยนายทะเบียนก็ต่อเมือนายทะเบียนทําการบันทึกรายชือผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว ทัง" นี " ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ตามทีนายทะเบียนกําหนด
ทัง" นี " นายทะเบียน และ/หรื อ บริ ษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ทีไม่เป็ น ไปตาม
ข้ อจํากัดทีกําหนดไว้ ในหัวข้ อ 2.5.5 “ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน” หรื อการโอนทีไม่ได้ ปฏิบตั ิ
ตามขัน" ตอนและวิธีการทีนายทะเบียน และ/หรื อ บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์
และ/หรื อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กําหนด
2.5.4 ข้ อจํากัดการโอนหน่ วยลงทุน
กองทุนไม่มีข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุนตามกฎหมายและกฎระเบียบของไทย เว้ นแต่การโอนนันจะทํ
" า
ให้ อตั ราการถือหน่วยลงทุนของกองทุนขัดต่อข้ อจํากัดทีกําหนดไว้ ในหัวข้ อ 2.5.5 “ข้ อจํากัดการถือหน่วย
ลงทุน”
ทัง" นี " ในกรณี ทีสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจตามกฎหมายได้ แก้ ไข สังการ
เห็ น ชอบ หรื อ ผ่ อ นผัน เกี ยวกับ การโอนหน่ ว ยลงทุน เป็ น อย่า งอื น บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ& ที จะ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน"
2.5.5 ข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการให้ การจัด สรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายและการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนแต่ละราย รวมถึงบุคคลในกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
กฎระเบียบที ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในการ
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พิจารณาความเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกัน บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามบทบัญญัติที ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด (รวมถึงทีแก้ ไขเพิมเติม) และตามกฎหมายหลักทรัพย์
กลุ่มบุคคลเดียวกัน
เพือประโยชน์ในการพิจารณาความเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามหัวข้ อนี " ให้ บุคคลทีมีความสัมพันธ์ ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึงหรื อหลายลักษณะดังต่อไปนี "หรื อตามที ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดแก้ ไขเพิมเติม เป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกัน
(ก)

คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ

(ข)

นิติบคุ คล และผู้ถือหุ้นหรื อผู้เป็ นหุ้นส่วนของนิติบคุ คลนันซึ
" งถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนในนิติบคุ คล
ดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมเกินกว่าร้ อยละ 50.00 ของจํ านวนหุ้นทีจํ าหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดหรื
"
อความเป็ นหุ้นส่วนทังหมด
"

(ค)

กองทุน ส่ว นบุค คลของบุค คลตาม (ก) หรื อ (ข) ข้ า งต้ น แต่ทัง" นี ม" ิ ให้ ร วมถึงกองทุน สํารอง
เลี "ยงชีพ

อัตราการถือหน่ วยลงทุน
ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใด ๆ (รวมถึงบุคคลในกลุม่
บุคคลเดียวกันของบุคคลนัน)
" ได้ ไม่เกินหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
"
กองทุน และจะดําเนินการให้ การถือหน่วยลงทุนหลังจากนันของบุ
"
คคลใด ๆ (รวมถึงบุคคลในกลุม่ บุคคล
เดียวกันของบุคคลนัน)
" ไม่เกินหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
"
น
ยกเว้ นกรณี การจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกิ นร้ อยละ #+.++ ของจํ านวนหน่วยลงทุนทีจํ าหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
"
นให้ แก่บคุ คลต่อไปนี "
(1)

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ

(2)

กองทุนสํารองเลี "ยงชีพ

(3)

กองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทัวไป

(4)

กองทุนประกันสังคม หรื อ

(5)

นิติบคุ คลทีจัดตังขึ
" "นตามกฎหมายไทย ซึงไม่อยูภ่ ายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล

อัตราส่ วนการลงทุนของคนต่ างด้ าว
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การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวจะต้ องจัดสรรไม่เกินร้ อยละ :<.++ ของจํานวนหน่วยลงทุนที
จํ าหน่ายได้ แล้ วทัง" หมดของกองทุน ทัง" นี " บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ& ในการจัดสรรหน่วยลงทุนหรื อ
ควบคุมการถือหน่วยลงทุนของคนต่างด้ าวให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ หรื อข้ อกําหนดทีกําหนดสัดส่วน
การลงทุนของคนต่างด้ าวไว้ สาํ หรับกิจการโทรคมนาคม ตามทีอาจมีการแก้ ไขเพิมเติมใด ๆ
บริ ษัทจัดการจะแต่งตังนายทะเบี
"
ยนเพือปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีกําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนและตาม
ประกาศ ทน. 38/2562 เพือควบคุมให้ อตั ราการถือหน่วยลงทุนเป็ นไปตามข้ อจํากัดทีเกียวข้ องภายใต้
หลักเกณฑ์ทีใช้ บงั คับ
2.5.6 ผลของกรณีอัตราการถือหน่ วยลงทุนไม่ เป็ นไปตามทีกําหนด
(ก)

หน้ าทีของบริษัทจัดการ
(1)

บริ ษัทจัดการจะต้ องรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในห้ าวันทําการนับแต่วนั ที
บริ ษัทจัดการทราบหรื อควรทราบถึงเหตุทีบุคคลใดหรื อบุคคลในกลุม่ บุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึง ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
อัตราทีกําหนดไว้ ในหัวข้ อ 2.5.5 “ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน – อัตราการถือหน่วย
ลงทุน”

(2)

บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายนันหรื
" อบุคคลในกลุม่ บุคคลเดียวกัน
จํ า หน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น ในส่ ว นที ไม่ เ ป็ นไปตามอัต ราที กํ า หนดไว้ ในหัว ข้ อ 2.5.5
“ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน – อัตราการถือหน่วยลงทุน” ออกไป

(3)

บริ ษัทจัดการจะต้ องแต่งตังนายทะเบี
"
ยนเพือปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีกําหนดไว้ ในโครงการ
จัดการกองทุนและตามประกาศ ทน. 38/2562 เพือควบคุมให้ อัตราการถื อหน่ว ย
ลงทุนของคนต่างด้ าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีใช้ บงั คับ และนายทะเบียนจะต้ องไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนหรื อไม่รับคนต่างด้ าวลงทะเบียนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน หากการรับ
จดทะเบียนโอนหรื อการรับลงทะเบียนดังกล่าวจะเป็ นเหตุให้ การถือหน่วยลงทุนของ
คนต่างด้ าวไม่เป็ นไปตามสัดส่วนทีกําหนด

(4)

บริ ษัทจัดการจะต้ องดําเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึงถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที
กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 2.5.5 “ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน – อัตราการถือหน่วยลงทุน”
และหัวข้ อ 2.5.5 “ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน – อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้ าว”
ไม่มี สิท ธิ อ อกเสีย งหรื อ รั บ เงิ น ปั น ผลในส่ว นของหน่ว ยลงทุน ที ถื อ เกิ น กว่าอัตราที
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กําหนด ทังนี
" " ตามทีกําหนดไว้ ในหัวข้ อ 2.5.6 “ผลของกรณีอตั ราการถือหน่วยลงทุนไม่
เป็ นไปตามทีกําหนด – (ข) ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน”
(ข)

ผลกระทบต่ อผู้ถอื หน่ วยลงทุน
(1)

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึงถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราทีกําหนดไว้ ในหัวข้ อ 2.5.5 “ข้ อจํากัด
การถือหน่วยลงทุน – อัตราการถือหน่วยลงทุน ” และหัวข้ อ 2.5.5 “ข้ อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุน – อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้ าว” จะไม่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือ
หน่ว ยลงทุน และไม่มี สิท ธิ อ อกเสีย งในส่ว นของหน่ว ยลงทุน ที ถื อ เกิ น กว่าอัตราที
กําหนดนัน"

(2)

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึงถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราทีกําหนดไว้ ในหัวข้ อ 2.5.5 “ข้ อจํากัด
การถือหน่วยลงทุน – อัตราการถือหน่วยลงทุน ” และหัวข้ อ 2.5.5 “ข้ อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุน – อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้ าว” จะไม่มีสิทธิรับเงินปั นผลในส่วน
ของหน่วยลงทุนทีถือเกินกว่าอัตราทีกําหนดนัน" ทังนี
" " จะยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวให้
เป็ นรายได้ แผ่ น ดิ น โดยถื อ ว่ า ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทัง" ปวงรั บ ทราบและยิ น ยอมให้
ดําเนินการแล้ ว ในระหว่างทีบริ ษัทจัดการยังมิได้ ดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะ
จัดทําบัญชีและแยกเงินทีไม่อาจจ่ายเป็ นเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากจากบัญชี
และทรัพย์สนิ ของกองทุน โดยไม่นํามารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน

(3)

ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดทีถือหน่วยลงทุนเกินกว่า
ข้ อจํากัดทีกําหนดไว้ ในหัวข้ อ 2.5.5 “ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ” บริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาจ่ายเงิ นปั นผลในส่วนของหน่วยลงทุนทีถื อไม่เกิ นกว่าอัตราทีกํ าหนดนัน"
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนัน"

2.6

ขัน" ตอนและวิธีการคืนเงินค่ าจองซือ"
2.6.1 กรณีทต้ี องมีการคืนเงินค่ าจองซือ" หน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะคืน หรื อดําเนินการให้ ผ้ แู ทนจําหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละรายคืนเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ ูจองซื "อหน่วยลงทุนทีจองซื "อผ่านผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุน แต่ละรายในกรณีต่าง ๆ ภายใต้
เงือนไขทีกําหนดดังต่อไปนี "
(ก)

ในกรณีทีบริ ษัทจัดการยกเลิกการเพิมทุนจดทะเบียนของกองทุน และ/หรื อ ได้ ยตุ ิการขายหน่วย
ลงทุนเนืองจากเหตุทีระบุไว้ ในหัวข้ อ 2.7 “เงือนไขการยุติการขายหน่วยลงทุนและยกเลิกการ
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จัดตังกองทุ
"
นรวม” โดยบริ ษัทจัดการจะรายงานให้ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตังแต่
" วนั ทียุติการเสนอขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะคืน
หรื อดําเนินการให้ ผ้ แู ทนจําหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื "อหน่วย
ลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื "อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุนตามใบจองซื "อหน่วย
ลงทุนแต่ละใบซึงจองซื "อผ่านผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละรายภายใน 14 วันนับตังแต่
" วนั ที
การอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
"
นสิ "นสุดลง พร้ อมด้ วยผลประโยชน์ใด ๆ ทีเกิดขึ "นจากเงินทีได้ รับจาก
การจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) นับจากวันทีมีการฝากเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่
ละประเภทเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทีเปิ ดไว้ กบั ธนาคารผู้รับฝากเงิน เพือรักษาเงินทีได้ รับ
จากการจํ าหน่ายหน่วยลงทุนไว้ ก่อนทีบริ ษัทจัดการจะนําไปจดทะเบียนกองทรั พย์ สินเป็ น
กองทุน โดยในกรณี ที บริ ษั ท จัด การคํา นวณผลประโยชน์ ที เกิ ดขึน" จากเงิ น ที ได้ รั บ จากการ
จําหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวแล้ วมีเศษทศนิยมมากกว่าสองตําแหน่ง บริ ษัทจัดการจะคํานวณ
โดยปั ดทศนิยมลงให้ เหลือสองตําแหน่ง และคืนผลประโยชน์ให้ แก่ผ้ จู องซื "อหน่วยลงทุนตาม
จํานวนทีคํานวณได้ ดงั กล่าว
(ข)

กรณีทีประกาศ ทน. 38/2562 ให้ ถือว่าการอนุมตั ิเพิมทุนจดทะเบียนของกองทุนสิ "นสุดลง หาก
ปรากฏว่ามูลค่าหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ เมือรวมกับมูลค่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลอืน (ถ้ ามี) มี
มูลค่าไม่เพียงพอทีจะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานตามทีได้ รับมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบกรณี ข้างต้ นภายใน 15 วันนับแต่วนั
สิ "นสุดระยะเวลาการเสนอขาย และบริ ษัทจัดการจะคืนหรื อดําเนินการให้ ผ้ แู ทนจําหน่ายหน่วย
ลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี ) คืนเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื "อหน่วยลงทุนตาม
สัดส่วนของเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุนตามใบจองซื "อหน่วยลงทุนแต่ ละใบซึงจองซื "อผ่านบริ ษัท
จัดการหรื อผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละรายภายใน 14 วันนับจากวันสิ "นสุดระยะเวลาการ
เสนอขาย พร้ อมด้ วยผลประโยชน์ใด ๆ ทีเกิดขึ "นจากเงินทีได้ รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
(ถ้ ามี) นับจากวันทีมีการฝากเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละประเภทเข้ าบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ทีเปิ ดไว้ กบั ธนาคารผู้รับฝากเงิน เพือรักษาเงินทีได้ รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนไว้ ก่อนทีบริ ษัทจัดการจะนําไปจดทะเบียนเพิมทุน โดยในกรณีทีบริ ษัทจัดการคํานวณ
ผลประโยชน์ทีเกิดขึ "นจากเงินทีได้ รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวแล้ วมีเศษทศนิยม
มากกว่าสองตําแหน่ง บริ ษัทจัดการจะคํานวณโดยปั ดทศนิยมลงให้ เหลือสองตําแหน่ง และคืน
ผลประโยชน์ให้ แก่ผ้ จู องซื "อหน่วยลงทุนตามจํานวนทีคํานวณได้ ดงั กล่าว
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ในกรณีทีผู้จองซื "อหน่วยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซื "อ หรื อไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่า
ทังหมดหรื
"
อบางส่วน หรื อมีการใช้ สิทธิยกเลิกการขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื "อหน่วยลงทุ น
รายใดไม่วา่ ทังหมดหรื
"
อบางส่วนด้ วยเหตุทีระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนนี " โดยบริ ษัทจัดการ
จะคืน หรื อดําเนินการให้ ผ้ แู ทนจําหน่ายในแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี ) คืนเงินค่าจองซื "อหน่วย
ลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื "อหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุนทีถูกปฏิเสธหรื อไม่
ได้ รับการจัดสรร หรื อถูกยกเลิกการขาย ตามใบจองซื "อหน่วยลงทุนแต่ละใบซึงจองซื "อผ่าน
ผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละราย

(ง)

กรณีทีมูลค่ารวมของหน่วยลงทุนทีเสนอขายทังหมดที
"
กองทุนจะได้ รับ มีมลู ค่าเกินกว่ามูล ค่า
สูงสุดทีกองทุนจะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานเพิมเติมครัง" ที : ตามทีได้ รับ
อนุมัติ ต ามมติ ของที ประชุม วิส ามัญ ผู้ถื อหน่ว ยลงทุน ของกองทุน ครั ง" ที */$#%$ เมื อวันที
$* มิถุนายน $#%$ ซึงมีมูลค่า ไม่เกิ น *#,/++ ล้ านบาท (รวมถึงค่าใช้ จ่ายเพือให้ ได้ มาซึง
ทรั พย์ สินดังกล่าว อาทิ ค่าทีปรึ กษาทางวิชาชีพต่าง ๆ ค่าภาษี อากรทีเกียวกับการได้ มาซึง
ทรัพย์สินดังกล่าว (ถ้ ามี) ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ ฯลฯ) โดยบริ ษัท
จัดการจะคืน หรื อดําเนินการให้ ผ้ แู ทนจําหน่ายในแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) คืนเงินค่ าจองซื "อ
หน่วยลงทุน เข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื "อ

2.6.2 วิธีการคืนเงินค่ าจองซือ" หน่ วยลงทุน
เมือเกิดกรณีทีต้ องมีการคืนเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ ในหัวข้ อ 2.6.1 “กรณีทีต้ องมีการคืน
เงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุน” ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะคืนหรื อดําเนินการให้ ผ้ แู ทนจําหน่ายหน่วยลงทุนแต่
ละราย (ตามแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุน พร้ อมด้ วยผลประโยชน์ใด ๆ ทีเกิดขึ "นจากเงินทีได้ รับ
จากการจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ในกรณีทีต้ องมีการคืนเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุนตามกรณีทีกําหนด
ไว้ ในหัวข้ อ 2.6.1 “กรณีทีต้ องมีการคืนเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุน ” ข้ างต้ น ให้ แก่ผ้ จู องซื "อหน่วยลงทุนที
จองซื "อผ่าน ผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละราย ตามทีกําหนดไว้ ในหัวข้ อ 2.6.1 “กรณีทีต้ องมีการคืน
เงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุน” ข้ างต้ น โดย
1)

การโอนเงิ น เข้ า บัญ ชี ธ นาคารตามที ผู้จ องซื อ" ระบุไว้ ใ นใบจองซื อ" หรื อ ระบบออนไลน์ ข อง
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) (เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทีมีสิทธิประเภทบุคคลธรรมดา
เท่านัน)
" ภายใน ; วันทําการ นับจากวันสิ "นสุดระยะเวลาการเสนอขาย (วันสิ "นสุดระยะเวลาการ
เสนอขาย หมายถึงวันที $' สิงหาคม $#%$) หรื อ
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2)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

ชําระเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค ขีดคร่ อมเฉพาะสังจ่ายในนามผู้จองซื "อหน่วยลงทุนทีระบุไว้ ใน
ใบจองซื อ" และส่ง ทางไปรษณี ย์ ลงทะเบี ย นตามที อยู่ที ระบุไว้ ในใบจองซื อ" หรื อ ฐานข้ อมูล
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน *+ วันทําการนับจากวันสิ "นสุดระยะเวลาการเสนอขาย โดยผู้จองซื "อ
จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็คต่างสํานักหักบัญชีหรื อเช็คต่างธนาคาร
(ถ้ ามี)

หากบริ ษัทจัดการ หรื อผู้แทนจํ าหน่ายในรายใด (แล้ วแต่กรณี ) ไม่สามารถคืนเงิ นค่าจองซือ" ภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าวให้ แก่ผ้ จู องซื "อทีจองซื "อหน่วยลงทุนผ่านตนได้ เพราะพฤติการณ์ อัน ใดอัน หนึงที
บริ ษัทจัดการ หรื อผู้แทนจําหน่ายในแต่ละรายเอง ต้ องรับผิดชอบ บริ ษัทจัดการจะชําระหรื อดําเนินการ
ให้ ผ้ แู ทนจําหน่ายในแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) ชําระดอกเบี "ยในอัตราร้ อยละ ;.#+ ต่อปี นับแต่วนั ทีครบ
กําหนดเวลานัน" จนถึงวันทีชําระเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุนดังกล่าวจนครบถ้ วน
2.7

เงือนไขการยุติการขายหน่ วยลงทุน
(ก)

บริ ษัทจัดการ หรื อ ผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิ& ทีจะปฏิเสธ และ/หรื อ ระงับการจองซือ"
หน่วยลงทุนไม่วา่ ทังหมดหรื
"
อบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี "
(1)

กรณีทีบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซื "อหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า * ใน '
ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
"
เว้ นแต่เป็ นกรณีทีได้ รับยกเว้ นตามทีสํานักงาน
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2)

กรณี ทีทรู นิติบุคคลผู้โอน และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับนิติบุคคลผู้โอนประสงค์จะจองซื "อ
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า * ใน ' ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
"

(3)

กรณีทีผู้ลงทุนต่างด้ าวประสงค์จะจองซื "อหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ :<.++ ของจํานวนหน่วยลงทุนที
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
"

(4)

กรณีทีบุคคลทีจองซื "อเป็ นบุคคลทีมีกฎหมายกําหนดห้ ามมิให้ มีการลงทุนในหน่วยลงทุน

(5)

กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลทีบริ ษัทจัดการ หรื อผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุน ได้ รับจากผู้จองซื "อหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ ง หรื อไม่ครบถ้ วน

(6)

กรณีบริ ษัทจัดการเกิดข้ อสงสัยว่าการซื "อหน่วยลงทุนของผู้จองซื "อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจ
เป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้ น
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กรณีทีบริ ษัทจัดการหรื อผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนใช้ ดลุ ยพินิจปฏิเสธ และ/หรื อ ระงับการจองซื "อ
หน่วยลงทุน อันเนืองจากผลการตรวจสอบการมีตวั ตนของผู้ลงทุน และระบบบริ หารความเสียง
เกียวกับการเปิ ดบัญชีกองทุนของผู้ลงทุน

(8)

กรณีทีผู้จองซื "อหน่วยลงทุนยังไม่มีประวัติการทําและไม่ยินยอมทําแบบตรวจสอบความมีตวั ตน
ของลูกค้ า (KYC) พร้ อมแนบหลักฐานการระบุตวั ตน และ/หรื อ แบบประเมินระดับความเสียงของ
ผู้ลงทุน (Risk Profile) หรื อผู้จองซื "อหน่วยลงทุนไม่แสดงเจตนารับทราบถึงระดับความเสียงของ
กองทุนในใบจองซือ" หน่วยลงทุน หรื อผู้จองซือ" ปฏิเสธการให้ คํารั บรองหรื อความยินยอมใด ๆ
หรื อไม่ กรอกข้ อมูลที กํ าหนดไว้ ในใบจองซื อ" หน่ วยลงทุนให้ ครบถ้ วน หรื อไม่ นํ าส่งเอกสาร
ประกอบการจองซื "อหน่วยลงทุน หรื อไม่ดําเนินการตามขันตอนในการจองซื
"
"อที ผู้แทนจําหน่าย
หน่วยลงทุน ทีรับจองซื "อหน่วยลงทุนแต่ละรายกําหนด

(9)

ในกรณี ที มี เ หตุ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ จ นทํ า ให้ บริ ษั ท จั ด การเห็ น ว่ า ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น" ฐาน
โทรคมนาคมทีกองทุนจะลงทุน มีมูลค่ารวมกันแล้ วไม่ถึงร้ อยละ ;#.++ ของมูลค่าเงินทีกองทุน
ระดมทุนได้ หรื อมูลค่าของทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมทีกองทุนจะลงทุนอาจไม่เป็ นไป
ตามทีคาดหมายเช่น การเจรจาในการซื "อทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมบางรายการที
กองทุนสนใจลงทุนไม่ประสบความสําเร็ จ หรื ออาจเกิดเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุอนั ไม่คาดหมายกับ
ทรั พย์ สินโครงสร้ างพื น" ฐานโทรคมนาคมที กองทุนคาดว่าจะลงทุน จนเป็ นเหตุให้ กองทุนไม่
สามารถลงทุน หรื อไม่ประสงค์จะลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคมดังกล่าว เป็ น
ต้ น บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ&ทีจะพิจารณาลดขนาดกองทุน หรื อยกเลิกการเพิมทุนจดทะเบียนของ
กองทุน โดยบริ ษัทจัดการอาจดําเนินการระงับการจองซื "อบางส่วน หรื อทังหมด
"
และ/หรื อ ระงับ
การจัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังหมด
"
แล้ วแต่กรณี

(10)

เพือประโยชน์สงู สุดของการบริ หารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรื อการ
รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว
โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ& ทีจะรับหรื อปฏิเสธทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรื อรับ
ลงทะเบี ยนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ แก่ บุคคลใดก็ ได้ โดยบุคคลที บริ ษั ทจัดการมี
วัตถุประสงค์ทีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรื อไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน
ของกองทุนให้ นนั " รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริ กา ผู้ทีมีถินฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา
บุคคลซึงปกติมีถินทีอยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริ ษัทหรื อ
ห้ างหุ้นส่วนซึงจัดให้ มีขึ "นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา
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(11)
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บริ ษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ$ทีจะปฏิเสธการจองซื "อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามทีบริ ษัทจัดการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีทีบริ ษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อ
กรณีทีการจองซื "อหน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทุนหรื อก่อให้ เกิดผลเสียหาย
แก่กองทุน เป็ นต้ น ทังนี
" "เพือเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชือเสียง
หรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัทจัดการเป็ นหลัก

(ข)

ในกรณีทีบริ ษัทจัดการมีพนั ธสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรั ฐต่างประเทศ
หรื อมีความจํ าเป็ นจะต้ องปฏิบัติตามกฎหมายของรั ฐต่างประเทศ ไม่ว่าทีเกิ ดขึน" แล้ วในขณะนีห" รื อจะ
เกิดขึ "นในอนาคต เช่น ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบตั ิการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริ กาเพือความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบตั ิตามการ
ภาษี อากรระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560 และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ$ทีจะปฏิบตั ิตามและดําเนินการต่าง ๆ เพือให้ เป็ นไปตาม
พันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน" ซึงรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ทีจ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอืนใดเท่าที
จําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ

3.

ราคาหน่ วยลงทุนในตลาดรอง
ช่วงเวลา

ราคาเฉลีย
(บาท)

ราคาสูงสุด
(บาท)

%# กรกฎาคม %#&' – 24 กรกฎาคม %#&%
15.44
17.90
หมายเหตุ: ข้ อมูลในตารางข้ างต้ นเป็ นข้ อมูลสิ "นสุด ณ วันที %* กรกฎาคม %#&%
4.

ราคาตําสุด
(บาท)
14.10

มูลค่าการซื "อขาย
เฉลียต่อวัน
(ล้ านบาท)
181.75

ค่ าใช้ จ่ายต่ าง ๆ ที!เกี!ยวข้ องกับการเสนอขายครัง" นี "
ตามข้ อมูลทางการเงิ นตามสถานการณ์ สมมติ ประมาณการค่าใช้ จ่ายทีเกี ยวข้ องกับการลงทุนในทรั พ ย์ สิน

โครงสร้ างพื "นฐานเพิมเติมครัง" ที 4 รวมทังหมดประมาณ
"
128.75 ล้ านบาท โดยรวมถึงค่าทีปรึ กษาทางวิชาชีพต่าง ๆ และ
ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ ทังนี
" " ประมาณการดังกล่าวยังไม่รวมถึงค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้ องที
อาจมีขึ "นเพิมเติม เช่น ค่าธรรมเนียมในการเพิมทุนจดทะเบียนของกองทุน ค่าพิมพ์หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถื อหน่วย
ลงทุนและหนังสือชี "ชวน เป็ นต้ น
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คําเตือน / ข้ อแนะนํา
กองทุนเป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน! บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทังนี
! ! ผลการดําเนินงานของกองทุนไม่ได้ ขึน! อยู่กับสถานะทาง
การเงินหรื อผลการดําเนินงานของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื"นเพื"อบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที"บริ ษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรื อทรั พย์ สินอื"นเพื" อกองทุน โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที"ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพื"อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที"ผ้ ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ"มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี !ชวนได้ ที"บริ ษัทจัดการ หรื อผู้จัดการ
ผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนที"มีถิ"นฐานอยูใ่ นต่างประเทศจะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื" องของข้ อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี ตา่ ง ๆ
ที"เกี"ยวข้ องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที"ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชี !ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึง
ความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี !ชวนของกองทุน หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที"เสนอขายนัน!
บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรั พย์เพื" อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ประกาศต่าง ๆ ที"สาํ นักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกํา หนด รวมทังกฎ
! ระเบียบ ข้ อบังคับของบริ ษัทจัดการ
และจะต้ อ งเปิ ด เผยการลงทุน ดังกล่า วให้ บ ริ ษั ท จัด การทราบ เพื" อ ที" บ ริ ษั ท จัด การจะสามารถกํ า กับ ดูแ ลการซื อ! ขาย
หลักทรัพย์ของพนักงานได้

ส่วนที 6 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

ส่ วนที 6
การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ส่วนที 6 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล หน้ าที 1

ส่วนที 6 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

ส่ วนที 6
การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
การรับรองการปฏิบัตหิ น้ าทีของบริษัทจัดการ

1

ข้ าพเจ้ า บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะบริ ษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (“บริ ษัทจัดการ”) ขอรับรองว่า บริ ษัทจัดการได้ สอบทานข้ อมูลในส่วนทีเกียวข้ องกับการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีของบริ ษัทจัดการ ในหนังสือชี "ชวนฉบับนี "แล้ ว ด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลดังกล่าว
และขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ืนสําคัญผิด และไม่ขาดข้ อมูลทีควรต้ องแจ้ งใน
สาระสําคัญ
นอกจากนี " บริ ษัทจัดการรับรองว่า
(1)
งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินในหนังสือชีช" วนฉบับนี " ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนใน
สาระสําคัญเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมแล้ ว
(2)
บริ ษัทจัดการได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลทีดี เพือให้ แน่ใจว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทุนรวม
ในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
"
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
ในการนี " เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
"
นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบริ ษัทจัดการได้ รับรองความถูกต้ อง
แล้ ว บริ ษัทจัดการได้ มอบหมายให้ นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม และนางสาวอรอนงค์ ชัยธง เป็ นผู้ลงลายมือชือกํากับ
เอกสารนี "ไว้ ทุกหน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม และนางสาวอรอนงค์ ชัยธง
กํากับไว้ บริ ษัทจัดการจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลทีบริ ษัทจัดการได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
ชือ

ตําแหน่ง

ลายมือชือ

#. นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

- นางทิ พาพรรณ ภัทรวิ กรม -

$. นางสาวอรอนงค์ ชัยธง

ผู้อํานวยการ

- นางสาวอรอนงค์ ชัยธง -

ชือ

ตําแหน่ง

ลายมือชือ

#. นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

- นางทิ พาพรรณ ภัทรวิ กรม -

$. นางสาวอรอนงค์ ชัยธง

ผู้อํานวยการ

- นางสาวอรอนงค์ ชัยธง -

ในฐานะบริ ษัทจัดการ

ผู้รับมอบอํานาจ

ส่วนที 6 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล หน้ าที 2
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กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

การรั บรองการปฏิบัติหน้ าทีของทีปรึ กษาทางการเงิน และผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของทีปรึ กษา

2

ทางการเงิน
ข้ าพเจ้ า ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะทีปรึกษาทางการเงิน และผู้ควบคุมการปฏิบตั ิงานของ
ทีปรึ กษาทางการเงิน ในการเสนอขายหน่วยลงทุนเพือการเพิมเงินทุนจดทะเบียนครัง" ที $ ของกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั ขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในส่วนทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าทีของข้ าพเจ้ า
ในหนังสือชี ช" วนฉบับนีแ" ล้ ว ด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลดังกล่าว และขอรั บรองว่าข้ อ มูล
ดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ืนสําคัญผิด และไม่ขาดข้ อมูลทีควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ

ชือ

ตําแหน่ง

ลายมือชือ

#. นายธนาเดช โอภาสยานนท์

ผู้อํานวยการอาวุโสวาณิชธนกิจ #

- นายธนาเดช โอภาสยานนท์ -

$. นางสาวนัชชา ไตรวนาธรรม

ผู้อํานวยการวาณิชธนกิจ #

- นางสาวนัชชา ไตรวนาธรรม -

และผู้ควบคุมการปฏิบตั ิงาน
ของทีปรึกษาทางการเงิน

ส่วนที 6 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล หน้ าที 3

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

ภาคผนวก 1
รายงานการประเมินมูลค่ ายุตธิ รรมทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
จัดทาโดยบริษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จากัด
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1:;uu mLn'l'W1 LL~.:i (FOC) (VI.:! 11 EJrl:::L'ElEJVIVlunn!Ji;n).J'ti'l'WVI 1 '1l'El:!;JrlV11~ EJ·iN'W 1fl NM1.:J~'Wj1'W 1Vlrfl).J'W1fl).JVl9::L'1J1

MV)'W ~1.:iCilu) LV1t.JV1f~6~ui.:it.l).JV1~11EJ1~~in).J191nm1tlri'Elm'll11;11),Jln.1n.11L'lf1~v'i1nun~),J TRUE zj.:iL1J'W~L'lf1~in
!
, - .d - 1'
:;i .: L... , - .d
,.
.I'
.J.f.d,.1 .d"'
lil.:JLLlil'l'WVl:i'lJ b'El'Wn:i'n.J·tNVlfi VILLn 'l'WVI 1 lilrl1fl),J
2562 CN 15 n'Wt.l1tJ'W 2576 LLrl::EJ.:J~1).J1:i'C1url'cltJL·n1~'WVl·iN'l'WVIL~rl'cl
,
1i1nu~tl1::n'cl1Jn11LVlrfl),J'W1fl),J11EJ~'WL~in~'ltJ 1'J),Jt).:Jf'hViir.i1EJ1'Wn11~1Ltl'Wn111i11.:!1 L'DU f'l1L'D1~~'W f'l1L'll1fu~

L

f'i1tl1::n'WJ1t.l f'l1 1ilr.i1 tJVl1.:J n111ilrl1 VI LLri::m 1u1'm1 LU'WCil'W,.f'W LU'WLtl li11 ),J L1'cl'WL '1J LLrl:::~'Elri1~'WVI li11 ),J ~rtl i1.:il(1J(1J1
LVltJ ~tl1::Li'.lw1 'V1911CU1:!;jrlf'l1 tj~fi:r1).J'JJ'El.:JVlf~6~'W~'lEJ Income Approach ~'V1911ru191nfl'l1).J~1mrn 1um1~'f1.:i
m:; LL~ L~'W~ VI 91 nVlf~ 1:J~'W~1.:J~.:J~),J ),J ~ j1'WVl1.:Jn 11L~'Wlil1.:!1 lil 1 ),J ~ rt1i1 .:i cl'(1J n.111un 1 n ~1~111 Elm 1 LVIEJ r11'W'lCU

n 'D1'1J'cl.:J

m:; LL~ L~'W~ VI~ Lii Vl,lu 91 ni'W~ n'El.:JVl\.!'1
, fl1Vl'J19:; L~1 rl.:JVIU
, LLrl::1~ fu L'cl'WVlf~ 1:J~'W ti.:iiu~i'W~,VI 1::EJ ::L'lrl1 m

~i.:iiJ~i'u~ V11::t1::L'lrl1 mn'll1111.:i nri1'l LLrl::r11'W'l CUl;Jrl f'i1,J9i1JU'll'El.:Jm:;u~ L~'W~ li1 ~'ltJ'clli111 fl li1rl li1 ( Discount Rate)
1i11).JCiJUV1'WV11.:imn~'Wt1'lL'il~t1
(WACC) J11EJLCi!LflN~'f1.:iL~'Wrl.:JVl'WLif1~mt1'll'El.:Jn'El.:iV1'W'1
L~'El~::VJ'El'W).Jrlf'l1EJ~fin).J'll'El'1
,
,
,
'IJ
,
Vlf~6~u ru iu~n'El'1Vl'W'11Mu'i:'El'Wn:i'1).J~Vli1
'WVlf~tJ~'WL~19i'W LLri::;~).Jfu'fnu1~91nV1f~6~ui--1nrl1'l ~'El
,
~

iu~

1

li!rl1fl),J 2562

~tl1::Li'.l'W'1
'IJ

9 Vl~1tl 1:;m CUn111i11 ),J~Jl1~,J991J'W LVI tivl911CU1M1'l::L~1'1f~ii9 LLrl::~'cl),Jrl~~1mrnfo'f1Cil'llCU::
,

'IJ

...,

'IJ

~1m1"'n'lf1 LV1t1n11tl1:;).J1rum11uflf--1iffV1~1mt.JLCil~).J).J~j1'Wi;h.:i1 i.:id'

...

'a1~'cl~~~~li1

~3.Ja.J~hi1'u

iUJ>.J;J1'U'a1!1L~

(-a1.:i~,391nm1l3.Jm'!fru~u1m1 ~1tlf1,3lcyn.11tum1Li1~111EJm1 i'Ell,Jrl91nu1liVl9V1mr1 LLri:::M1'l:::~1i1~1~nn3.J)
11tJrl::LiEJVIVlf~l:J~U

nn3.J~Vli1uL~1LVl1fl3.J'W1fl3.J (Tower) ~1'W'l'W 788 L~1 tl1::n'El1J~'lt1 2 tl1::LJ1V1 i.:id'

-

ti
.d!
'
J~
•
Tower 1::LJ1V1Vllil.:!'Elf;JlJ'W~'Wli1'W (GBT) 91'W'lU 749 L~1

-

Tower

ti 1::LJ1V1Vl'Elf;JlJUli11VI
.d '
yf1 (RTI) 91'W'l'W
•
49 L~1

LVlt.J TUC 9:;~.:i3.J'Elu1i1n'El.:JVl'W'1
2562 LLri:: TUC L1J'U~L'll1
, mu1uiu~ 1 lilrl1fl3.J
,
~

..,

.:t

I

v

'

cl

V

·

Tower Vl.:Jnrl1'l91nn'El'1VJ'W'1 9UCM'l'WVI 15 numEJ'W 2576
1::t.1::L'lri1tl1::mrum1

1 lilrl1f13.J
2562- 31 fi'W'l1fl3.J 2577 uri::tl1::mrum13.Jrlf'l1~VIV11tJ
(Terminal Value)
,
,
~

zj,:itl1:;n'El1J~'lEJ 2 'D'l.:J L~ LL!l

-

'D'l.:J~ 11~LLri

iu~ 1 li!rl1fl3.J 2562 - 15 numuu 2576 : L1J'W'D'l.:imt11Cilm1

L'J11'1J'cl.:J TUC zj-3L1J'WLtlii113.J~rt1cl'n.1n.111tJmn~1~1num1

C A PI TAL
J[ JAY
A DVI SO RY LI M ITE D

9

,

J

~"

,vJ

v

.I

v

'll'NVl 2 1"1LLn 'l'WVl 16 n'WErn.J'W 2576 - 31 fi'W'l1fl:J-J 2577 LL~:::u1:::mrun11
l-,j~i'l1~"1'Vl1tl : L1J'W'J1')'1~~tl1:::L~'W'1 Yiroi11ru11iln~:J-J TRUE ~'El'El1tjlC]JC]J1L'l11
vf--1V1:J-J"11ll.Jn'El'1'1'l'W'1 L~'ElfC]JC]J1L'l111ll.l TUC i'W~"1~'1

.

" '
t:JL'D1

TUC
2562 - 15 ll'Wtlltl'W 2576
1 lil~1fll-J
,

J.,
.J
"l1'W'l'W Slots V1:J-Jn1n·n1 / L'&'l1
0

tl1:::n'El1.J~'lt1 2 'l!'l'1 111--iif

.

'l!'l--11:::V1~1-:ii'W~ 1 lil~1fl:J-J
2562 - 15 n'WmtJ'W 2576 ~tl1:::L~'W'1 tl1:::mrun11
,
LY111ll.l 2.00 slots/ L'&'l1 zj'1L1J'WLUlil1:J-J'&'l 1tl:r1-:ilryry1L'll1~l'.l TUC L1J'W~L'l!1 L"1tl

']j')-:JV1i-:iroi1ni'W~"1iC]JC]J1L'l111ll.J TUC ~tl1:::L~'W'1 'V1"l1Tru11iln~:J-J TRUE ~'El
'El1tjlC]JC]J1L'l!1~'El1tl'i:c;it1tl1:::mrun11im1L'l!191'W'l'W Slots LY111ll.l 2.00 slots/
L'&'l1 m:J-JMtl:r1-:ifnm..J1L'll1uroir.i1J'W 'i:c;it11ill'.l~L'll1nt1~'W
\I
,

IV

GI

,

..J-' J
11fl1fl1L'll1~'WY1 Slot 1.J'WL'&'l1

1'11 L'l!1~1VlfoU 2562 LLU'11il1:J-JUT:::L11Vl'JJ'El'1L'&'l1 LVl1fll-J'W1 fll-J 111--iif

LY11fl:J-J'W1fl:J-J~1Vlfom-i:J-J
, TRUE

-

I

I

.

Tower tl1:::L11Vl~i-:i'Elti1.J'Wi'W~'W (GBT) LY111ll.l 11,265.68 1.J1Yl /slot/ L~'El'W
J

• I

'

.!f'

'

V

..

Tower u1:::L11Y1Vl'El~1.J'W"11"1Yi1 (RTI) LV11n1.l 10,289.771.l1Yl I slot/ L"1'El'W

-

L"1t1l'.l'elii111n1TL~1.JLlili'l1L'l!1LY11111.l'f'Elt1~::; 2. 70 ~'ElU zj'1L1J'WLUlil1:J-J'&'lttli1-:iiryC1,J1 L'W
n116'111'VhT1tln11
'.J.J'J

11fl1mL·n1WWVl Slot 1.J'WL'&'l1

.

LV11fl:J-J'W1fll-J~1Vlfo~L'l1111tl~'W

.

Tower tl1:::L11Y1~i-:i'Elti1.J'Wi'W~'W (GBT) LY11111.l 15,020.90 1.l1Yl /slot/ L~'El'W

-

J

.I

-

'

.!f'

'

V

..

Tower u1:::L11V1Vl'El~1.J'W"11"1Y11 (RTI) LV11n1.l 13,719.69 1.l1Yl /slot/ L"1'El'W

L"1t1l'.l'elii111n11L~1.J Llili'l1L'l11 LY11111.J'f'Elt1~::; 2. 70 "1'ElU zj'1 L1J'WLUlil1 :J-J'&'lttli1--ifC]JC]J1L'W
n116'111'1'1111tln11
t>J>J

;J,uFh"J.;f,;j1!1"lu m'ir;11 ~ilu m'i

(t1'1~'1"l1nn11i:J-Jl111fCUij1.J)m1 '&'lfU11'1f'1JC1J1L'Wn1TL'111'Yi111tln11 LL~:::'ll'Ell;j~"l1n1.JT,;'V19"1n11'1)
'
' JQ
• .J .J' J
mL'll1'\11"1'W / mL·n1~'W'Vl LL~::;

t

~1V1f1.JU 2562 tl1:::mrun11ri1 Hr..i1t1111-:imh'l LLu--11i11iJtl1:::L11Y1'JJ'El-:JL'&'l1 V1Tfl:J-J'W1fl :J-J
V

,J'

111;;.Vl~'WLL~::;m;;.LT--l~'El'W

"1'1'W

(Land Lease Expense and

-

Property Tax)

-

J t
I
J
I
cv
~
u1:::L11'\11Yllil'1'El~1.J'W~'W"1'W (GBT) LY11n1.l 6,477.00 1.J1'Vl / L"1'El'W
nl

,<=>,

.

tJ1:::L11'\ll~'Elt.]1.J'W"11"1vf1 (RTI) LY11111.J 20,374.00 1.J1Yl / L~'El'W

L"1tll'.l'ellil11n116~1.J Llili'l1 L'l!1 LYl1111.l'f'Elt1~::: 2.20 "1'ElU zj'1 L1J'WLU lil1:J-J'&'lttli1-:iiryC1,J1 L'W
n1n'li1'Vi111t1n11
~1'll'Ell-Jtl1t'1fot:t1

(Maintenance Expense)
~1tl1:::n'W.llt1~1V1fo Tower

(Insurance)

Y CAPI TAL
J[ JAA DVI
SO RY LI M ITED

10

nn.Jfin~ur:;riiuiim1n~u--111u'Vln'l!i1111
(All Risks Insurance) ur:;:i.nrumr
,
Lvi1riu'f'ilm~:; 0.0174 'll'il'1'Vl'WU1:;nimf~EJ~'W
'll'il--1 GBT LL~:; RTI ~Lvi1riu 1.01
,

L~1JL1i1Lvi1nu'f'ilu~:; 2.00111'1lu ii1--1;s--1m:1.Jiii111~uL'ff'ilLif1,..,mu'll'il'1fi'U1r111
LL'IA--11h:;L'VlPl1'VltJ
n13.Jfi11~ur:;ri'WJltJfi1n9'1,ltJl1l'l!:;-3'n (Business Interruption Insurance)

,

'

u1:;:1.J1rum1Lvi1fi1J'f'ilt1~:; 0.0104 'll'il'111tJ1~91nn11~1Li:i'Wn11

.

ii1--1;s..:ir.i1n~'il:1.J~~1~fur.i1nr.i1nu1~'Vlr.i111m1'1
r11u1u Tower

(Relocation Expenses)

':al
~ ~ 1 :: .J' d
."I
1" J
."I
~..:J'Yl'W'V11~tl'&'i'WL~3.JL!il3.J 'WrlN'W L'W'il..:J91nLu'Wrl1 'l!91tl'Vln'il..:J'Vl'W'1 'l!11:;Lu'W'illil11
V

O

0

O

V

11uu~m'il1Jrl~:1.J'Vlf~EJ~'Wi..:i1'W~'l'W'll'il..:J
Towers LL~:; FOC ~1~fur.i1nn~:1.J
,
, TRUE

LU'W"11L'D"l1tl~1'1,lf1JL~1:i.JLrlN~'f1--1L~'ilL~:1.J~1'W'l'W Slots 'll'il--1 Tower

.

(Reinforcement of Towers

i..:id' lil~'ill111:;u:;L'l~1U1:;mrum1 Tower 1i11~~m1H..:i1'W'l,l1'il~~L'l!1 Slot Ln'W

Expense)

n'i1~1'W'l'W Slot ~~13.J1n11'il..:ifum1H..:i1u1~~..:i~111 ( Maximum Capacity) 'll'il..:J

Tower LLi;J~:;ur:;LJl'\11 ~..:iu1:;:1.J1rumr1iln'il..:J'Vl'W'11il~"11L'D"l1tJL'W~'l'Wl?l..:Jn~1'l
,

(Marketing Services Fee)

TRUE Li1ltl'D1r:;1ilm'lu1~'Vl L'VlLM'il:I.J LL'il~L'l!'\11 LL3.JL'W9L3.J'Wl1 ~1ri111 ("TAM")
ii1..:i;s..:im:1.J~rut1..:iiC1,JC1,J1Lilu1mr (Master Service Agreement) ~'Vl1riu TAM

(Administrative Services Fee)

ri..:J~lil~'ill111:;£J:;L'l~1U1:;mrum1 Li1ltJ'D1r:;1ilLLri TAM

i..:iif 11tl~~'VlfiW;..:i-Jnr1113iir.i1t1~'\ilfi = 11u1~"11L'Jl1- "11L'll1~'W'l,l1'il"11L'll1,'U~ - "11
U1:;ri'WJltl
ii1..:i;s..:iii11:1.J~rut1..:iiC1,JC1,JlLil1J)m1 (Master Service Agreement) ~'Vl1n1J TAM

(Capital Expenditure)

mi:t~u1~il~1..jri ri~

(Corporate Income Tax)

'6m1mn~1JL!il'll'il..'.lm:;LL~~'W
~111mf..:ir.i1n'lh..:ir:;u:;L'l~1
ur:;mrum1

Y C A PITAL
J( AJADVISORY
LI M ITED

11

(Terminal Growth)

u1r,:1fmrntlu1h:;~1

.

vf'.:i d' ~1h:;d'.lu'1 Ylr.i1rn.nm:J.Jvi~nm1m:;lJ'v1r:;i..:i (Conservative Basis) 1h:;rn1u
rirn.h:;mrumrm:;LLl'lL~'Wl'lv1r.i1n'Vlfriu~ui..:in~1'l~'il111nL~u'i:111fi'Eluh:il'lJ1L~:J.J'El

.

111~'Elvl'll'l..:i1h:;mrumr ljl.Jr:;Li3u'1 9..:il.Jr:;mrumri111nmn~ul111'1J'El..:im:;LL~~u~v1

r.i1n~:J.J:J.J~fi11.J1h..:iiiiu /.:Jur:;d'.Ju'11~4'v1V11Mul'l:J.J:J.J~~1u
LL~:;l.Jr:;:J.J1rumn1~1~ rh1;"11mL~:;m:;LL~L~'W~v1r.i1nmr
,
~

~

~

~1Lilu..:i1u'JJ'El..:i'VlfYiu~u~r.i:;L~1V11r1 ~mr1urif..:iil i..:iLL~ v1..:i1uviil1civ111.J

TAL
J[ AJADYV ISCAPI
O RY LI M ITE D

12

nunun1n.lr::Li1Ul;Jl'll'i1Ej~fimJ'll'il~YlfYiu'iqu

I

3.00

I

12.00

I

12.00

I

12.00

I

12.00

I

12.00

I

12.00

I

12.00

I

12.00

I

12.00

0
.J'll
d
"11'W'l'W Slots VIL 11J'W GBT (Slots/ Ltil'1l'W)

I

2.00

I

2.00

I

2.00

I

2.00

I

2.00

I

2.00

I

2.00

I

2.00

I

2.00

I

2.00

~1'W'l'W Slots ~L'l111J'W Rn (Slots I L~'1l'W)

I

2.00

I

2.00

I

2.00

I

2.00

I

2.00

I

2.00

I

2.00

I

2.00

I

2.00

I

2.00

I

11,265.68

I

11,569.85

I

11,882.24

I

12,203.06

I

12,532.54

I

12.870.92

I

13,218.44

I

13,575.33

I

13,941.87

I

14,318.30

I

10,289.77

I

10.567.59

I

10,852.92

I

11,145.95

I

11,446.89

I

11.755.95

I

12.073.36

I

12,399.35

I

12,734.13

I

13,077.95

I

236.00

I

242.37

I

248.92

I

255.64

I

262.54

I

269.63

I

269.63

'iOJ>.J~l1U~~1 flty ~1'Wi1.J n1'i'U'i~mcum'irhL'i~1n n1'il?i1L ih.1-l1U"l.l'el-lfj'iri~1iXL'l!1 L?l1 'Vl'iFl>.JU1Fl>.J (Tower)

t

ft:1J:1JPi31u'i1t1'li;i°-:i1n~L'li1~:1J1-:i1nn~:1J TRUE :A,,'li;i'uri TUC
~1'W'l'l.lL~'1l'WVJL'l11 (L~'fl'W)

:11r11ri1L'll1i'W~ Slot GBT
(1J1VI / slot I L~'1l'W)
''ll.J'.J
:i'1rl1rl1L
')Yj'WVJ Slot Rn
(1J1YI / slot I L~'fl'I.!)

ft:1J:1JPi31u'i1t1'lr;,-:i1n~L'l!1'i1t1~u
1l-Jl-J~L
.... " 'l1 1:i'1t.J'1l'I.!
.J

tli::JJ1 tun1'ivnm1'1L~ u
nt11iiiri1L'll1"11nn~l-l TRUE

I

52.47

I

217.87

I

223.75

I

229.79

:11u\iiil'i1L'l11"11n~L'l11:i'1Ut'I.!

'1'l:IJ'i1tJLf;l fi1 L'Jl1'VY.:ivt :IJ lil
"11L'l11~~'1.! / l°i1L'l11,'I.!~
l'i11h::riW1u~1i,,fo Tower

52.47

217.87

223.75

229.79

236.00

242.37

248.92

255.64

262.54

(16.76)

(69.24)

(70.76)

(72.32)

(73.91)

(75.54)

(77.20)

(78.90)

(80.63)

(82.41)

(0.04)

(0.16)

(0.16)

(0.16)

(0.17)

(0.17)

(0.18)

(0.18)

(0.18)

(0.19)

(0.05)

(0.22)

(0.23)

(0.24)

(0.24)

(0.25)

(0.26)

(0.26)

(0.27)

(0.28)

(16.85)

(69.62)

(71.15)

(72.72)

(74.32)

(75.96)

(77.63)

(79.34)

(81.09)

(82.88)

35.62

148.25

152.60

157.07

161 .68

166.41

171.28

176.29

181.45

186.75

ri1l;~1uiii1un1t~~1t11
1'i11;~1ulun1t1J)i,,1:1

'i'l:1JFi1'li~1tJ

~ I

ri1h•nnm'ioi1Luu,:nu
l;j~ri1~t11'Yl1U (Terminal Value)

JAY CAPITAL
J( ADVISORY
LIMIT ED

13

nfmun1nh::Li1U>;jl'll'i1fj~fi1r>J'll'iMVlfY1u~u

'i'l:I.J:1.J&i!1U~'ihi'1! ~1'1/1~1.Jn1'iU'i::J.11tun1'if11L'i~1nn1'i~1LUU..:11U'll'el..:l~'in~1.~L"lhL'jq1bVl'ifl:1.JU1fl:I.J (Tower) (i;i'el)

t0J:I.J~j11J'i1!1Lf;l~1n~L,i1vl:1.J1~1nn~:1.J TRUE iil..:i'lr;\'LLri TUC
91'\J'l'\JL~'el'\J~L'D1 (L~'il'\J)

I

12.00

I

12.00

I

12.00

I

12.00

I

12.00

•
J'D
~
"11'\J'l'\J Slots YlL 11J'\J GBT (Slots I Ll11'1l'\J)

I

2.00

I

2.00

I

2.00

I

2.00

I

2.00

I

2.00

91'\J'l'\J Slots 'V1L'D11J'\J RTI (Slots I L~'il'\J)

I

2.00

I

2.00

I

2.00

I

2.00

I

2.00

I

2.00

I

14,704.89

I

15,101 .92

I

15,509.68

I

15,928.44

1

16,358.51 1 16,800.19

I

13,431 .05

I

13,793.69

I

14,166.12

I

14,548.61

1

14,941.42

1

15,344.84

292.06

I

299.95

I

308.05

I

316.36

nr11ri1L'D1/u~ Slot 1J'\J GBT
(1J1Yl / slot I L~'il'\J)
11rl1fi1L'D1/'\J~ Slot 1J'\J RTI
(1J1Yl / slot I L~'il'\J)

12.00

ft:1.J:1.JPiJ11J'i1!lLr;\'~,n~L,i1'i1!l~1J
1l.lSJ~L'D111EJtu

U'i:::I.J1CUn1ffl1.:!n1'iL~1J
11EJLlilri1L'll1"11nn~'-l TRUE

I

276.91

I

284.38

I

11EJLlilri1L'D1"11n~L'D1nEJt'\J

'i'l:I.J'i1!1Lf;ll'i1L'll1tr-l'lll:I.J 111

276.91

284.38

292.06

299.95

308.05

316.36

fi1L'D1~~'\J / fi1L'D1/'\J~

(84.22)

(86.07)

(87.97)

(89.90)

(91 .88)

(93.90)

(0.19)

(0.19)

(0.20)

(0.20)

(0.21)

(0.21)

(0.29)

(0.30)

(0.31)

(0.31)

(0.32)

(0.33)

'i'l:1.Jl'i1l-H~1EJ

(84.70)

(86.57)

(88.47)

(90.42)

(92.41)

(94.45)

rhh•nnm'iPi1L ilu..:i1u

192.21

197.82

203.59

209.53

215.63

221.92

ri1,Jj:;n'WJiEJ~1~fo Tower
ri1l~~1EJ1il1un11111~1111
ri1l~~1EJl'Wn111J1~11

~1

---

l;j'1'lri1~111V11EJ (Terminal Value)

CAPITAL
J( JAY
ADVISORY LIMITED

I

I

I

I

I

I

3,717.62

14

~

~

...

fli.ii.iv131'UT1!1 ~vi

('fl1.:l;.:l"l1nn,ri{wn~ru~u1mr ~rtJf1.:iicycy1L'Wn11dhvi1r1£Jn11 iJ'ill;jrl"l1nU11iV1•fo1n1ri LLft::~Jl1'J::'f.l~~1'\,'lnrrl.J)
tJr::n'iluiihtJ
nm,1iqvii1'W1mLn'ltJ1LL~.:i (FOC) "l1n TUC ~HiL'Wfirn"l1~u1mr
,
tvir~Yi'VlLf'l~'il'W~L'WL'1l~i'W~i;h-:i~-:iviiCil (Mobile Access UPC) LCiltJ TUC r,:;~,:i

.

l.J'ilUL~n'il.:iVl'W'1
2562 LCiltJi'.l TUC LU'WfaoJ!1 FOC
' mtJL'Wi'W~ 1 ~ft1f'll.J
,
'
i..:in~1'J"l1nn'il..:iV1'W'1
, "l'Wii.:iitJvi 15 fl'Wtl1£J'W 2576
mrniqvii1'WLmLn'ltJ1LL~..:i (FOC) "l1n RMV ~Hir'il.:ifrnvif'IL'WLft~r::u1J FTTx
L'WL'1J~,'W~nr.:iLV1Yil.JVl1'Wf'lrLLft::lli'mW'Ylrl (FTTx BMA) LLft::1111.:i~-:iVl'JCil (FTTx

UPC) LCiltJ RMV r,:;~.:il.J'ilUL~rni.:ivi'W'1 mtJL'Wi'W~ 1 ~ft1f'll.J 2562 LCiltJ~ TICC
,
'

.

LU'W~L'D1 FOC i-:in~1'J"l1nn'il.:iV1'W'1
, "l'Wii.:ii'W~ 15 ri''WmtJ'W 2576
nnl.Jiqvii1'W1mLn'ltJ1LL~.:i (FOC) "l1n TICC ~11nr'il.:ifrnviAL'Wfo~r::u1J FTTx
L'WL'1J~f1.J~1111.:i~.:ivi1'Cil (FTTx UPC) LCiltJ TICC "l::~.:il.J'il1JL~n'il-:J'V)'W'1 Jl1£JL'W

.

i'W~ 1 ~mf'll.J
2562 LCiltJ~ TICC LU'W~L'D1 FOC i.:in~1'l"l1nn'il-:iVl'W'1
,
, "l'Wii.:i
'
'J'WVl 15 fl'Wtl1£J'W 2576
tJr::n'ilUCil'ltJ
mrniqvii1'W FOC tJr::LllVl Mobile Access UPC "l1n TUC Lij'Wr::£J::V11.:i
1,795 nLftLl.J~1 Vl1'il 107,694 f'l'ilfnLftLl.J~1
mrl.Jiqvii1'W FOC "l1n RMV tJr::n'ilUCil'JtJ
1.

tJr::Lllvi FTTx BMA LU'Wr::EJ::m-:i 315 nLftLl.J~r vi1'il 40,823f'l'ilfiitr1Ll.J~r

tJr::LllVl FTTx UPC Lij'Wr::£J::V11-:i 617 iitml.J~j vi1'il 37,505 f'l'ilfnLftLl.J~j
'
mrl.JiqVlfiL'W FOC tJr::LllVl FTTx UPC "l1n TICC r::tJ::V11.:itJr::mru 2,797
2.

nLftLl.J~j vi1'il 109,704 f'l'ilfiiLftLl.J~j
" ..J'

"

vi.:i'W flCilLij'Wr::EJ::Vl1-:i FOC r'll.Jvi..:IVll.JCil L'V11fl1J 5,524 nLftLl.J~1 Vl1'il 295,726 f'l'ilf
nLftLl.J~1

.

1 ~ft1f'll.J
2562- 31 fi'W'l1f'll.J 2577 LLr1::tJr::mrun1rnr1ri1~Cil'Vl1EJ
(Terminal Value)
,
,

L'D1'1J'tl.:I TUC LLft:: TICC ~.:iLij'WltJ~,m~rtJicycy11'Wmn~1vi1r1£Jmr
'D'l.:i 21CilLLri i'W~ 16 fl'WtJ1£J'W 2576 - 31 fi'W'l1f'll.J 2577 LLr1::tJr::mrun1r
l;Jrlr11~Cil'Vl1£J : LU'W'D'J.:i~~tJr::L~'i.!'1 ~"l1rru11~n~l.J TRUE 111'ilm£licycy1L'll1
'VY-:iV1l.JCilfl1Jn'il-:J'V)'W'1 Lri'iliqJqJ1L'D1fl1J TUC LLft:: TICC iq"'W~Cilft-:J

CA PI T AL
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TUC LLl:'l:: TICC
1 i;Jl:'l1fl:i.J 2562 - 15 numuw 2576

'

vf..:itl' n'il..:i'Vl'W'1 mr.i1~fu~Y1Blun11'1Jmu1:;u:;vrn1n1n'li1 FOC r.i1n TUC LLl:'l::
TICC 11i'il1tltn 1o i1 tl'ur.i1niu~ifo.J(\!1L'li1iuuuur.i~,Ju~~~1?11N..:ilui1 2576
"
'
- ,J'
ur::n'ilumu
2 'l!'l..:i
"1..:l'
W

.I

(Utilization Rate)

'll'l..:i1:;vd1..:iiu~ 1 i;Jl:'l1fl:i.J 2562- 15 numuu 2576 ~tlr::L~'W'1 tlr::mcumr

'

~

L'Yl1f11J~'iltJl:'l:: 80.00 'lJ'il..:1~1'W'l'Wfl'ilfriLINL:i.Ji;J:i'vY..:i~:i.J"1 ~1'ilL'Yl1f11J 236,851 fl'ilf
nLl:'lL:i.Ji;ir zj..:iLuu1tlm:i.JM1.H1..:iiruru1L'li1~~ TUC ul:'l:; TICC Luufa'li1 'i:1?1uhJ
,

OI

'U

Q.I

"
n~:i.J TRUE lil'il'il1tjl(\!(\!1L'll1'1'1..:l~:i.J"1f11Jn'il..:i'Vl'W'1 LL1N::tl1:;mcun11'1li;J:i'1~'l'Wn1:i'

1:nefu~L'Yl1f11J L'Yl1f11J~'iltJl:'l:: 80.00 'lJ'il..:1~1'W'l'Wfl'ilfnLINL:i.Ji;J~..:1~:i.J"1m:i.J~ttli1..:i
iruru1L'li1ur.ir.iuuvf..:i~:i.J1?1 '1:1?1ubJ~~L'll1:i'ltJ~'W
QI

Q.I

'U

,

11fl1r11b'll1~1tl FOC

Li?ltJ '1l1>1:i'lr11L'li1ih..:ililut1..:i~..:i:i'lmL'li1~1u FOC m:i.J~ttli(\!C\J1 L"Wm1Lihvi1:i'lum1
! Jo

.,

.d

I

!

t,,

s.,

"""

Yl..:l'W ~1~1m1r11r11L'li1~1u FOC 1u'll'l..:iYliC\JC\J1L'll1Y1..:i~:i.J1?1~'W~1?11N..:i ~tlr::L:i.J'W'1
~r.i11cu111mri1L'll1i;i1:i.J~inm1:i.J1::JT1?11::1'..:i (Conservative Basis) tlr::n'ilunu
mri:i.Jm~ru~u)mr LLl:'l:;~1tJf1..:i[111n
"t;'";:111L'J!1~vi1nu TUC LLl:'l:; TICC ~tJr:;L~'W'1
'U

,

'U

tJ1:;mcumnvl1n1J~'iltJri:; 6.13 'lJ'il..:l:i'1tlL~r11L'll1LU'W'cll>IJ1fl..:I~ Li?lmU'W~'l'Wrli?lL~'il
'l!"1L'l!tlrh11ifr.hm..'l11..:ifn~1 FOC 1~LLfl~L'll1

'

~

io.1i.1~j1'I.IA1"1.iir.i1!l"I.'l.lm'ii;i1Lilum'i
(t1..:i~..:ir.i1nn11i:i.Jm~ruiju)m1 ~ttlf1..:iiryry1L'Wn1JL;1vi111tln1:i' LL~:;;ia~~r.i1numw{1?1m:i''1)

rhHr.:i1m~mn1J~YlfiLL'\,1..:!Vl1..:i

L'Yl1f11J 55.00 1J1Yl /pole/ U~1'iliai"1LU'W 1,925.00 1.J1Yl / ritm:i.Ji;J:i' / ULU'W'1ll>l11fl..:I~

(Right of Way Expense)

Li?ltl ri1llnr.:i1u;1..:i111uih..:i~..:ir.i1n~ttli(\!(\!1L'Wmn;1vi111um1
vf..:itl' ~,~fo 1'11 Hr.:i 1ur;i'..:imh'lL'W'll'J..:l~it1.J tl.)1 L'li1vf..:i~:i.J "1 iu~ "1 ri..:i ijur::L~ 'W'1
~r.i11cu1m:i.J~inm1:i.Jj::JT1?11::1'..:i (Conservative Basis) tJj::n'ilunumri:i.Jm~ru
iju1md LLri::~ttli1..:il(\!tl.)1L'll1~vi1nu TUC LLri:: TICC L"1tJUj:;:1,J1[Un1jrJ1Lln91tl
L~tl'lf11J~'VlfiLL'\,1..:l'V11..:1~'1li;J:i'1fl..:IL~lJ

(Maintenance Expense)

,T
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1h:;nil1.Jl))'ltl nnJfiniitJ1::n'\.Ultlfi1n"rt!ltll)l'!l:;-S'n
(Business Interruption Insurance)
,
,
(Insurance)

~-:itJ1:;mrumnvi1nu1ilt1~:; 0.0104 'llil-:i11t1Ll))"nnm1~1LU,.m11
'1i1-:i~-:ir.i1n'7iil),J~~11)1fur.i1nr.i1nu1'i;-'Vl~l)lm1'1

(Relocation Expenses)

(Marketing Services Fee)

TRUE Ll)ltJ'n11::HiLLri TAM

'1i1-:i~-:ii;i1ii~1tJf1-:ilryry11iiu1m1 (Master Service Agreement) ~v'i1nu TAM

(Administrative Services Fee)

.J

.I

f

•

,.,

•

r1-:J'Vli;J~ill)11:;tJ:;L'l~1u1::mrum1 11)1£J'l111:; 1vmn TAM
Ll)ltJ 11tJLl))~'VlfiV1i-:i,rnA11'iir.l1t1~'Vlfi
,
, = 11£JLl))A1L'l11 - A11'iir.l1m~mnu~'VlfiLL'IA-:i
'1'11-:i - A1tJ1::nWlt1
'1i1-:i~-:imii~1tJf1-:ilry(\J1Lii1.J)m1 (Master Service Agreement) ~'11111.J TAM

L~'W~-:JV!'W~'l'WL~il
(Capital Expenditure)

mi:t~"W11)1U~h-!r1r1~
(Corporate Income Tax)

i i;i 11 mn~uLi;J'Jlil-:J n1::LL~ L~'W
~1)1Vli-:J"l1n'l1'l-:J1::tJ:;L'l~1

LV1nJCJn~11-:i:t''WLL~:;~1"Wm11'n-:i1"WtJ1::ii1ru 2 - 3 i'l =a-:itl)ltJi'l1tJ1mLn'l'W1LL~-:iilm~

tJ1::ii1rum1

m11'n-:i1"W1iliiilEJn~1 50 i'l mn1Mun111)1LL~LL~:;u11-:ifm:t1~~LU'WU1::91
,

(Terminal Growth)

vf-:itl ij1h::Li'i'W'1 Ylr.i11ru1i;i1iiV1inr1'l1ii1:;:iJl)11:;1-:i (Conservative Basis) tJ1::nil1.J

~

111.J'Vlf~u~'Wi-:i nri1'l~11-:im::LL~ L~'W~l)l L'WLLlil~::i'l~91'W'l'Wr1-:J~ LL~::1il ilii;J 11 n11
L~uti;ii;i~'Ell)l'J1'l-:itJ1:;ii1rum1 ijtJ1::Li'i'W'1 ~-:itJ1::mrum11iim::LL~~'W~l)1Vli-:ir.i1n'll'l-:i
1::t1::L'l~1tJ1:;:i.nrum11ililii;i11mn~uti;iuii1ilEi1-:i11)1

r.i1n~iiii~~1'W'711-:Jlil'W
~tJ1::Li'i'W'1 Ll)1~1)1V11MtJ~iiii~~1'W
LL~:;tJ1:;mrumn1t111)1 A1Hr.l1mL~:;m:;LL~L~'W~l)l"l1nm1
JS
,d
,i

,

~1Lil'W-:J1'W'll!l-:J'Vlf~tl'~'W~"l:;L'7!1Vl111tln11L'Wrlf-:itl i-:i LL~l)l-:JL'WV1ii1ci'1)1 LU

Y C ;\PIT A L
J[ JAA DVIS
O RY LI M ITED

17

\.IU'UJ : i1U1J1'Vl

2562 (UI.A. - 6 .A.)

2563 - 2576

2577

\Ou.1iii31u'i1!JL~"'l1n~L'lhvhn"'l1nn~ii TRUE :a-11't~LLr\ TUC Ui'l:: TICC
•
..
.J 'll
..
"l1'\.l'J'\.!Lt,i'1l'IJ'VIL 1 (Lt,i'1l'\.I)

3.00

12.00

12.00

5,524

5,524

5,524

295,726

295,726

295,726

80.00

80.00

80.00

:11fl1fl1L'D1~1t.l FOC (1J1'VI / L~'1l'IJ / rl'1lfflL~\.l.Jlil:1)

350.00

350.00

350.00

~'J'IJ~t,1~1'1,lfu~ L'n1'1,1in {'f'1lt.1~:;'ll'1l.:i:11t.11~r11L'll1)

6.13

6.13

6.13

~1'\J'J'IJ:l!;t.!!;'Vl1-:J'll'1l<I FOC (flL'i'lLl.Jlil:t)
~1'1J'J'IJ:l!;t.l!;'Vl1.:!'lJ'1l.:! FOC (fl'ilfiiL~Ll.Jlil:1)

~ 'J'Wm:t,.'l!Yl'IJ'VI
".J' .J (':t'1lt.1~:;'lJ'1l.:Jr1'1lm
§
,-1:'i'lLl.Jlil:t)
'1llil:11

tiiii iii31u"i1!JL~"'l1n~L'l!1'i1!l~ u
1

b.JiJ~L'D1:11t.lt'IJ

U'i::iJ1tun1'iVl1./J n1'1L~ 'U
nt.1't~r11L'll1r.i1nn~l.J

TRUE

245.74

993.64

993.64

-

-

-

~'J'IJ~t,1~1'1,1j1J~L'n'l'l,lin

(15.06)

(60.90)

(60.90)

'i'JiJ"i1!JL~i;i1L'll1i./J'lllilf11

230.68

932.74

932.74

rl1 L'n "i1t.l L~t.l'Jfi1J~'VlfiLLi.i.:J'Vl1.:!

(2.63)

(10.63)

(10.63)

r11,J:1:;riu.nt.1~1'1,1fu FOC

(0.02)

(0.10)

(0.10)

r111.,r.;1t.1~1un1:1"1~1t,1

-

-

-

r111.,r.;1t.11.un1:11J1'1,11:t

(0.34)

(1.38)

(1 .38)

'l'JiJi;i11.-H~1!J

(3.00)

(12.11)

(12.11)

rhh"'l1nmi~1L ij wnu

227.68

920.62

920.62

-

-

13,097.53

nt.11~r11L'll1r.i1n~L'll1nt.1tu
~

~~r11~t,1'V11t.l (Terminal Value)

CAPITAL
J[ JAY
A D V ISORY LIMITED

18

~1.fo:d'.h.J'1 Vii~'W'l'l'W'Vl1·.:m1n1'Wt1'lL<u~tJci'l.:iJ1wwn (Weighted Average Cost of Capital: WACC) '1l-eMml'1'11'W'1 L'Li'W

.

ilil 11 "1 lilrl lil 1 'Wm1r11'W'l rul.Jrl ri1ur.ir.i1.J'W'll'El.:im::LLl'l L1'Wl'l lilr.i1n m 11ii'VlfY1 tl"~'W ~.:i ~'W'Vl'W'Vl1'1 mn1'Wt1'l L-u~tJ ciri.:iii'1vi,Xn

'

'

WACC = Ke*[E/(D+E)] + Kd*(1 - t)*[D/(D+E)]

'El tl1.:i

hii m l.J 1'Wm 1r11'W'l rum ~'W'l1'W'Vl1.:im n1'WL-u~ tJ ciri.:iii'1vi,Xn~1 L'Li 'W~'El.:i Y'l1 'W'l ru vi1ri1ili111 lil'EltJ ~rl LL'Vl'W~'El ~'l'W'll'El'1

~~'El~'W ("Ke") ~'1Y'l1'W'lru1iiir.i1nl'll.Jn11 Dividend Discount Model (DOM) Lti'El'1"l1nL'Li'Wn111'l::'Yl'El'W'1llildl~rllil'EltJLL'Vl'W

~ ~rl'1'Vl'Wrl1 lilVli.:i 1 'W11.J LLUU'Jl'El.:i L1'WU'W~rl m
,..

,

'll

tJ1~~l.Jl.J~1'i1'W~nnr.ir.i:;
i;,1 LU'Wn11~'El 11.Jtlil tJhJ~i'Wri1un1V1'Wlil'El1tJ,
cL9
,

Ke = (D /V) + G

.

J

LliltJ'Vl

D

=

~'WU'W~rl~'ElVl'W'lUvY.:ivil.Jlil'll'El.:!U 2562 ~.:iiJ1::mrum1L'Vl1riu 1.03 1J1'Vl~'ElVl'W'ltJ Llilm'Li'W~rlrh~
l'l::'Yl'El'WL1'WU'W~rl"l1nn'El.:i'Vl'W'1 ~,rnrl'1'Vl'Wrl11il'J1"l::1Mu1'WU 2562 ~.:ir11'Wrirumr.i1n~'WU'W~rl

'

'

u1i;wfliln11'1)
v

=

l.JrlA1~'ElVl'W'ltJrl'1'Vl'W'll'El.:in'El.:i'Vl'W'1
ur.ir.i1.J'W
~1.J1::Li'.l'W'1
{J1.:i~.:ir.i1m1rntllil~'ElVl'W'ltJrl'1'Vl'W'll'El.:i
'll
,
,
,
\.I
,

r.i1n SET) Lti'El'1"l1nL'LJ'W11rl1~~:;'Yl'E]'W~rlrl1U"l"'l1.J'W'Jl'El'1n'El'1'11'W'1 mn~~lil

G

iJ1:;mrumffim1mn~u'i:li1'1l'El'1~'WU'W~rl~'ElVl'W'ltJL'W1::tJ:;mri'll'El'1n'El.:i'l'l'W'1 (G) ~L'Vl1riu'f'EltJrl::

1.00 ('il1.:i~.:ir.i1nu1i;'Vlr.Tlilm1'1)
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ur.ii!JvfloiiJ.'Un1-afi1'U'HlA
Ch.iu'UeJ~IJl'ilVlu':Jl'.J (o) 1'W1l 2552 (1.J1YIIJl'ilV1u':Jl'.I)

...

~:i.J:i.J~ij1'1Jvfl-if
1.03

:l,Jf'lfl11Jl'ilVl1J')l'.J~.:IYl'U'll'il·.:m'il.:iYJ'U'1
(V) (1J1YIIJl'ilVIU':Jl'.I)
,
,

15.90

'il"1t1mn~1J 'l1wn'il.:iL~'UU'Ue.Jf'l'll'il.:in'il.:i'1'U'1 ( G) (°f'iltm::)

1.00

Cost of Equity 1111'el Ke (4) = (1)/(2) + (3) (i'el!J~t)

7.45

~

A1'U':JnJV11 Weighted Average Cost of Capital (WACC) roi::1~r11'cfi;i11~()1f'l()1LY11n1J~'ill'.lf'l:: 7.03 L()11'.1~:nm'l::L~l'.l()1

m :i'A1'U':J rui;i'..:i LL~ ()1.:J1'Wm 11.:i ~1'U~1.:i
Ke

=

lj

'cfi;i11i;i'il1J e.Jf'l LL YJ'UIJl'il~':l'U'll'il.:i ~~'il~'UA1'U':Jruroi1nm1l1Y1~'!:l'

Dividend Discount Model (DOM) i.:iLL~()1.:J"11:i.J~im11;1.:i111'U
LY11n1J~'ill'.lf'l:: 7.45

Kd

~"'Ull 2561

=

'il"1:i'1111liL~'U1~U~1Jflflf'l
LY11n1J~'ill'.I~:; 0.00 L0'1J.:J"l1nn'il.:JYl'U'1
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.i1Liill-.l1\l \il-.ld
'i1!J11ii'
•
\11'1\'l!J:

~

ii11'11,IJ1'fl

2563

2564

2565

2566

2567

2568

788

788

788

788

788

788

Lll1Ll'IWl:IJ'l\1flill'il1TI
TUC

~1111\lLITT
~111111.:4'ui1
n~!.I TRUE

(slot) -

1,576

1,576

1,576

1,576

1,576

1,576

~1m11.:4'uf1

(slot) -

.

.

.

.

.

.

217.87

223.75

229.79

236.00

242.37

248.92

•

mu11an
11ullii'n:11ilnii
•

'
d
•
<111111
2 - 'Vl\11
3

• lil1'111JTl1
'l'IWl!l:
~

.....

2576

....

788

2569

2570

2571

2572

788

788

788

788

1,576

1,576

1,576

1,576

-

-

-

-

.....

-

255.64

262.54

269.63

276.91

.....

231.03

u11hnl'l1J'll11'11J\J1 n
TUC

~11,1,11,1,LITT
~11,1,11,1,~1,1,Yi {slot) n~.i TRUE
•'
d
,nmuwm1 (slot) 1nuuan

,

1,576

.....

d

1f;l71 IJ i'lt'lii

,., IJ

'

2.1.2.1

I

I

........

1'11L'IITl1fil'II

.

111'1'11,1,lil1lin a,l'lU,-13J'1
iil'i1L 'li1vi~uli1'l'lf1JL,111 l'J'l"Ti3JU1A3J ITT'l'lf!JLITTLL.i,m.h:Llll'l l,htri 1h:L11l'lvii,aci
'
lJ1,l,~1,l,~1,I, lJellilDl'i1L'lhL~3J\>l1,I, 5,757 lJ1l'l.imITT'iim~a1,1, 1h:Llll'lvii"aci1JU.i11ilW1 lJellil111'i1L'li1L~3Jl;l1,I, 18,110 lJ1l'l
•
liim,n.im~au LLiilnh:L11l'lviaci111u1ua1m1 iiam1l'i1L'li1L~.ii;i'1,1, 9,3oa rnmiaun'iiaL~au1uil 2562 hiu
•
ri1'1'1Ulil tlil'i1L'li1vi~ufialilnm1L&iu11iil'i1L'li1vi&iufam1: 2.20 Iii ail
2.1.2.2 miilili1,1ua:jJtl,m11r1J
V

ri1'1'1Ulil 1lia.i11111i;lvi&imLiii:li,t1.naf1J Lrhriufau iii: 12.50 tlil ua.i11111i;l.i'"n ~11,:~,1 u1,1,l'i1t 'li1Yi~1,1,

•

2.1.2.3 l'i1'tw.i1utl,-:111,111u

ri1'1'1u.i11il'i11i~1u!.11:riu11m~.iiuL'rhriu 1.00 i1uu1l'l hil 2sa2 .n.im1!.11:mm'lla"u1i;'Vlil<;ln11'1 ~'
n a"'VI 1,1,11.i'l ,: .ra"'ll11: dl u!.11: riubLt'ii .:i.l Lvi au a" rium1 m ~u,Yi a1, Lii ,11)1,1, riu'Vlfw tfiiu ,.f,;i i:1'!.11: dlu
'
ri1'1'1u,11 lil'i1Lilutl1:rim&iu11il.i1.ia'ilnL~ULwavifau.: 3.07 'iliil a.im1!.11:mmm1

.

2.1.2.4 l'i1'ti.i1mhuvm (Capital expenditure)

•

Li'la",1 n.i1.ia1!.li1,iruru1m1L 'lhri111 um11 u,if";i i:iL 'lh,:d'.lui:ifuilwnaul'i11i~1 uviL~ u1rium1,1Ltiil
'IJ
~

"'

...

'IJ

'IJ

2.1.2.5 fi1'tw.i1u't1,1n,,-u1m111 (Relocation expense)

na"'Vlwn.i'l ,:1iiii1111i~1 u1um1cl'1 mITT .i1.i a1!.ln, iruru1 m1Li1 Yi111 um11u,if";i
q

~

V

~

2.1.2.6 l'i1'tw.i,unT'>fillil1fila1'1'1i'lJm'l"'l,n~LZ11Jl'll'liilm!l'lliln (Commission expense)
V

'

.

.

ri1'1'1u,11.i'n a"Y1u1111'1 ii!i1H'~1um1.i,n.i ITT'l'lfum,-'1'11~L 'li1uAfliil/l1 uuan~,idlufa m1: 2.00 'lla,11 u1i
'
'
,1nuAAii1111 uuanviL vi.iil'u1 mLlii .:i.l t.i ui'ia 11.i11i~1u.i',n ~11 Lilu.i1m1.i.1,1,hv1fon11'1'11 i:iL'lh~,Lilu
'
1JAAii1111Uuanvin a"'VIU'l"13J'1 i a,~1 u1um1!.11:'ll1i.i~utli viami:iL 'li1mL 'li11 u ~uvi (slot) vi11"
'

'

.

,hui'i 2 - '1'1'11:1 4

.

fi1l21,hu~" 'l
ri1111'11>1Li,hu1m,.i1111fou1nT,ill'llli,m,~m,1h (Variable administration
'
11u'li.1n.iwii1Jwi1 (slot) umwi1'Yl1'1lJ'lll!llJ<ll'lil•1n.i1li.i1u~h. U.'11"1'11111'1n
2.1.2.1

fee)

,,i1nufau.:

0.15

'!11J"

'

2.1.3

111h.i1 nn1wu'amJ-:;:,11m1nt11-:;,iam11n1
m,1.h: m ru.m,ri1'l,.1 n'l'lfw tfiimh: ,1111, ITT1m'1 lJ'lll!llJ ,il'll'ltimlJ>11TI".i'1'11~1"

•
'lli'll>'l!l:
1n'11>1nn
"

2563

2564

2565

2566

2567

2568

"i1!l11il'"i,3Jll'1'1fi

217.87

223.75

229.79

236.00

242.37

248.92

.i1,"l!1''1'1-'~
<i1'11

(61.55)

(62.90)

(64.29)

(65.70)

(67.14)

(68.62)

.i1mif1~m•• :~"tl"n.if1"
•
'11 ti,: 11'1111!l

(7.69)

(7.86)

(8.04)

(8.21)

(8.39)

(8.58)

(1.03)

(1.06)

(1.09)

(1.13)

(1.16)

(1.20)

'11Hsi, !lL'lln11EJ1 !!LITT
.i1li.i1un1,.ia1.i,i",f1
.i1 H.i1 um,.ia1.i.i,111fo
m,1111~,,hmmamu'll1Jn
• '
.i1 H.i1ut'11 ~

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(0.22)

(0.23)

(0.23)

(0.24)

(0.25)

(0.26)

111h.i1n111Tttli'II>

147.38

151.70

156.14

160.72

165.42

170.26

•
"
'lli'll>'l!l:
,n'll>ll'ln

2569

2570

2571

2572

...

2576

-:;1ul!il'-:;,:1Jl'!nli

255.64

262.54

269.63

276.91

...

231.03

'11L"l!1'' 1.d.,.
'1'1'11

(70.13)

(71.67)

(73.25)

(74.86)

...

(61.25)

.i1mifi~ 'IILLil:~"1.l" n.ifM
•
,htl,:n'lln!l

(8.77)

(8.96)

(9.16)

(9.36)

...

(7.66)

(1.24)

(1.27)

(1.31)

(1.35)

...

(1.15)

.i11i.i1 u1um,ci'1mITT
.i1li.i1un1,.i.1.i,1",f1
.i1l i.i1 um,.i.1.i.i,wi'u
m,1111~, 'll1u,i,i i1 m !l'll1Jn
• '
.i1l i.i1 !l t'II ~
111h.i1n'l11'Wtli'11>

-

-

-

...

-

...

-

-

-

...

-

(0.26)

(0.27)

(0.28)

(0.29)

...

(0.24)

175.24

180.36

185.63

191.05

...

160.74

fi1'l21,hu

'

fi1'l 21.i1 u

2.2

-

l!/IJ3Ji1!.ii1"if1\'l';-1J'l11'Wii'if"tl-:;:111n-:;:u11'1mui,u1,1a~ (FOC)

.

.i1111fo'll,".,,111.l,:m ru.m,if'II ri1111 'll<i1LIin1J"'l'1'111'llJ~ fuf'll u'l.i'i!rnf" ...i 1'11f1. '111 ,Ml'l'll'1'1 fw aii'llti,:um
'
'
FOC i'ie .f" ...i·faf11 lJn11!llJ 2563 i," 30 Ll.Jlfl!l'II 2591 tl,:n1J1J<;l'l!l ,:u:,1il1<i11l.Jityiy1,'ll1i'i1J .f" .. .i1'11f11
.i,'llri 2 - 111,!1 5

lJn11!1lJ 2563 'i1Um:rf,1[f1,1,rnn,111,1ct 15 numm.12576 ,:u:rnnliimnmllUlU1.iEJhrnn 10 U<il1mie11-1l'll1mrnJ
,

q

...

...

,

11'1iqJqj1n1W'lJ1'11111Un1,11-111f,1d fiel i'1LLlii11-1ct 16 r11-ILJ1LJU 2576 n-11'L1ct 15 rl'LILJ1LJ'LI 2586 m,:tii:im,111
i.J,:mmm11iimde1-1'li.J1Jmh:mm 5 u fiEJ .f-1ulii1uct 16 riuu1uu 2586 ii-11uct 30 LlJl!f1LJ'LI 2591 'l'la'1'il1nifu.:'1'11
m1,hu&i1n,:1J'll
e1-1m:mn1m1<11 m fu.1<1i;iu
2591 11 Uii:,1lu<11<1:1J:1J&i~1un11.i1L
ilu-11u Lilui-1d
'II
q
,
...
2.2.1

-nu1;,nn FOC

2.2.1.1 ;JTll'l\l, FOC Uiltil@l">1n11Lti1

1'11'VHJff'LI FOC ctno'11'1'Ll11!J~ 'il<L'll1iBe11u11f.ifLU'Ll1'111'Hf1''Ll'llEl'1 TUC RMV LLil: TICC fouma'l'la'1'il1n

•

m,iBEJ1'111'HfiimL<i1 nEJ'11'1'Ll11!J~ 'il:ucie1m"li11'1"l1'H.Jii'Llhiriu TUC LLil: TICC LU'Ll~L"lf1(;]ilEJ(;]EJ1LJirunnuu11.i11m1
q

'IJ

q

., ...

L"li1i.J1: mmf e1 rrn: 80.00 'll e1-1\J1mu11 e1fiitm.i .i,vi"-1'1'1 .i.ictliKL"li1 11.ivi".111 LJ'l'I i-1.1 n i1-1<1.i ma iruru1 LL.i1 ~L "li1 e11.
,

,

... ...

'U

'llLJ1 a1:a:ni11m,L "li11iie1 'li.JhiLn'LI 10 il mmilu'li.Jmmiau'l'llctn1'Vlu.i t.iu.:111n1w1huu11<1111L "li1 e1 ~1-11Xe1 afe1 u

.

..

ii: 80.00 'lle'1\J1'L11'Ll•IEl1nlilLlJ'1,,.;"'1'1'1!J'1ct1vid1 m.i<11i.Jn-1iruru1m1L'll111111Un1,1'Ll11f-1d t.iu\J1'L11'LI FOC LLil<
11'1Tin11L"lf1 LJ'.Ju'lu-11 !JTI LJil:LilLJ-11'Ll'11TI'1"11'Llci1'1
"'J1Uil<L8Ulil

il!ll"t1n1"'JLti1

(Utilization)

1. m,.i im ii'lu ,:u u

TUC

TUC

1'1"l'VHrn'Llu,:ne1u'li.Ji1u FOC

1mLr11U1 LL<\''1

i.J,:L111'1 Mobile Access

i.J1:uw1 Mobile

.tiwru1'li'lum-ii'il1,Xu~m.

Access

L1'11ff1'1!1L!1~ EJ'Llct1 UL'll'1i'Llct

•

11'1 iqJqJ1n11L'JJ1'111
11 am,1 u,if,iu

."

.i1-111-1'1'11.i ,:u:m,ii.J,:mm 1,795
nli!L!J<il, (107,694 mifiitm.i.i,)
2. nn.iimii'lu,:uu

RMV

TICC

1'1"l1'11Jii'bli.J1:ne11J'li.Ji1u FOC

1mLn11i1LL<l'1

i.J,:L111'1 FTTx Access

n-1iqJqJ1m1L'JJ1111

U1<L111'1 FTix

.n'l'lfuh"l 'Lll,,n.hiu'rm,

TILJm,1'Lll11'1'LI

Access

'""1-1'1LLo:U.EJ'1LLIJ'Ll'1'
B'""LIL 1'1El1L

•

•.,t

~'LIL 1'1ElfL U-11 'LIL'll'1n1'1L1'11'11J'1'11'Ll!11

•

LL0:i.J'r.im'l'lil,:LJ:Y11-1i.J1:1J1m 315
nli!L!J(;]1 (40,823 !1EJfnlilL!J(;]1) LLil:
1m'lli;iiuct.i1-111-1'\l\1i;i ,:u:m-1
i.J,:mm 617 nlilL!J-11 (37,505 !1EJ1
ntm.i<11,)
3. m,.iimii1u,:uu

TICC

TICC

1'111'11Jii'Llu.:ne1u'li.Ji1a FOC

LLJLLr11U1LLll'1

u,<L111'1 FTix Access

i.J,:L111'1 FTix

.nwi'uh"lull,n'ilMu'rm,

Access

=
c::
El'LIL 1'1 El1L' 'LI,(;]
LLil<IJ,EJ i;i LLIJ'Ll-1'

•

~'LIL 1'1BfL ui;iL'LIL'l1<11iuctlii1-111-1'\l\1i;i
1:a:m-1i.J,:mm 2.797 n1m.ii;i,
{109,704 !1EJ1nli1L!J(;]1)
'
d
<111-11'
1 2 - '\l\'L•i,1 6

n.i!J!!J!1m1L '!J1111
11am11u11f,1u

."

2.2.1.2 0@l'J1fhL'211
e1.i,1.iw1h,hwfuu'lB'YlL'iln~lJ TRUE iiil:u.i.i.t1-1ii.id'.l1-1 350 rn'Yl iiil: 500 u1'Yl .iamifnl.i1J11mia

•

•

iii a1-1 l.i uii.i i il1-1e1.i,1.i,~ lilil a.i a11.1iruru1
<ill 1J .,i.Jf1,nfrunnm,i
i1111,1 um,11-1.if,d if,d m 1.11'1 li'1m,im1lil
q
., .,
1
... ....
q
iqJtyli'zh ~ii11l1il'll m u,:1.1:n.1mwih.ia i.i.J'l..lin1-I 1o il V11mil1-1i.i.J.i1mio1-1l'll~rhvmlil

2.2.1.3 ill,1,\il@li"1°1'ii°U FOC (ill,1,1v\i111,11111'Ylfi'il1nn1.1li;i"j

•

,1 u'l.io'Ylili1wru
FOC 'lla,n a,'Ylw1
m.1m1u'l.i.i1i i111ni11.1.i1 H"~11.111-lm,ti1,1fn
1,1T;1~i
i1V1im il1-1
1
1
1
'I.I

.

.

~fu il vl'lfEl !J 1.1,rn El IJ<il1 u m,ti17"fn 1,11 i i1tf a1n1,1 (Preventive Maintenance) iiil :m,ti1,11n l,11 lill lJ om Vi

"

(Corrective Maintenance) fieJlil'!l 4,410 1J1'Yl'ii1Jnl.imn'iiail iiil: 6,615 !J1'Yl'ii1lnLililJlil,'ii1lil lil1lJ~1<il\J

2.2.1.4 iil":iU":i11.11ilfn1,1iil'Ylfit'il.'1"11:v1n FOC

•

•

i1,u,.1i.l,:1J1mm, iia .i"1ii'ii·fo~ 1 1Jm1.ilJ 2563 ii, 30 ilJ1,11u1-1 2591 1.1,:naui,u ,:u:n.1m1J
iruru1ii1iia
.1'1ii'ii·fofi 1 lJnnm.1 2563 .1-1m:vi'1i1-1fllilii111-1~
15 n1-1m1.11-1 2576 ,:u:r·rn1.iam1.1iruru1.ia'l.i.Jan
., .,
q
q
.. .,

.

..

10 ilv11miaiii.'ll11-1.-,i.Jf11iruru1m,i'li1111,1um,11-1.if1d iia .i",ii.\11,1~ 16 n1-11.11u1-12576 ii111-1~ 15 n1-1mu1-1
2586 iiil:l.<ili:im,111i.l,:mmm,<iimda1'1.i.Jani.J,:ml\l 5

iJ

iia .i"1u'ii11-1fi 16 n1-1mu1-12586 ii111-1~ 30 ilJl,111.11-1

2591 V1a,il1mf'Llil:1'111J'I.I illi1 uiiITT,IJ'll1l1m:iioi~1-lolil
lll i1-1olil
iJ 2 591 l.i !JITT m,11.i,i.J,1
Ul<ilillnm,1'1i'i i1 FOC
q
1
1
o'Ylii'l.<i! i1d

•

.

•
Vl1''ll.l:
iil11,\UTl1

.

2568

2563

2564

2565

2566

2567

,rnfnlmlJlil'!'!'"llJ

254,903

254,903

254,903

254,903

254,903

254,903

v:

203,922

203,922

203,922

203,922

203,922

203,922

'!1!Jli/r,,1,1

994

994

994

994

994

994

ll11-liilvl

(61)

(61)

(61)

(61)

(61)

(61)

933

933

933

933

933

933

2569

2570

2571

2572

...

2591

.i a f fit m m1 ..,lJ

254,903

254,903

254,903

254,903

...

254,903

<-1 ililJlil,'11""11'1\J,m,
•,rn,n

203,922

203,922

203,922

203,922

...

203,922

,11.1li/rn1,1

994

994

994

994

331

ll11-liillil

(61)

(61)

(61)

(61)

...
...

(20)

933

933

933

933

...

311

-:;11.1li/r,,1,1

Tl El fn1. i!Jlilail1 u'lm,

-:;11.1lilri:111fi

•

~

V1'1b1.1: iil11'lJ1l1

,1uli/r-:;,1,1

-:;11.1lilr-:i,!Jl'll'lfi

•

'

d

•

<111-l'Yl 2 - 1'11-11 7

~h'li,ha'l1,1nT:rlii11\:m~11,1./i1V1fo FOC
2.2.2.1 iai1'li,hailnisu"11~m~ (Right of way)
ri1V1t1<11 Li,h1izj1 ulinifa l'i"m" ~11>1 fo FOC Lri1nut.i:r1L;:i.~ !J~
'ii1u1u Foe 'Jl11"nf~tflitl~Li1."nu1u.rf"d:r,lJ s.s24 nlmlJ.i:r
•
2.2.2

1,925

mnsii 11nTimJ.i:;s;i 11il Lii uunu

' i 'lfv1uu:r:n1,1nu
'-' ~I ..., ...,
1'11
ri11>1u.i1i.i11izj1 utl:r:nunm ~lJ.im ri1nu o.5o i1umn 'l uil 2562 .i1lJm,tl:r:mm'Jl11"u~il:''Yli.im,~ ~"
I
• '
,
UL~d 11ua"nmn1
.,
•
d
d
,!f •
•
t
n11"nt1:r,lJ~ ,: .i• 11"'J•l1:r:L1J.l'u•u:r::nu,
t1LL<1rn:
ma-u"'Yl
ai. Ln<11'
Jlt1nu'Yl:r~
mm fl"\I,l' fl•.u:r:L.J\lmVI
u.i m
•
•
!11Lflutl:r:nm~1JL<il<i11lJel<il:f1L1m vf 11~·:l'eJ !Jil: 3.07 '1ilB<ilm,tl,:m l\ln1'l"
I

2.2.2.2

Q

,Q

,;

Q

•

'

•

iai1ii,hm'hu'tl1,1 (Capital expenditure)
Lda" .in mlJ a-:ri.111" iru ru1 m:rL i1'Yi1 ,1 um:;1m,f" d ~L "Ji1 ,: Lilu~fo i1 .i 'Jl111J.i1 oiia !.I LL'lllJ'Ylf~ tfliu.i;, a<11
a1uiruru1L
,i1 \i"'Yi1hi~tl:r:dJu
hi1.irhm:rtl:r:mm,h1izj1m:J1unu
... ...
'II

2.2.2.3

~

...

.,

'II

~

'II

~

I

'J

I,, I

..I

2.2.2.4 1'11 L'lfv1!J111,1

FOC

')
ri11>1t1<111i.i1u~m:rITT1>1fuu~m:;.i1t11i,m,~mLtl, {Variable
•
a-nil,nn.i1'lizj1 u~hbil.t1"1t1V1in
•

2.2.3

admin fee)

L'thnufaw,: 0.15 ,rn":;iut.i,1n

ii,hv1nnfrufil1,1tl:;:um FOC
m :;J.i:;: m Illm :rri1h.i nn f~ tflitltl:rw,n FOC Lil u11.i <111 lJ m:;i" .i1mi1"

•
VIWUJ:

~

i111,11J1fl

2563

2564

2565

2566

2567

2568

11!1hil.'lflfi

932.74

932.74

932.74

932.74

932.74

932.74

!11L'l!zj1 !J li'Ylfibb1'1"'1'11"
!11 tl:;: fl\111!J
,h1izj1!Jg\l ')

(10.63)

(10.63)

(10.63)

(10.63)

(10.63)

(10.63)

(0.52)

(0.53)

(0.55)

(0.56)

(0.58)

(0.60)

{1.38)

(1.38)

{1.38)

(1.38)

{1.38)

{1.38)

ii,hv1nnfvufil1,1

920.21

920.19

920.17

920.16

920.14

920.12

2569

2570

2571

2572

...

2591

932.74

932.74

932.74

932.74

...

310.91

(10.63)

(10.63)

(10.63)

(10.63)

...

(3.54)

(0.62)

(0.64)

(0.66)

(0.68)

...

(0.40)

{1.38)

(1.38)

{1.38)

(1.38)

...

(0.46)

920.10

920.08

920.07

920.05

...

306.51

•
iai1'li.i1u

•

~

il11'1J1fl
:;1u1iKl.'lnil
•
iai1'li,hu

VIWl!J:

!11Hzj1!Jli'YliiLL vi"'Yl1"
.i11h:nu11u
,h'lizj1utu 'l
ri,hv1nnf'l'lifil1,1

,hu'ii 2 - mh 8

d

~

2.3.1

l'li1JilJ1il,!PUil\l
l'lilJilJ ii,nueJ1il nmiL°Ju11rnii 1J flflll

2.3.2

l'l11J11Jii,!pum:11l'11~ul'11il'l'laJ,nn'li"lJ""!":t1:!'lll1!.l1:m111,n11 (Terminal Value)

2.3

.

~

~!.11:Liiu fi1V1U'ilL'lt'li.iii.1,;111m1L~1JL'il'!lehUJi1,h Ill Uff'il'l11tJ (Perpetual Growth Rate) '!11J"m1!.l1nnm

•

•

•

m,'!l a"LL.i.i: ;,.'Yl1Vi cl' LY1am11J,:lJ\ll,:1" 1um,1h:1J1 mm,m:LLffL~u.wih"m tJV\a",:tJ:L1.i 11.h:mmm, oll"
LUU,: tJ:L 1m.i aw111"u11.1iXmnnif,mTu

•

l'liiJIIJil.!P\leJ1il,111"l\lAlilifllil (Discount Rate)

2.4

el\1111 .i1t1/i'il il\11 fih1um,1.h:Liit11Ji1,hif
,1,1uuff't'lfi"l1 el" m: Llff\~Uff\11 aff,!'!l el"'Yln'i u;ufin el"'YlU,"l!J~ ,l!L '111
'!I
~

9

~

""'Ylu1u,1f"il: ,1:.i1u"lmm,11nei'ilnt1"lm~mh,ni1V1Un'lJa"'Ylu
(WACC) LL.i:ei'ilni...i'ilaULL'YlU'lJa"~iimi'u
(K,) L'iltJ
9
'ti
q
~

,al

""

6

....

.J'

!Jn tJ.i:L a tJ'ilm,mu1 lll'il"U

WACC

=

WACC

=

D

=

(D/(D+E))* K.,* (1·T) + (E/(D+E)) 'K,

.i1U'!lel"L~Unu1J,11nffmuum1L'.h,'!la" DIF 'il1iJLU1VlmtJ

•

L,mffTl"L~U'YlU-:i:tJ:U11'!11l"fiel"'YlU~ L'Y11n1Jfel!li1! 16.00

•

•

E

=

n el"'YlU~ Lri1n1Jfa tli1! 84.00

•
•

,.,

""

d

~

.J'

,,:.,. ....

'1JU'YlU'Yl1,n11L"UL'i1i1tJ'!lel" DIF 'YllJ8'1111'ilelnLIJtJ,1ltJi1: 5.30

=

ii'

,;i ail L'il tJ ei1, a,,11 n 1l'iln 'il am tJ'!I aJVI il:;u '!I a"n a"'Ylu n 1J ~ LL ,;i

•

.i:ntJm,
eim1i.. i1'il1J1JLL'YlUL~'!.lifui..m.t1V1f1J ~ii 8'1'11.b 1tli1"'Yl u (Dividend

=

•

Yield)

•

L'i'.l~tJU 2557-2561 Lri1nufat1.i: 7.46 hwih1t1.i:1atJ'il

i"il:
..

. ii
'

.·

.

~.

'M!Ft'l\MilU

.
'

.(lrin/1-!ilnu)
.·

\'.'

~

..

,'

' r.ltt\l'lll "
.·

'

.

2557

10.42

0.9384

9.01%

2558

12.26

0.9460

7.72%

2559

14.12

0.9560

6.77%

2560

14.32

0.9780

6.83%

2561

14,60

1.0155

6,96%
Li\ftU

d

·•

-- .

(ttmiM1''lU) .·. .
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a

•
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81ftTlll&IFIO.UUml
.. ···
.·..

•

t'!1U'Yl 2 - V\'1.11 9

7.46%

..

. ..

.
t1,L1tmmh"1hmt'n'll1J"l'l't.l

..i11u'

~1rnimJ,'JJ1"i'II ITTlJ11!lfi1'111Ul\l\1el•l'l11'l»l81JLrYl't.1'111l"~i'imKu (K,,) '1111" DIF 1iLl11111Jf11~.:

'

(WACC)

liLl11111Jf11~,:

7.12

7.46

.i11il LL,:eJi;rn

al LJ,n1,1n111h~LlJ1,IIJil,l1 LJ~lf:m.J"JJ elvYl'lW ul11,1"11 Elvn elvYl1,111lJ1mvITT1vi{1,1~11,11Yl1!1lJ1,11!1lJ
'll

2.6

,

q

"'

~'il'l'l~

r.liiln111htlJ,!ll,OTi

....,.

2563

2564

2565

2566

2567

2568

2569

2570

2571

2572

2573

2574

2575

2576

n,l'ii11mfl1ft1'iYlJJW.1Flll

147.38

151.70

156.14

160.72

165.42

170.26

175.24

180.36

185.63

191.05

196.62

202.35

208.25

160.74

1hha1n FOC

920.21

920.19

920.17

920.16

920.14

920.12

920.10

920.08

920.07

920.05

920.02

920.00

919.98

919.96

'in: fi1u~m1imm-sn"i::Ui'H'.il-liffjl~'t1fi

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

2577

I

919.94

I

919.94

~iffi1"H°R.Jffl'i1.h::mmm"i
un1ri1tHJ'l,l,1tu..1

3,010.99

FOG

YI.ff.

n,li'it1nli'l1Tt1"iFIIJM1mJ
rhhv,n Foe

2578

I

2579

I

2580

I

2581

I

2582

I

2583

I

919.91

I

919.89

I

919.86

I

919.83

I

919.81

I

919.78

I

I

919.91

I

919.89

I

919.86

I

919.83

I

919.81

I

919.78

I

i'n: fi1u1Yi11i'llff'r1
fl"itUi'fL°3mllrli'ft1fi

L 2_584_

I

J

2585

I

2586

I

2587

I

2588

I

2589

I

2590

I

2591

919.75

I

919.72

I

919.69

I

919.66

I

919.62

I

919.59

I

919.56

I

306.51

919.15

I

919.72

I

919.69

I

919.66

I

919.62

I

919,59

I

919.56

I

306.51

I

12,918.64

~aR,..,a..,m1tJ7::aJ'U\lm"i
Hl11 'Yl'HUJ\r'Wltl
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I

I

I

I

I

I

I

'

d

I

•

\'111,IYI 2 • 'l'\1,11 11
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I
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'
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'\I

""

q

q

.i',d

d1 iil,'Ylll
<1111J1ihrn,h
if. .q 11\lo'Ylfi"ll
,1,m: LLoL1 ll•'11 i.i
'l
'l.J
1

•

~

l'IWJ!l: ,11"1n'Yl

1Jovi1if. . 11llfft1ii'llB,m:LLoL1lli!'11 - LITT t 'Yl1A!Jll1A!J
,---~,
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.. ·-····

'

. ' .....,__ ,______ ,_,,., ______ ·- .•..

'

'"'"'""""""'"'""""""'"'""""'""-

--- .. -

---- ------·--

12,841.19

1Jovi1if. . 11llo'Ylfi"llB,m:LL•L1lli!<11 -FOC

•
' '
~aA,q~B,,N~o~n,wuff"
'

-

<IJ

.

15,475.87

,I'-.

•

,1mJ:r:m mn11m: LLi!L~llo,rrii.i,1nm1n1l'lll<1101J1J~.1ll,h, ~ i1,ill t<11 u
•

.

2,634.68
..... -···---··"'"

J

1iii' <11n '1ll 'Ylll!l1rn~mh,
'

1

1.bm.i"n 01 m1nvi1ll1ru,1'111Jovi1if,,11llif'Yl!f'll EJ'1 m:LLoL~llll'11'll EJ,'Yl'IVHJITT.1.LITT m.i!Jll1 A!J i.iL rh n IJ 2,634.6 s i1ll

'

'

IJ1'Yl LLo:'Yl'l'W!Jiill FOC L'1L 'Yi1nu 12,841.19 i1ll!J1'Yl i\<11LUll!Jiilvi1U~li11!J'llEl'1'Yl'l'WEJiill'rinB,'Ylll11!J~
,:L"n1o,l'Yl'\.J,
'l.J
q
q
q

~ ~ ' ..
1ll'11'1llL'Yl101J

..

15,475.87 o1ll!J1'Yl

'
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•
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2.8

1

n1nLfl"i1:mn11J 1 (Sensitivity Analysis)
Q

'

mnh:1:i:iu:i.rn,h
8~1i,,IJ'llel'11'1f'l'lrfiiuvi
n el'11'1U
,1:1.1~ ••L "li1 <1.:11-1u
'II
q
,
,

••ll n111el.:11'11elii:1.1<1.i11mhiiu.:im1milu
'II

'II

1J1.:1 ifu ifuel ~nu,111 :1.1 !l niel'111<1:m1:1.1 L1'1:1.11 :<11J'll el.:1<1:1.1 :1.1~ ~1uvi1'ZfLum,th::1.11 mm,m.:i nTn3u 11.:mmm,'111ilu

•

•

•

li,n 1! LLil :ubLJ 1J1 Um ,lJ11'111'11Ul Uel U1 '1 lil 1118L"1GI1111: Lfl,M~fi 1JLL<1:&1m um,ni:ifilil\JU "1'1 ifU 1'11 n ij L'V\ li1 m,myj
't
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,

,

;i;ii.rn1VIL ii Ii] m,Ltl~ 8ULLUi1'11.i 9 L~ m lllJ&l/111:Lfl'l"l,l!iiil &1111'1'1 blllil sfellJ1'11'11i'l"'l"IJ'Zf1~ bbi1:ULLJ1J18'11 el'11!lJ1 .vi
1ti~ um1tl<1.:11.tl eJ11Jri1l vi'tl,: :1.11 mm,vi ri11'1 u.i 'Bum u1.r<1:1.1 :1.1~!1U Yin ~11 m"li1.:1111m tl~ 8mttl • .:i1.tl el ~1.:1 ii1fo ~1111!!
11. :el1i1 ;i.:ii:.1. m:1-1u1vi':1.1.
!i1 u, ~liTIIJ'lJ el.:11-1f'l'l rfiiu vi n el.:11-1m1
IJ~ 1J:1"li1 t1.:i1-1u
vitJ,:1:i:iu11111 tl~ um1tl ""1.t.11111 u1'liunu
'II
q
,

.

11118 &11 L1'\<ilLLil:Uil\lWi11'1 9 vi el11l Ln<il m,Ltl ~ 8ULLU "" LL•• el11J;i.:ii:.1. m:l'llJnum,tl,:1:i:i U!J. ,i1 8~ li'l"'l"IJ'll el;)

'

.

'

l'lf'l'lrfiiuvinel.:11-1un:1.1~ 1J:1"li1t1.:il'lu i:ftl,:dlu ~ll.i'ri1m,'i1m1:11m11J1.1 (Sensitivity Analysis) 'llel.:im,tl,:1:i:iu

'

d

'

•

,

" ,,

d

.'f

•

•

d

l.;Ji1!11 ~<illi'l"'l"IJ'llel'11'1,'l'l 8&1U1'1n el'111U 'l"llJ~ 1!:L'll1i1'1VJU• UA'l"'1U L'l'lelflnl,f1!Hl'lilm:1'1lJ1<i18u1J1JU.i1'1 9 1'1 el11!Ln<ilm,
•

Q

•

·-

d

d

Q

1tl~ um1tlt1.:i 1.i uiin 1,1111<1 :'ilm1 :11m,L ti~ u u11 ti• '1'11 e.:i IJ\I • !i1 u ~li'l"'l"IJ'll 8.:ll'l f'l'l rfiiu vi n a.:11-1u,1:1.1~ 1!:L"li1 <1.:11-1u
,n n
't
q

q

.

m,1tl ~ 8ULLti o.:1'11 el.:IU1Jil8 l'l <1n 1.11111n 5.in ii,uii.i • .ioil.:i;i.:ii:.1 <1.i el m'l"!hu 1 ml.Jo !i1 ifilil\JU'll a.:im• 11<113m1.i 11.:5.in

'

m ,L ~ u1.i'JJ a.:i m: 11<113 u&1<i1/1181'1<1.:1,•u•11 t11tl,• 1J1 mm,-il .:i ii'11'1 ii 'ii an 1,tl,: mm mw <1.i1'JJ a.:il'lf'l'l rfiium 81'1 '1'1

•

,:8:11<11m,tl,:mmm, ~.:1<111J1w<1,tll'l<1mn1m1:11m1:1.1b'llel.:lm,tl,:1:i:iu:1.1<1,h8~m,:1.1'1Ja.:1l'lf'l'lrfiiuvins.:il'lu
,
'IJ
,
,

•

1 :; ,,r

"" '

._, .,.., .J"

n:1.1~ 1J:L'111il.:111U um.:iu .i1:1.1mmm.:i 9 ,.i.i.:iu

a..nm,1iiuT.,,m•m•m110"11"'mu1111•1•u•mrnh•111mm,
.;.,,,,h",i.,11., (WACC)

(Terminal growth rate)

1.i11 I (1161}

1.i11 / (IIOI}
.

(0.50%)

(0.25%)

0.00%

0.25%

0.50%

6.62%

16,397.29

16,523.12

16,658.45

16.804.42

16,962

6.87%

15,814.69

15,926.02

16,045.46

16,173.92

16,312

7.12%

15,271.27

15,370.05

15,475.87

15,589.19

15,711

7.37%

14,769.23

14,851.10

14,944.95

15,045.38

15,153

7.62%

14,287.26

14,365.63

14,449.15

14,538

14,637

.

1J1nm,'i1l'ln:11m11Jl.1 (Sensitivity Analysis) 'JJa.:imm,:1:i'.iu1J<1.i18~1i,,1J'lJel.:ll'lf'l'll'.Jiiuvina.:11-1u,1:1.1~ ••

'

'

1"li1<1.:il'lu 1.i8m,1tl~um1tl<1.:1'llel'1 (1) a·m1ii1uii.i • .i (WACC) 11<1: (2) 5.i,1m,1~ul.i'JJel.:lmrn<113m'!<i1111U1'1'1'1

'

,:8:L 1t11tl.:mmm, (Terminal growth rate) 1J:i..i'1Jt1.i1u~li,"i1J'llel'1l'lf'l'll'.Jiiuvinel.:11-1m11J~
1J:1"li10.:il'lU"i:l'li1.:i
'II
,
,
,
14,851.10 .f1mJ1l'l ~" 16,173.92 .f1u1J1l'l L<i18l'.i1J<1.i1m1J Base Case 1li1nu 15,475.87 .f1uu1l'l
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ภาคผนวก 3
ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์ สมมติสาหรับงวดตัง้ แต่ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

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

พืนฐานโทรคมนาคม

พืนฐานโทรคมนาคม

ทังหมดหลังการลงทุน

ทีมีอยู่เดิม

เพิมเติมครังที 4

หมายเหตุ

ล้านบาท

ล้านบาท

รายได้จากการลงทุน

3.2.1

12,973.79

14,122.95

รายได้ดอกเบีย

3.2.2

2.62

2.62

12,976.41

14,125.57

รายได้ จากการลงทุน

รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าสิ ทธิแห่งทาง

3.3.1

(156.59)

(167.22)

ค่าเช่าทีดินและภาษีโรงเรื อน

3.3.2

(1,036.96)

(1,105.83)

ค่าประกันภัย

3.3.3

(3.92)

(5.42)

ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม

3.3.4

(48.90)

(50.65)

ค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาโทรคมนาคม

3.3.5

(82.98)

(82.98)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

3.4.1

(115.72)

(124.21)

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์

3.4.2

(28.70)

(31.74)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

3.4.3

(5.26)

(5.27)

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

3.4.4

(1.86)

(1.87)

ค่าใช้จ่ายอืน

3.4.5

(31.90)

(57.72)

(1,512.79)

(1,632.91)

(1,506.63)

(1,506.63)

9,956.99

10,986.03

รวมค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน

3.5

รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของประมาณการงบกําไรขาดทุนตามสมมติฐาน
3

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

หมายเหตุ

ทรัพย์ สินโครงสร้ าง

พืนฐานโทรคมนาคม

พืนฐานโทรคมนาคม

ทังหมดหลังการลงทุน

ทีมีอยู่เดิม

เพิมเติมครังที 4

ล้านบาท

ล้านบาท

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

จํานวนเงินทีสามารถปันส่ วนแบ่ งกําไรสํ าหรับ
ผู้ถือหน่ วยลงทุน
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
หัก จ่ายชําระและสํารองค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้

3.9

รายได้จากการลงทุนสุ ทธิหลังการปรับปรุ ง

9,956.99

10,986.03

(163.75)

(163.75)

9,793.24

10,822.28

เพิม สภาพคล่องส่ วนเกินทีเกิดจากเงินรับล่วงหน้า
ค่าเช่าพืนทีบนเสาโทรคมนาคมและอืน ๆ

3.8

195.35

221.10

ค่าตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้

3.9

73.28

73.28

10,061.87

11,116.66

9,793.24

10,822.28

100.00%

100.00%

268.63

294.38

10,061.87

11,116.66

จํานวนหน่วยลงทุน (ล้านหน่วย)

9,637.94

10,644.31

เงินปันส่ วนแบ่งกําไรต่อหน่วยลงทุน (บาท)

1.04399

1.04438

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

3.7

ประมาณการจํานวนส่ วนแบ่งกําไรทีจ่ายจากกําไรสะสม
รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของประมาณการงบกําไรขาดทุนตามสมมติฐาน
4

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

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

5

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

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

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

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

เกณฑ์ ในการจัดทํางบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
งบกําไรขาดทุ นตามสถานการณ์ สมมติ ระหว่างช่วงเวลาประมาณการได้ถูกจัดทําขึ นโดยมี วตั ถุประสงค์เพือแสดงเป็ น
ส่วนหนึ งในหนังสื อเชิญประชุมและหนังสื อชีชวนเพือใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ณ วันที มี การแจกเอกสารดังกล่าว ดังนันงบกําไรขาดทุ นตามสถานการณ์ สมมติ ไม่เหมาะที จะนําไปใช้ในการพิจารณา
เรื องอืนและไม่ควรนําไปใช้อา้ งอิงเพือวัตถุประสงค์อืนนอกเหนือไปจากทีกล่าวไว้ขา้ งต้น
บริ ษทั จัดการกองทุ นคาดว่าจะลงทุ นเพิมเติ มในทรัพย์สินโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคมส่ วนเพิมเติ ม ครังที 4
ภายในงวดสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ดังนันงบกําไรขาดทุ นตามสถานการณ์ สมมติ ได้ถูกจัดทําขึนตาม
ข้อสมมติฐานที ว่ากองทุนรวมได้ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมส่ วนเพิมเติม ครังที 4 ณ วันที
1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ซึ งเป็ นวันเริ มต้นของช่วงเวลาประมาณการ ซึ งอาจจะแตกต่างจากวันที กองทุนรวมได้ลงทุน
ในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมจริ ง
วันทีกองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาดังทีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 3.1 ยังไม่ได้ถูกกําหนดขึน ณ วันทีจัดทํางบกําไรขาดทุน
ตามสถานการณ์สมมตินี เพือวัตถุประสงค์ของการจัดทํางบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติสัญญาที เกี ยวข้อง
ทังหมดได้สมมติวา่ ได้มีผลบังคับใช้แล้ว ณ วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ซึงเป็ นวันเริ มต้นของช่วงเวลาประมาณการ
รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวมสิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคมของทุกปี อย่างไรก็ตามงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์
สมมติได้ถูกจัดทําขึนระหว่างช่วงเวลาตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ดังนันช่วงเวลา
ประมาณการของงบกําไรขาดทุ นตามสถานการณ์ สมมติ นีจะแตกต่างจากรอบระยะเวลาของระยะเวลาบัญ ชี ของ
กองทุนรวม
งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติได้ถูกจัดทําขึนตามนโยบายการบัญชีทีกล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 4 ซึ งเป็ นไป
ตามนโยบายการบัญชีทีคาดว่ากองทุนรวมจะใช้ในอนาคตเพือจัดทํารายงานทางการเงินและข้อมูลทางการเงินของ
กองทุนรวมสําหรับงวดเดียวกันต่อไป
งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึนจากงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติฉบับ
ภาษาไทย ในกรณี ทีมีเนือความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ
ฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
สําหรับงวดตังแต่ วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563
3

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

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

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

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.1

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

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.2

รายได้
3.2.1 รายได้ จากเงินลงทุน
บริ ษทั จัดการกองทุนได้ประมาณการรายได้จากเงินลงทุน ซึ งสามารถแบ่งตามประเภททรัพย์สินตาม
ประเภทของรายได้ดงั นี

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

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

7,716.94

12,973.79

14,122.95

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

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.2

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

สั ญญาทีเกียวข้ อง

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

สัญญาเช่าดําเนินการและ
บริ หารจัดการหลัก

สัญญาเช่าดําเนินการและ
บริ หารจัดการหลัก

สัญญาเช่าดําเนินการและ
บริ หารจัดการหลัก

ระยะเวลาของสั ญญา

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

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

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

1,485*

18,161*

1,485*

17,855*

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

4,360*

21,134*

4,360*

20,944*

338*

21,134*

338*

20,944*

149*

21,134*

149*

20,944*

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

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

17,742**

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

18,190**

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

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

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

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

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

*

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

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.2

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

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.2

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

14

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
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3

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.2

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

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.2

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

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.2

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

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.2

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

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.2

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

สั ญญาทีเกียวข้อง

วันทีลงทุน

ระยะเวลาของสั ญญาเช่ า
ดําเนินการและบริการ

ราคาใช้ สิทธิ
ในการซื อ
กรรมสิ ทธิ
(ล้ านบาท)

TICC เป็ นผู้เช่ า
สัญญาโอนขายทรัพย์สิน
กับ TICC และสัญญา
ดําเนิ นการและการบริ หาร

24 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

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

-

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

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

สัญญาเช่าระยะยาวกับ
AWC และสัญญาเช่า
ดําเนิ นการและบริ หาร

5 มีนาคม
พ.ศ. 2558

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

500

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

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

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

200

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

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

1,300

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

พืนที

350 *

ต่างจังหวัด

35.34 ล้านบาท ต่อปี

-

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

-

ต่างจังหวัด

350 *

กรุ งเทพ
และปริ มณฑล

495,989

350 *

กรุ งเทพ
และปริ มณฑล

-

176,342

350 *

ต่างจังหวัด

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

-

109,704

350 *

ต่างจังหวัด

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

-

78,328

350 *

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

19

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

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.2

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

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

ราคาใช้ สิทธิ
ในการซื อ
กรรมสิ ทธิ
(ล้ านบาท)

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

วันทีลงทุน

ระยะเวลาของสั ญญาเช่ า
ดําเนินการและบริการ

24 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560

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

-

50,075

350 *

ต่างจังหวัด

24 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560

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

-

93,717

350 *

กรุ งเทพ
และปริ มณฑล

17 พฤษภาคม
พ.ศ.2561

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

-

201,605

350 *

ต่างจังหวัด

17 พฤษภาคม
พ.ศ.2561

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

-

94,297

350 *

กรุ งเทพ
และปริ มณฑล

วันทีลงทุนเพิมเติม
ครังที 4

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

-

107,694

350 *

ต่างจังหวัด

พืนที

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

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.2

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

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่ อ)
3.2

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

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.2

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

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.2

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

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.2

รายได้ (ต่อ)
3.2.1 รายได้ จากเงินลงทุน (ต่อ)
ค) ค่ าเช่ ารับจากระบบใยแก้ วนําแสงและระบบสื อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ (ต่อ)
ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงซึงรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในเขตพืนทีต่างจังหวัด (ต่อ)
ภายในปี พ.ศ. 2562 กองทุนรวมจะเข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินกับ RMV และ TICC สําหรับ
ใยแก้วนําแสงซึ งรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุ รกิ จให้บริ การอินเตอร์ เน็ตและบรอดแบนด์
อินเตอร์ เน็ตในเขตพืนทีต่างจังหวัดระยะทางประมาณ 617 กิ โลเมตร (หรื อประมาณ 37,505 คอร์
กิ โลเมตร) และระยะทางประมาณ 2,797 กิ โลเมตร (หรื อ ประมาณ 109,704 คอร์ กิ โ ลเมตร)
ตามลําดับ
จากนัน กองทุ น รวมจะเข้าทําสัญ ญาเช่ าดําเนิ น การและบริ ห ารจัดการหลักสําหรับ ทรัพ ย์สิน
ดังกล่าวกับ TICC ในอัตราร้อยละ 80 ของสิ นทรัพย์ทงสิ
ั น จากการลงทุนในสิ นทรัพย์โครงสร้าง
พืนฐานโทรคมนาคมครังที 4 โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณไม่เกิ น 14 ปี (วันที 15 กันยายน
พ.ศ. 2576) ด้วยอัตราค่าเช่า 350 บาท ต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน
3.2.2 รายได้ ดอกเบีย
รายได้ด อกเบี ยรั บ ประมาณการจากค่ าเฉลี ยของประมาณการยอดเงิ น สดสุ ท ธิ ค งเหลื อ จากการ
ดําเนิ น งานหลังจากการจ่ ายคื น ส่ วนแบ่ งกําไรสําหรั บ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น โดยมี อตั ราดอกเบี ยเฉลี ย
ร้อยละ 1.0 ต่อปี ประมาณการอัตราดอกเบียดังกล่าวอ้างอิงจากอัตราดอกเบียปั จจุบนั สําหรับเงินฝาก
ประเภทเผือเรี ยก โดยกองทุนรวมจะได้รับดอกเบียเงินฝากเป็ นรายปี
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สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.3

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

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.3

ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสามารถสรุ ปได้ดงั นี

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

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

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

3.3.1 ค่ าสิทธิแห่ งทาง
กองทุนรวมจะมีค่าใช้จ่ายค่าสิ ทธิ แห่ งทางทีเกิดจากการพาดสาย ค่าสิ ทธิ แห่ งทางจะถูกประมาณจาก
ข้อมูลค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรของสายนําสัญญาณทีเกิดขึนในปั จจุบนั ของกองทุนรวมจากการถือครอง
ทรัพย์สินดังกล่าว ด้วยอัตราคงที สําหรับช่วงเวลาตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 30 กันยายน
พ.ศ. 2563
3.3.2 ค่ าเช่ าทีดินและภาษีโรงเรื อน
ค่าเช่าที ดิ นและภาษีโรงเรื อนประมาณการตามข้อกําหนด และเงือนไขที เกี ยวข้องกับสัญญาทีแก้ไข
และแทนที สั ญ ญาเช่ า ดํ า เนิ น การ บํ า รุ งรั ก ษา และบริ หารจัด การหลั ก ระหว่ า งกองทุ น รวม
และผูส้ นับสนุน ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขของสัญญาดังกล่าว กองทุนรวมจะชําระค่าตอบแทน
ในอัตราที กําหนดไว้ในสัญญาให้แก่ TUC สําหรับเสาโทรคมนาคมภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นการและ
บริ หารจัดการหลัก ซึงทํากับ TUC ในฐานะผูเ้ ช่าหลักของกองทุนรวมลงวันที 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.3

ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน (ต่อ)
3.3.3 ค่ าประกันภัย
ค่าประกันภัยประมาณจากอัตราค่าเบียประกันภัยและอัตราค่านายหน้าทีเกิดขึนล่าสุดของกองทุนรวม
ซึ งครอบคลุมถึ งกรมธรรม์ประกัน ภัยสําหรับความเสี ยหายจากธุ รกิ จ หยุดชะงักความเสี ยหายของ
ทรั พ ย์สิ น และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สาธารณะยกเว้น (ก) อุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคมประเภท Active
ทีกรมธรรม์ประกันภัยทีกองทุนมีอยูไ่ ม่ครอบคลุมและ (ข) ทรัพย์สินภายใต้สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิ ท ธิ รายได้ซึงกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ครอบคลุ ม เพี ย งความเสี ย หายจากธุ ร กิ จ หยุด ชะงัก และ
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะเท่านันโดยกองทุนจะจัดหากรมธรรม์ประกันภัยสําหรับความเสี ยหาย
ของทรั พ ย์สิ น ภายใต้สัญ ญาโอนขายทรั พ ย์สิ น และสิ ท ธิ ร ายได้เมื อทรั พ ย์สิ น เหล่ านันได้โ อนมา
ยังกองทุน
3.3.4 ค่ าธรรมเนียมผู้จดั การทรัพย์ สินโทรคมนาคม
ผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนในการทําหน้าทีเป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านธุรการ
และการตลาดสําหรับทรัพย์สินที เป็ นโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมที เกี ยวข้องของกองทุ นรวม
ตามทีกําหนดไว้ในสัญญาบริ การหลัก การเรี ยกเก็บค่าบริ การสรุ ปได้ดงั นี
1) ค่าบริ การสําหรับบริ การด้านธุรการ
ก) ค่าบริ การรายปี จํานวนประมาณ 19.0 ล้านบาท สําหรับปี พ.ศ. 2562 ทังนี นับแต่ปี พ.ศ. 2563
จะมี ก ารปรั บ อัต ราค่ า บริ ก ารเพิ มขึ นรายปี ในอัต ราเท่ า กับ ดัช นี ร าคาผู ้บ ริ โภค (CPI)
ที ประกาศโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ประเทศไทยสําหรั บปี ก่ อนหน้า ทังนี อัตราดังกล่าวต้อง
ไม่เกินร้อยละ 3.5 และ
ข) ค่าบริ การรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.15 ของรายได้สุทธิรายเดือนของกองทุนรวมทีเกิดจาก
ทรัพย์สินที ให้บริ การด้านธุ รการ (หลังหักค่าใช้จ่ายเกี ยวกับสิ ทธิ แห่ งทาง การประกันภัย
และเงินค่าเช่าตามสัญญาเช่าทีดินทีเกียวข้อง)
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สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.3

ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน (ต่อ)
3.3.4 ค่ าธรรมเนียมผู้จดั การทรัพย์ สินโทรคมนาคม (ต่อ)
2) ค่าบริ การสําหรับบริ การด้านการตลาด
ก) ค่าบริ การรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้รายเดื อนที เกี ยวกับทรัพย์สินที ให้บริ การ
ด้านการตลาดทีกองทุนรวมได้รับจากผูเ้ ช่าและบริ หารจัดการรายใด ๆ ทีเช่า ดําเนิ นการและ
บริ หารจัดการทรัพย์สินที ให้บริ การด้านการตลาดนอกเหนื อไปจากทรัพย์สินที ผูเ้ ช่ าและ
บริ หารจัดการดังเดิ มเช่า ดําเนิ นการและบริ หารจัดการหรื อตกลงว่าจะเช่า ดําเนิ นการและ
บริ หารจัดการในวันที ของสัญญาเช่า ดําเนิ นการและบริ หารจัดการหลักที เกียวข้อง โดยมี
ค่าบริ การรายปี เพิ มในอัต ราร้ อยละ 3 ของจํานวนที เกิ น กว่าประมาณการรายได้รายปี ที
เกียวกับทรัพย์สินทีให้บริ การด้านการตลาดสําหรับปี ดังกล่าว
ข) ค่าบริ การจํานวน 20 ล้านบาท ซึงจะชําระในวันทําการแรกของปี พ.ศ. 2562 หรื อวันทีอืนที
กองทุนรวมและผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมได้ตกลงกันทีเกียวกับทรัพย์สินทีให้บริ การ
ด้านการตลาดที เพิมขึนซึ งเป็ นทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมที ลงทุ นเพิมเติ ม
ครังที 3 ทีกองทุนรวมให้ผจู ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมทําการตลาดโดยเริ มในปี พ.ศ. 2562
3.3.5 ค่ าใช้ จ่ายในการย้ ายเสาโทรคมนาคม
ค่าใช้จ่ ายในการย้ายเสาโทรคมนาคมประมาณการโดยมี เงื อนไขมาจากข้อ กําหนด และเงื อนไข
ที เกี ยวข้องกับ สัญ ญาแก้ไข และแทนที สัญ ญาเช่ า ดําเนิ น การ บํารุ งรักษา และบริ หารจัดการหลัก
ระหว่างกองทุนรวมและผูส้ นับสนุน ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขของสัญญาดังกล่าว กองทุนรวมจะ
ชําระค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนจํานวน 6.6 ล้านบาท ให้แก่ TUC ในฐานะผูเ้ ช่าหลักของกองทุนรวมที
จะต้องดําเนิ น การย้ายเสาโทรคมนาคม ซึ ง TUC เป็ นผูเ้ ช่ าหลักของกองทุ น รวมภายใต้สัญ ญาเช่ า
ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักลงวันที 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และลงวันที 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
รวมถึงการลงทุนเพิมเติมครังที 4 นอกจากนี ค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาโทรคมนาคมจํานวน 6.6 ล้านบาท
นันจะมีการปรับเพิมขึนรายปี ในอัตราคงทีทีร้อยละ 2.7 ตังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
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ค่าใช้จ่ ายกองทุ นรวมโดยส่ วนใหญ่ ประมาณการโดยมี พื นฐานมาจากข้อกําหนดและเงื อนไขของสัญ ญา
ทีเกียวข้องและข้อมูลในอดีตตามการคาดการณ์จากประสบการณ์ของบริ ษทั จัดการกองทุนและผูส้ นับสนุน
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวมโดยส่วนใหญ่จะเกียวข้องกับทังธุรกิจทีอยูใ่ นเกณฑ์ทีต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิม และธุรกิจที
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ทีต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิม ดังนันค่าใช้จ่ายกองทุนจึงประมาณการจากประมาณการค่าธรรมเนียม
แต่ละประเภทและประมาณการจํานวนภาษี มูลค่าเพิมในส่ วนที ขอคืนไม่ได้ คืออัตราร้อยละ 5.35 สําหรับ
ช่ วงเวลาตังแต่ วนั ที 1 ตุล าคม พ.ศ. 2562 ถึ งวัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2562 และอัตราร้ อยละ 5.37 สําหรั บ
ช่วงเวลาตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ยกเว้นค่าธรรมเนี ยมสอบบัญ ชี
ทีได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม
3.4.1 ค่ าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นค่าธรรมเนียมทีจ่ายให้แก่บริ ษทั จัดการกองทุน ทังนี ค่าธรรมเนียมขึนอยูก่ บั
ข้อกําหนดและเงื อนไขในท้ายที สุ ดของสัญ ญาที เกี ยวข้อง ประมาณการค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
คํานวณในอัต ราก้าวหน้าดังนี อัต ราร้ อ ยละ 0.11 ต่ อ ปี ของมู ล ค่ าสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ ข องกองทุ น รวม
ทีปรับปรุ งแล้วสําหรับส่ วนทีน้อยกว่า 30,000 ล้านบาท อัตราร้อยละ 0.075 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์
สุทธิ ทีปรับปรุ งแล้วของกองทุนรวม สําหรับส่ วนทีมีมูลค่าตังแต่ 30,000 ล้านบาท ถึง 50,000 ล้านบาท
และอัตราร้อยละ 0.050 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิทีปรับปรุ งแล้วของกองทุนรวม สําหรับส่วนทีมี
มูลค่าเกินกว่า 50,000 ล้านบาท โดยอัตราดังกล่าวยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม
ทังนี เพือวัตถุประสงค์ในการคํานวณค่าธรรมเนี ยมการจัดการ มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนรวม
ที ปรั บ ปรุ งแล้ว หมายถึ ง มู ล ค่ าสิ น ทรั พ ย์ร วมของกองทุ น รวม หั ก ด้ว ยมู ล ค่ าหนี สิ น ที ไม่ มี ภ าระ
ดอกเบีย ณ วันสิ นรอบของแต่ละช่วงเวลาประมาณการ
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3.4.2 ค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่ าธรรมเนี ย มผูด้ ู แ ลผลประโยชน์ เป็ นเงิ น ที จ่ ายให้ แ ก่ ผูด้ ู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวม โดย
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์จะคํานวณในอัตราก้าวหน้าดังนี อัตราร้อยละ 0.02 ต่อปี ของมูลค่า
สิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนรวม ในส่ วนที ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท และอัตราร้อยละ 0.018 ต่อปี ของ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนรวม ในส่ วนที เกิ นกว่า 50,000 ล้านบาท โดยอัตราดังกล่าวยังไม่ได้
รวมภาษีมูลค่าเพิม
3.4.3 ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่ าธรรมเนี ย มนายทะเบี ย นเป็ นเงิ น ที จ่ ายให้ แ ก่ น ายทะเบี ยนของกองทุ น รวม โดยค่ าธรรมเนี ย ม
นายทะเบียนคํานวณจากอัตราร้อยละ 0.023 ต่อปี ของมูลค่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ณ วันสิ นงวด
ประมาณการ ทังนี ค่าธรรมเนียมต้องไม่ตากว่
ํ า 3.2 ล้านบาทต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้านบาท ต่อปี
โดยอัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม
3.4.4 ค่ าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าธรรมเนี ยมวิชาชี พเป็ นค่าธรรมเนี ยมที จ่ายให้แก่ทีปรึ กษาของกองทุนรวม เช่น ผูเ้ ชียวชาญพิเศษ
ผูส้ อบบัญชี ผูเ้ ชี ยวชาญด้านกฎหมาย รวมทัง ค่าธรรมเนี ยมตอบแทนคณะกรรมการที ปรึ กษาการ
ลงทุ น ประมาณจํานวน 1.86 ล้านบาทต่ อ ปี ทังนี ค่ าธรรมเนี ย มขึ นอยู่กับ ข้อ กําหนดและเงื อนไข
ในท้ายทีสุดของสัญญาทีเกียวข้อง
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3.4.5 ค่ าใช้ จ่ายอืน
ประมาณการค่ าใช้จ่ ายอื นที เป็ นเงิ น สด ทังก่ อนและหลังการลงทุ น เพิ มเติ ม ครั งที 4 จะมี จ ํานวน
ประมาณใกล้เคียงกันที 31.90 ล้านบาทต่อปี ส่ วนใหญ่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่าใช้จ่าย
ในการบริ ห ารอื นจํานวนประมาณ 28.55 ล้านบาทต่ อปี และค่ าธรรมเนี ยมรายปี สําหรั บ การเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนทีจะจ่ายให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นจํานวนประมาณ 3.0 ล้านบาท
ต่อ ปี โดยอัต ราดังกล่ าวเป็ นอัต ราหลังภาษี มู ล ค่ าเพิ ม ยกเว้น ค่ าธรรมเนี ย มรายปี สําหรั บ การเป็ น
หลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นจะยัง ไม่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ ม ประมาณการค่ า ใช้จ่ า ยอื นนี มี พื นฐานจาก
ข้อมูลปั จจุบนั และประสบการณ์ของบริ ษทั จัดการกองทุน
ประมาณการค่าใช้จ่ายอืนหลังการลงทุนเพิมเติมครังที 4 มีค่าใช้จ่ายอืนส่ วนเพิมทีไม่ใช่เงินสดทีเกิ ด
จากการลงทุนเพิมเติมครังที 4 ได้แก่ ค่าตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมผูแ้ ทนจัดจําหน่ายและผูจ้ ดั การผูแ้ ทน
จัดจําหน่ าย ค่าตัดจําหน่ ายค่าธรรมเนี ยมทีปรึ กษาทางการเงิน ค่าตัดจําหน่ ายค่าธรรมเนี ยมที ปรึ กษา
ทางเทคนิคและค่าตัดจําหน่ายค่าทีปรึ กษาทางกฎหมาย รวมเป็ นจํานวนประมาณ 25.75 ล้านบาท ต่อปี
(หมายเหตุ 3.10)

3.5

ต้ นทุนการเงิน
ประมาณการดอกเบี ยจ่ายของกองทุ นรวมเกิ ดจากการกูย้ ืมเงิ นจากสถาบันการเงิ นเพือการลงทุ นในทรัพย์สิน
โครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมเพิมเติมครังที 1 ถึงครังที 3 ดอกเบียจ่ายคํานวณจากอัตราดอกเบียทีคาดว่าจะจ่าย
สถาบันการเงินทีอัตราร้อยละ 5.46 ต่อปี สําหรับเงินกูย้ มื จากการลงทุนเพิมเติมครังที 1 จํานวน 13,100 ล้านบาท
และอัตราร้อยละ 4.82 ต่อปี สําหรับเงินกูย้ มื จากการลงทุนเพิมเติมครังที 2 และ 3 จํานวนรวม 14,898 ล้านบาท
นอกจากนี กองทุนรวมได้ตงข้
ั อสมมติวา่ กองทุนรวมจะไม่มีการชําระคืนเงินกูย้ ืมในช่วงระยะเวลาประมาณการ
แม้วา่ เงินกูย้ มื เพือการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมจํานวน 13,100 ล้านบาท จะครบกําหนด
ชําระในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เนื องจากกองทุนรวมวางแผนจะขยายระยะเวลาการชําระคืนเงิ นกูย้ ืมดังกล่าว
และจะไม่กเู้ งินเพิมจากสถาบันการเงินเพือลงทุนเพิมเติมครังที 4 ทังนี อัตราดอกเบี ยสุ ดท้ายและเงือนไขต่าง ๆ
ขึนอยูก่ บั ผลการเจรจาระหว่างกองทุนรวมและสถาบันการเงิน ซึงอาจแตกต่างจากข้อสมมติฐานข้างต้น
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การวัดมูลค่ ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในทรัพย์ สินโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม
เงินลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมไม่มีการคิดค่าเสื อมราคาซึ งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 106 เรื อง การบัญชี สาํ หรับกิ จการที ดําเนิ นธุ รกิจเฉพาะด้านการลงทุน อ้างอิงจาก ทน. 1/2554 กองทุนรวม
จะต้องจัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมทุก 3 ปี อย่างไรก็ตามปั จจุบนั กองทุนรวม
จัดให้มีการประเมินค่าทุกปี นับแต่วนั ทีมีการประเมินค่าครังล่าสุดไปแล้ว
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมได้มาจากราคาประเมิน โดยผูป้ ระเมิน
อิสระทีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
ทังนี บริ ษทั จัดการกองทุ นตังข้อสมมติ ว่าจะไม่ มีการปรับ ปรุ งผลกระทบของการเปลี ยนแปลงในมูลค่ า
ของเงินลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานในช่วงระยะเวลาประมาณการตามทีอธิบายในหมายเหตุ 3.1
ดังนันผลกําไรหรื อขาดทุ น ที ยังไม่เกิ ดขึ นในภายหลังที เกิ ดจากการเปลี ยนแปลงมูล ค่าของเงิ นลงทุ น ใน
ทรั พ ย์สิ น โครงสร้ างพื นฐานโทรคมนาคมจะไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ งบกําไรขาดทุ น ตามสถานการณ์ สมมติ
เนื องจากกําไรที สามารถนํามาปั นส่ วนแบ่ งกําไรคิ ดจากส่ วนที ไม่รวมกําไรหรื อขาดทุ นที ยังไม่เกิ ดขึนจากการ
ประเมินมูลค่าของเงินลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคม
เนื องจากมีการประกาศว่า มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 106 เรื อง การบัญชี สําหรับกิ จการที ดําเนิ นธุ รกิ จเฉพาะ
ด้านการลงทุนอาจถูกยกเลิกสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม พ.ศ.2563 หากมี
การบังคับใช้ การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมอาจเปลียนแปลง
ดังทีอธิบายไว้ในหมายเหตุ 3.11
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3.7

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

34

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

สรุปข้ อสมมติฐานทีสําคัญ (ต่อ)
3.8

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

3.9

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

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

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

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

 สัญญาทังหมดทีเกียวข้องกับกองทุนรวมมีผลบังคับใช้และสามารถปฏิบตั ิได้ตามทีระบุในสัญญา

 มีขอ้ สมมติวา่ ภายใต้ขอ้ กําหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิ รายได้ ผูข้ ายสิ ทธิ รายได้ตกลงที จะ

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

นโยบายการบัญชีทสํี าคัญ
นโยบายการบัญชีทีสําคัญทีใช้ในการจัดทํางบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติแสดงไว้ดงั ต่อไปนี
ก)

เกณฑ์ ในการจัดทําประมาณการงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
งบกําไรขาดทุ น ตามสถานการณ์ ส มมติ ป ระกอบด้วยข้อ มู ลของงบกําไรขาดทุ น ตามสถานการณ์ สมมติ
สมมติ ฐ านที เกี ยวข้อ ง และหมายเหตุ ป ระกอบงบกําไรขาดทุ น ตามสถานการณ์ ส มมติ แต่ มิ ไ ด้ร วมถึ ง
งบการเงินเต็มรู ปแบบ และหมายเหตุประกอบงบการเงินทีเกียวข้อง ดังนันงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์
สมมติจึงมิได้แสดงฐานะการเงิ น ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที ควรตามหลักการ
บัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย
นโยบายการบัญชีทีใช้ในการจัดทํางบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติเป็ นนโยบายเดี ยวที จะนํามาใช้กบั
กองทุนรวมในปี พ.ศ. 2562 ซึงปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 106 เรื อง การบัญชีสาํ หรับกิจการเฉพาะ
ด้านการลงทุน อย่างไรก็ตาม นโยบายการบัญชีทีจะนํามาใช้กบั กองทุนรวมในปี พ.ศ. 2563 อาจมีผลกระทบ
ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 3.11
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นโยบายการบัญชีทสํี าคัญ (ต่อ)
นโยบายการบัญชีทีสําคัญทีใช้ในการจัดทํางบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติแสดงไว้ดงั ต่อไปนี
ข)

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

ค)

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

ง)

ลูกหนีค่ าเช่ า
ลูกหนี ค่าเช่ารายเดือนแสดงตามรายงานคํานวณค่าเช่า ซึ งใช้วธิ ี การและอัตราตามทีระบุในสัญญาเช่า ดําเนิ นการ
และบริ หารจัดการ
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นโยบายการบัญชีทสํี าคัญ (ต่อ)
นโยบายการบัญชีทีสําคัญทีใช้ในการจัดทํางบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติแสดงไว้ดงั ต่อไปนี
จ)

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

ฉ)

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

5

การอนุมตั งิ บกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมตินีได้รับอนุ มตั ิให้ออกโดยบริ ษ ทั จัดการกองทุ นและผูส้ นับสนุ นเมื อวันที
29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

40

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

ภาคผนวก 4
งบกาไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561
และสาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

~Ullllih1

31 fi'll1li'UJ 'l'UI. 2559

pwc

,,

9,/

d

'

"i

9/

~

'i'

'IJW11111mu 11 <i'IJ fll'jl.:J'U 'll 'el.:JfltJ.:J~'W':i1lJ I flHff'jl.:J'Vl'U! 1u I mr11Jmr111 fl ,rvrn ("fl'el.:J~'W 'j1lJ") Ufffl <l!l'W:::fll'jL.:J'W'IJ'el.:i
..:i

fltJ.:J~'W'j1lJ tu

.c::t..c::t.QI

Q

iu~ 31 liu11r1lJ Vi .ff. 2559 un:::~rnfll'j~ll'W'W.:Jl'Wlrn:::m:::um1unflril'l1f'IJ,'.Ji'W~fl1'WL~hrniu 1mJ~fl 9i'e:i.:i

11111J~m':i1 ufll'j::: ff lfltlJ111llJJ.n111'j ! 1u mn 1u.:i TW 'Vl 1-:J fll'j 11u

'JI "I 'J/

'JI

.Ji .I

.I

'JI

"'

'IJW11111 1fllll n11irnm11m':i 1.:iu 'll 'el .:i fl 'el<i~'W ':i 1:1.J 'If <l1J':i::: flt11J m V.:l'U'.J m 1fl::: .:J1J1J'j::: fltl 'IJ'j lfJ?J :::rn u~u.:iu" .:i~'W tu Tw 'V1
Q

.

Q

.

"'

'"

..

31 liu11fl:1J Vi.ff. 2559 .:im11h'lllfl'Vl'W .:irn1fffl.:Jfll'jLtl~uuutl"t"1.:inu'Vl i'V1 off'Vl ll rnm:::um1uffflLrn:::'li'ellJ'°1'Vll.:Jfll'jL~'W

~ ffll'1t\Jffllf f 1J,'.Jiu~fl 1'WL~ V1fl'W LL '°1 :::lf lJ 1 Vm~tJ'j:::fleli.J.:i1J fll'j 11 'W 'j 1lJ ~.:Jlf lJ lfJllf 9! ff1'LI'W fo'IJ lfJfl l'j,jt\!'b'~ff11'1tlJ

iY; fl 11lJ r11 ti fl 'lfel 'IJ 'I) el .:i ,r1V11 f, t $. fl ci 11 '1-nu ri1u 'I) el .:i
fl1llJ fo tifl'lf'el'IJ'llel .:ififfel'Utlru;~ 'elfll':i~':i111ffel'IJ .:i'IJ fl l'i L1'W 1 'W ':i1v.:i l'W '1Jel.:i'1i'1V11 f1 .,Y1V11ii'1iim1mllu flff':i::: 11 lflflt:J .:J'Vl'U 'j1lJ
,u'1V11 f, t ~t1 ii tl9i .:i 1'U 111 ':i 111 ff el1J 1111lJlJ 1111 ':i !
..

1'U fl ,'j ff el 11 tl

u

•

~llJ'li'el f11'11'U fl 11 ':i ':i fJ11J 'i ':i tu 'IJ M fitJ
'i::: fl tl'IJ1'1fl;'Vl,jtu:H1
'U i,'TU ~ L~ u1.,Yel <l fl'IJ fll':i11"J 'j 111 ff 'el'IJ .:J 'IJ fl 1':i L~'W~ f1111'W fl 1fl V
..
u

f

ff .fl11'1fl'b''Vltlt\j'b'1'W'Vl':i:::1J':ilJ':illtJtfan un:::il'Vll 1 'l$.tJij,j9i1111:1Jfl1l:1Jf1J~fl'lftl'IJ~l'U 11':i'Wl'IJH tut'U
9J

O

I

~

9,/

JI

ci

I

QI

QI

e;S

,d

9,/

!I,/

'lltl m11 'U fl 111 ?J 1u 'Ulm il 11 'lfel 1111rtfl! 1u fll'i ffel 'IJ 'IJqJ'lf'Vl 'IJl'VlL 111

'l ~.:JLll'W LtJmlJ

.d. Cf iJ d
d'q
1flrnL'Vl v.:i'Vlmrn ::mm:: fflJL'Vl el 1'lfLil"WLflf.U'Vl 1'W mm fffl .:i

bi

ilQI

t:S

PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
15th Floor Bangkok City Tower, 179/74-80 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand
T: +66 (o) 23441000, +66 (o) 2824 5000 F: +66 (o) 2286 5050, www.pwc.com/th

pwc

. .

fl 11tf1::lihn.1nfi1'lleWl'Ui1UIU7ui;1no Tr11 -3U1N

"

Jugm Tmr11.1umJ.J
V

d

...

I

.d.

'JJ

c-.

VHtl.:i l1lllt1!'n9J1J:i::;nvu}un1':i1.:iu'llci 4 LH>.:i

.,j'l'Vll ~111':i'l'llffel'l.J nl':i1~'1.Jrll'll'IJtJ~!1'U M't:J'U 1u 'J.i':i fl 'lJ fl':i ~ fff 1~

11'WM't:)'W1'W'IJ':ifl'll lflHffh:l'W'U~l'U

~
'\"
'\"
"'"""' .,,:
'\'j'\.Jjl'U L'mflll'Ulflll L~fJ':i1llt1~11inl':i~~'U

l;J rll'll~~1i'l'Jll'1Jel~l~'W,N't:)'U 1'U1J ':ifl 'lJ lfl':i ~fff 1~i'W!l'U
~

SI

1mflll'W1r1:1J JJ l;J r1r11 98, 136 nl'UUl'Vl m
t::1

t

c(

QJ

Q

,

a.,

,..;

.::.

~I

e>r1 fll1J u 97 .69%i

"" m 1J.J i"'fl 11J.J 1:l"llll ':i o
ti ':i::; 111'\.l
1~ v~ li':i rn 'IJ v~ ~1.h ::1iiu vff':i::

l

?I v
"" ff':i::; 1m ::fl 11J.J
m 11111J'U

a.,

'1Je)~ff'W'Vl':i'VW'Vl~l1ll~ tu 1'\.l'Vl 3 I 1i'U1lflll 'VUY. 2559 im::;

,.h::;1iitJnm':i 1rn::;m1:1J1l1lJl::ffll'IJtJ~'li'vm.1J.J~_!l'Ul1~n

iin1'1:i'Vlfi'~'h.iin~~'U'lllrn1ur1~'Vl'U ,i1'U'J'U 13,485 ftl'Utn'Vl

""
'"'9
V1 L'lf 'Ul'Vll'lll 1flfftl'l.JtlllJ~'l.J ':i l11':i 9L'\.J l 'lf~'Vl~ffV'l.Jfl'll
lJ

~~\)ntuf1u~'l.JfllL':i'IJl~'t:J'U rl;,tuTiitJ~~1u1~t11nu

m.11 l1 "J ff11~r1'1Jti~m:itl:i::d1u ri111t'l.J im1fi~r1~~H

1 tl l ,ct el ~ 'lJ 1 n in Yi H

.,j'l 'YH ~11 irfl 'J l ll ri 1 ru 1 'U I el~

fl

.. I

Q

I

id

GI

~

V

!'..

d

~

"I g;d

~I

ca.d

1J':i ::lll'Ul;Jrl fllllfl'llll '11U'l1el'W el fi'Vl.:i11i ':ilfJ lfl'l1 ~!1J'W'J1i
.; q "'ti
""
' • ?I 'J) 1'lf~M'Vl'U'll'IJel~~'U':il11':i
"' """"
"' ""
'V1
I'll" ':i::lll'Ullrlfll'llll1J'U,rn~

"'

e> fi1~llln

'

'JJ "'

"' ~"'

"'

""

~'\.J 't:J 'U t1WQ ~ ti i 1l ':i 1 n l':i l ~ 'l.J I 1l 'IJ el .:i ':i1 ti L~ii fl 1 l lJ
ffe)~fl el~ nuu~'\.J~ l '\.J ~ffllll1'.jffl.J m, 1u tl'U lfl,"I :i 'Jllg~

a

"'

N'"' tJ11-111 ne>~'Vl-w
vff':i::
. Mio~ tirii Ntl:i::d1u
"'

V

o.,

a,

-$'

9.1

dq 'JI

i'ilnl':i'U':i ::dJ'Ul;J rll'll~~ li'l'J lJ 'IJV~!1'U rl ~'t:J'W 1'W lJ:i fl 'lJ

1l:i1'1ffti'l.Jm111~n11eN 1rn::;m1m rn'Vl'W1i'IJM'lle>l;Jr1'Vl 1'lf

1m ~1;1f1~iu!1tJ 1 mflll'UlflJ.J1~utl:i::,i1't:Jntl

1um:itl:i::1iiu L~flnm':ieyJ.Ji1e>fi1~ 1'liu r:Ytyty11i1

'Ii'l'VILf l'Vj'l.J'J1 .,j'tiffJ.JJ.J~_!1'Ul1 ~n~ H'mm::ffl.J1l1l.ll1 lin11u~ ii vtj
m1::l;Jr11'i1~tl:i::1iiu Me> tj11.J'lf1~~t1e>J.Jfo M

ffJ.Jll~.!l'Wl1~n'Vl~'l.J1111:i1~um:itl:i::1iitJJJr11'11

Muri

'li'e>JJr1ffmtJm:iru,-ir11~ 1'Wil'll~'LI'U r:Ytyty11i1 im1m':i
l~'l.J l1l'Uel~':ilt1M 11r1:: i1l:ilnl':ifl~H1~ 1llll'li'ell;Jrl'Vliie>tj
l'U1lrllfl 1rn::1i1e>~'lllfiff'U'Vlt'Vlvii~niiru::mvn::;

;~Ju

ffJ.Jll~JltJ~'l11lll 1 ~~\] niij'lll ':i ru 11~uu'Pir1::1.h::111V1
'IJel~ff'U'VlfVHf 1h::;nvrnfo~r1mH111iltJn'W 1~t1':i111
~

'llti~~,-im11mrn1J:ifl'll 1m.:ifffN"W'WJl'W

pwc
!II ""
.:'J 91., .,
'
!II
.,j
!II
.,j • I
1'
!II
.1,
'~
• I
'::'I
''l ' ""
.,
r:;imm':imN'l'J'UL1J'Ur::!rnfi'1'1fti'IJ~el'Uell.Jflel'U 'Utl'l.JM'U1J':i~nelmnv 'Uell.JMf.:i'J'.l:Uel~ 1'U'J1v.:i1'U1J':i~ill1J u~ m'.l1Jt1.:i.:i1.Jmmu
J)
d. d
'I
l
9,1
J)
J)
,.,
'l g/~
d 'I
1rn~ ':i llM l'U 'Uel.:i l;Jffel 'IJ'IJ t\J'lf'Vlti~ 1'U 'J 1v.:i l'U'U'U 'U 1m il 1r11,1'.l1'U 1wrn1 il~ '1':i1.Jnv.:i1u 'U':i~il 1tl.flw'l1 fl n'U 'V1 1'U 'J wnu 'U ti.:i
,,
~ .ctJ'
fiffel'IJUf.U'lf'U
...
u
O

111

I

I

O

d

o,

01

ffl':i ~rl1rity timum'J 111.J '111 el ti1.J!'1 '.l1:uf~ 'l~i'u il 1n m'J m'.l ilffelu 'U el.:i ,i'1w1;i'1 '111 ti 'U':i 1 n~11,i'el >,Jfl tuii m'J u n,i .:i ,i'ell,J fl~
,i,i,;i el 'Uell~ il il~ .:jeJ'ULi:J'U ffl'J ~fflfity'l11el 'lJ.i
1rl tl'Ul'Wl ;i'1M~l'U'Jlf.J.:il'U 'U 'J:: 1l1TI '\11n,i'1w1 1nru M11iin l'J u i:rn.:i,i'ell,J fl~ ,i,1i;ie),i'el1 ~ i) il1.:it1'UL ~'Uffl':i::J:YlfltlJ 'Ul'WL;i'l~el.:j

f

~e)ffl'j 11 e:,,:i;,:i nri1'.lnu~u1m':intl.:J'l'J'U

~'IJ1M1'Jne:i.:i'l'J'Uih1tl'1~1'1J~'1'lfel'IJl'Un1"Jfm11m1::il11nuel.:i'IJn1':i11umri1~ 1,im;in~el.:i~1:u~m':i~l1JJ.J1m!l'Un1':i'Jlr.J.:Jl'U
'Vll.:i nu 11u u fl~f u ~,1'1fti 'IJ 1~tnti1.J m':i murJ:Umt.1 l u~ ~u1'11 n n ti .:J'l'J'U'W il 1':i i.u 1111J11i:lu 1-riv l ifm1m o au~'ti' 1.:iu m':i 11u

~'Li ':i lflil1n n nuff~ .:i ,i'ellJ fl~ ,i~,;ie:, ,i'el 1~ il il1.:ivui,:J'U ffl':i ~ rl1 ri'ty 'lli11 'il~1n,1 'il1n m ':i'l'J 'il1 ~ '111 ti ,i'ti~ ~w fll,1
l u m'J ;j,1'ti' 1.:i'IJ n l':i 11u ~u1'11 n n el.:i 'l'J'U f u ~ '1 'lfelU l'U mnh::d'.iu m1:um:u 1':i o 'U ti .:in el .:i'VJ'U 'J'.l:U l u m'J~ll'U'U .:i 1u~ ell d el .:i
1tl,11fim1 ti .:i~1~ V'.ln'llm':i~1L'u'U.:i1u ,;i

mil el.:i (~11Jm1:u1 '11:U 1:i:rn) u fl: m':i1i'mi.u ~m':itJtyirl1M fon 1':i~lL'U'U .:i11.J,;i tiid ti.:i

1i'uu,;i~u1M1rnel.:i'l'J'Wiim1:ui.:i l 'il~ 'il::1~ nnel .:J'l'J'W nlJ '111 till ~,1~11ii'W.:i1u

'1'11el ili ffllJl'Jt1~11iiu .:i1u9i m d el .:i,;i ti 1'LIM

pwc
f

'If

1

flU m 1 'ilffel'I.J'IHJ ,:i l'l'H 1iHi;itJth::: ff ,:i fll~el 1,n,rfl 1llJl:j}el,r'U el VlslfflJ Ll1 ~fflJ rHl1 1.:J'I.J fll'.i 1lu flU'.i1lJ'lhlff'il lfl

'If vi

fll'.i Ufffl .:J 'li'ellJ rl~ 'U~fl el ell 'ii 'ii1-:i el'UL ~'U ff1'.itff1flUJ'H1
tl 'bJ i:iJ11;i:::1n~ 'ii lfl fll:i'\11• 'il1'1'111 el .,j'el~ ~W rllfl Uri::: lff'U el '.i 16.:ll'U
u
~

J/

d

d

!V

i)

,d

9/

~

~

d

~

't

'i ''l

"d

'llel.:l ~ffel'I.J'I.J qi'll'II -:i n1Jm11Jmu 'IJ ti.:i 'IJ 1w1 'ii w ~mv m11J1'llellJt..t ti v1-:iff1Jll1~ fflJ ~rtflelmllJL'lltllJ'U 1..11 :::l'l'I.J~ .:iu '1 lJ flltlt..t
QI

d

T

I

QI,=-

.dQI

g,/

a,

d

d

fl wrn,J 1::: nu 11 fll'.i ,J tJ'U i;i .:i 11..1i;i11 'ii ff el 'U i;i 11J1J1\Pl '.i ! 11..1 fl 1 '.i ff el'U'U\\J 'll'il :::ffllJ 11 o'1 '.i 1 ;i w 'I.J 'IJ el lJ r1 'Vl 'IJ fl '1 el 'IJ ell 'Vl ;ill '.i -:i el 1..11 ,'.Ju
Q.I

Q.I

I

QQ,IIQ

ffl'.i :::ri1trqi~i'.iel tji~LfflJel
fl,~ fll'.i

hJ

I

"

Q

Q.I

'If

.,relJ,!rl~'U~flel mvl 'ii il1 slelllllfl~ 'illflfllHJ ll1'1l11el.,j'elNf1Wrl ,~ 1rn:::oel11i'.iff1'.i:::ri1riqi1rlel

cl'elV1.:lfflJll1~fflJ~rl M11'.ilV fll'.i~'Uflfltl.,Ymvl 11111-:iu,1 rt:::'.i 16fl1'.i l11elVJmlflfl1'.i'.i 1lJ nt..111:::i'.i~rtfl el fll'.i'1flft'U i ,l'Vl 1-3
~

1rrrn in ;i 'IJ el -:i

•

rri-*-:i 'U m'.i i'~um ci1i1

'.i :::'I.JU rt:::th :::LlJ'U fl 11lJL~V.:J 11 lfl fll'.i Uff fl ,:i.,j'tllJ r1 ~ 'U~fl tl .,j'ell 'il 'ii1 -:i ellH~'U ffl'.itfflfi'qi l 'U .:J'I.J fll'.i !~'U i1i11'ilt!fl~ 'il l fl

vi

n 1nJ 'il1'1r11 ti .,rel NflW r111>1 elel nu 'U'UU ri:::,J~mi.:i 1u '11lJ11l fll'.it;t '.i 1 'ilffel'I.J1"riel'1el'Uff'U ti.:i,i tlfl11lJL ~v-:im cl

,Ju 1rn:::

Mr1 'fi'n ~pt..t fll'.iffel'U'Ut!J ,i~1vl v.:iw tiu rt::: nm 1:::ff lJ 1"riel 1~umru 'l'i''t 'Um rnff fl -:im11J111 u 'IJ el -:i .,Y1w1 1 m11J1~v.:i~ illw'I.J

f

SI

.dG1

1

oQldd

tfd.c::i.a1d

a

,

d..C:Sa

9/.c::i.

'IJ ellJ rt'Vl 'IJl'l \Pl el 'IJ m 'Vl ;i 'il '.i .:i el'U Itlu ffl'.i::: fflfl qi 'II .:JI tlu ~"" l 'il 1 fl fll '.i'l'J 'il '.i i;i ;i::: ~ .:i m 1m llJlff V.:J'Vllfl l'l 'il 1n 'llel ~flw r111>1

'If

L~el .:i'il lflfll'.i'VJ il1\Plel1 il!~{J1n'Ufl1'.ifflJfi 1lJfi~ fll'.i'tJ rtellJU'tJrt .:J!tlflffl'.i'Yl°fi'fl~ l'U fll'.iJ.:i l 'ilrt:::1 ft..1 fll'.i Llffl'l.:J mJrt
SJ

.. ,

<J/

I

d

q

4

Q

fll'.i LI ffl>l .:J'UellJ rl'Vl lJ\Pl'.i .:J\PlllJ'IJtl!'Vlil,l'.i .:1'11'.i tlfll'.i U'Vl'.iflll'll.:J fll'.i fl1'U~lJ.fllV L'U

•

'VI lfl"JllJL<u'1 l ii l'U '.i:::'I.J'U fll'.i m'I.JfJlJillV l 'U~l~V1'1i'el.:in'I.J fl1'.i\Pl'.i1 'ilffel'U !~ tlelel flU '1.J'I.J11lfl 1'.i'1'.i1ilffel 'IJ~Ll1lJ1tfflJn'I.J
fftll'U fll'.i

•

.

.

.

tu Ufl i:J l 'lfL~el1\Plf:ltJ '.i tff-3fll'U fll'.i LLfffl .:Jfl1llJL'l1 U,1 elfl11lJi'.i 'U'.i tff'Vli ~ rl'IJ tlsl fll'.i fl1'1.Jfl lJ.fllVl 'U'IJ tl.:J flel.:J'Vl'U '.i1lJ

,J '.i:::i:i}u m11Jll11J 1:::fflJ 'llel.:JU fo'IJ 1Ufll'.i'Ut1J;~~'IJ1l11'.iflel.:IVJ'Ui iu r1 :::m1lJ fflJ L11~fflJ~r1 'IJel.:itJ'.i:::lJlru fll'.i 'Yl 1.:i'U(lJ;
~I
Y
.::i ~
V
Ji
.J T
" c:.
Urt:::fll'H1J~l~V'UellJrl'YllflU1'1Jel.:J'll.:J'ilfl'Vll'IJU Ll'lUl;J'I.J'.il'll'.iflel.:JVJt..1
Q.I

•

O

fft'Ul~U1n'I.Jfl11lJ!'l1lJ1:::fflJ'IJel-3fl1'.i lilfltu'l'lfll'.i'Ut)J;ff1l1f'Ufl1'.i ~1l'Ut..l.:JlU,1ell~el.:J'IJel.:J~'U1l11'.iflM'l'}U U1;lt'illfl
'11 °fi'mnu
fll'.iffel'IJ'Uru,i~
M!'IJ ff'.i'U1liifl1llJ i:iJmJu el'U~ii ffl'.itfflr)(lJ~
L~ U1n'I.Jl '11'1Ill fll'.itu'l11eJ m:i lU fll'.itu~ell'ill~'U
"'
u
u
'II

f

f

'li'c1n1tJ11iim1lJ hlmJ 'U c1u~ii m1:::ri1trqJ .,Y1w1 1~c1.:inci11i-flu11v.:i1u 'Uel.:J~fftl'I.J'U(lJ;'lltl.:J .,Y1w1 10.:inmilfl1~u~

i·

.;
"
9
"'
"
!:'I
"'
'
' "' u.:iw el fl1llJll1'U
d
"
"
• I"'
•I
"
•I
lfl61'1Jel.:J
LU.:J'Ufll'.i l.:JU
'11..'.i elfllfll'.i
l1J\>ll~U\Pl.:Jflrl
11 'l l.JlW
'1Jel.:J'IJ1Wl
illlltl1Jrlf.l'UU1Jtl.:i
1JI '1Jelff11J'Uel.:J

f ,tu eltjnm, 'fi'fl!l'U fll'.iffel'U'Utl};~ Mi''IJ llU O.:ifo~ lU'.i lU.:JlU 'Uel.:J~ffel'I.J'UOJ;'Uel .:i'li'1w1 f 1 el tl1.:i i '.i ~'1 llJ
' ..
'9
?I
't
.,j
ll1 'lfll'.i f.Ul1'.ielfftl1U fll '.itll L'U el'Ulflf! ell'ill1J'Ul'tt~ '11flel'3'VJU '.i1lJ'1 el.:J'\1 ~\Plfll'.i\>lll'U'U .:JlU\Pl ell'Utl.:J

'li'1w1

SI

•

•I

"'

0

'i

"'

,l

Y

"'

'i

•

&

"'

!:'I

•

'

"'

1J '.i tllJ'U fll'.i'U l lffU el Lfl '.i .:J ff'.i Hirn ::: LU ell11'1Je),:l,:J'I.Jfll'.i L.:JU Ll'lV'.i 1lJ '.i1lJfl.:J fll'.i llJ \Pl l~tl11.:J'IJ fll'.i 1-:Jt..lllffl'l -3'.i 1Vfl 1'.i Ua:::
m~m1rui 1..11'1.Ju 'U'I.J~'l'i11lriin m.l11m.rn.,Yc11J r1 ll'lu~n~c1,:ii;i 1l.l~m1

pwc
"'~1

.

il

!II
!II '1 p.,;
., !II "'
"'
..
'
!II
!II.!,
"" - I
d
'1J ll'H ill 1~lffel ffl'.i f1'U ~·n.J'.i'ttl'.i fleM'Vl'WlflU1f1'U'IJel1JL'IJ'Plllcl ::'111<1r.lft l'll el <I f11rn'.i1il 'fHl1.J'fllJJ'VI fl1l<ltlH'W 1 '11<1 '.i1lJO lhJ '.i::Lfl'W

..

~" tl'v ri1fity~'l'i'U il 1nn1'.i vi '.i 1 il ffel'U 11H:: ,i'el'U f1'Yl i el ,:i ~"tl'uri1fity l "W '.i::'U'U n 1'.i m1.J rJ" fl 1u l"W ~,:i ,i'1'Yl1;i'1 'l ~'Yl 1.J l "W '.i ::1111<1 n1'.i

'J)

'JI

lit ~

gJ

O

Q.I

•

jJ

Q

I

,,

"

4

'J)

Ct.

~

,,

.c:::s

0

d

jJ

QI

~I

Ct.

'IJ l'l'il il 11P1 1'lii'l l'.i'U'.i el<lllf1 ~'U'.i111'.i f1el<llJ'W 11 'lll'YH ill 1fltl!]1.J'PIV!llJ 'IJ elf11'11'W vi il'.i'.i fll'U'.i'.i tu'VILf1fJ1'1J el<! f11.Jrl11lJI u'W elff'.i::1rn::

M~el ffl'.i n'U ~1.J1111'.i nel <llJ'Wl~fnti'U m1lJfflJ'Vit11il~\11lJv1 vi 'fl el fl 'ilt111 Mgtl ~ .:i i1m ii'11 ~el 11"111,i H'fl~'I.J rWl'flfllVtl elf1el 1;i
"'

'

,

~I

"'

!II

!II

"' !II

!II

l

!II .,;

_'J/

.. '1

'l

!II !II

!II

~I

"'

'Yi 'ill'.iW 111m::'Vl'U'PlelmllJlut1elff'.i::'llel<1'1J l'YH 'illlll:l::lJl'Pl'.i mm 'lll'l'il'ill '11L'l'ieluel.:Jf1'W 1'.IJ '11'\Jl'l'il 'ill'lllflrl11'.1Jlu'W tlff'.i::

'l~vl 'ill'.itu 111 el<l~l.:J '1 ~ni!vri, fity~")'vl lt.1 f11'.i'Pl'.i1ilffel'IJ.:J'Uf11'.il1'W LWl1fl
,1;i ~tl't111 'fl::n111t1 fll i:lt.111 el<1ri1fity ltJtn'.im 1ilffel'U '1i'1'1'i1 io'1 'l~elnmm1 eJ.:imci1tllt.1 '.i 1v<11t.1 'lleJ<l~ff eltJtl'tfi11'\.Ju~n~11:1J1u
illf1tiel .:iYl~elffl'j f11.J~'U1'111'.if1el.:JlJ'W ,i'1'1'i1 ii'1

d
'J/
UJ t
gJ ~
d
.d
cl
d".ci
.c:::
Ct.
J
jJ
,, Ct.
4 I
'11'.i el'llel'U<li'l'U 1lJ lmUv!IHUV!elffllil'.i W:::lf1V1f1'Ul '.i el.:Jvl.:J f1"11 '11 '.iel l 1.HYfll'W f11'.itu'VlfJlf1'Vlil:::lflvJ'IJ'W 'IJ l'Y'll'ill'VI ill'.i W111 1lJ rl1'.i
QI

I

QI

~f.)ffl'j 11 el <I~<I nci 11 L'W 'j W<ll'W 'Uel<I ,j'l'Yll

QI

QI

I

f

;i'11'l'i'.i 1::: f11'j f1 '.i::: 'Yll~.:J nci 11 ffllJ 1'.iOi'llflf)l'j ruMel t.h<J ff'.IJl'li t;J H'fl 11 'il::: "H'fl m

L'W'Vll<l 'fl 'U J.Jlf) f111 f,l'fl ,J 'j::; 1v'l1'U~ el ri1t.1 'l ~I ~Vfflli 1'.i w:: il 1 f1f11'.i ~el ffl'.i <If) ci 11

i

.

.

'Uil'Hfltl'i~ el'itulr.hiltjfU,
'J)

d

dGI

QI

Hffel'U'Utll'lf'.i'Uel'Wf.lll'Pll'fl'IJ'Yl
3445
u
~

Cl

..

qi

"

24 fJ'.IJfll'Yl'U'li 'Yl.r1. 2560

::'Vl'U

~

V

V

IU 1lll'l 31 fill111'1:1J ¥1.i'I. 2559

'VI.fl. 2559

'VI.fl. 2558

Ull'I

Ull'I

4

98,135,870,000

84,651,000,000

5

1,090,361,141

971,021,507

6, 13

856,887,528

854,703,804

7, 13

315,078,960

315,889,770

13

55,097,422

13

562,711

482,504

13

7,136,144

6,734,139

100,460,993,906

86,799,831,724

11 IJllJI 11 ~

,~1

~
y,X
'""
t.llM'IJll u~rnll 11,~l!,1rnt1fl'Wl'llll!JlllllQl'llifi1J
('.illll'IJ'W 'VU''I. 2559 : 70,865 il'l'WlJl'Vl
!Ill~ w.ff. 2558: 70,865 il'1mn'Vl)
11u ll ~ 'IJ u1u 1-11:i'rl'Vl i'w01'111J lJ ll ri 1q~ li, rn
('.illll'IJ'W 'VI.ff. 2559: 1,087 il'1mn'Vl
V

!Ill~ 'VI.ff. 2558: 965 lll'WlJl'Vl)
11ur-hnnmm

J

l)fill'W
lllfili'lyqp1tl'W'lllO'Vli' VltJ!l'Wllll~!l'Vlfi
lllfiflll'lil

,10 '1 ~

6

..

..,

J.

..

.. ......

flH.:.l'fJ'U ':i12J I m.:.iff':iH'W'U!9"l\H l1 ':ifl2J'Ulflll ~i>Tia

.

.:.iu~a (9ie)
W 1'Un 31 fi'U1lfl2J 'W.R. 2559

V

ct..

vu,. 2559

'W.R. 2558

'lJl'n

'lJll'l

13

311,859,880

139,108,484

13

211,823,986

219,040,525

13

1,826,239,460

1,699,247,623

197,683,912

200,472,771

30,243,159

27,396,377

2,577,850,397

2,285,265,780

12,975,198,851

12,935,855,853

12,975,198,851

12,935,855,853

15,553,049,248

15,22 1,121,633

84,907,944,658

71,578,710,091

9

58,080,000,000

58,080,000,000

9

26,827,944,658

13,498,7!0,091

84,907,944,658

71,578,710,091

ct

'11'Uff'U'l1~'Ul1r.J'U

,i111iinm·f1
fl1H'~1uA'1.:i~w

,,

I

I

-,

I

,,

nu i '1fill'IJ'THH'l'N11'Ul

12, 13

ff~~1Uclnt'U~U'Wiml~tintfiV

V

.::CQ

"I

t

ct

'11\.lff'U !il'l1~'Ul1r.J'U

8, 13

'VJ'W~Mfoll1n~iiv11tJ1uMYJU
'11U1VM'VJlJ 5,808,000,000 '11'W1V >,jclfll'l1'U1 U"1:: 10 'I.Jl'Vl

('V'l.!'1. 2558 : '11'W1Vcl.:JYJ'W 5,808,000,000 11'W1U l.Jcltll'l1U1Ucl:: 10 'I.JTYI)

i

fl1 'rn'::fflJ
cvfl'~ICV

Q.

I

I

I

I

fflJ'Vl'iVW'1J''Vl1i l'VJ1f)'IJ 14.6191 'lJ1'1'W1611'U1V llcl:: 12.3241 'lJl'Yl~tl11'W1U
o

I

do

I

SI

t

fillJ 1tull lf) '11 'U1Vcl.:J'l'JlJ'VI 'il111lJ 1UU "11'1'1.:J'HlJ~

,,mtJ 5,808,ooo,ooo

11ii1u iuil 'Vl.!'1. 2559 mi:: iJ 'VI.ff. 2558 ~12J'fi1vi'U

7

fl0'3'J'14"llJJlfl''.i-3fl';l,:J'v'h-111uln1fm\flfl)J

aunn

,31.1tJ1:::no1.J'.ilUi'l::10uv11'-1un.:i:,;iu
n1

'JuTI 31 ifi.rnm.1 Vi.fl. 2559

31 Ji'l.t"Jlflll YUi. 2559

;oua:::

.

'flfl11'J'U

1Ji'lfiu,1iili"l"l>J

'116'1),filfll

mn

mn

Qfili"i'HJ

16,390,555,464

23,904,230,000

24.09

15,384,010,040

18,912,910,000

19.06

15,241,063,842

25,831,540,000

26.03

10,748,870,704

15,448,480,000

15.57

806,897,620

936,220,000

0.94

12,293,102,380

13, I 02,490,000

------

70,864,500,050

98,135,870,000

------

' '

f2'Umw'1::'Uuffofftyqpwll1riu1'Uo.:i mi::
n:um.J 1 BYll l'lJtJ Yi4t1 t'll111'1' U ~~ i.:iii'.:ir1 i'Yl
,:;,, 0'1') ti 1u ih1 ii1 u "'';mh"

1u~u" """1,\'qn li

1-Sui.'1.:Jl'JU iufflliiium:i i'mJ:r:.: lu'ltu' 1n011u1iq''Vli
~I fl\il g1 Ofl1 "i 'l l11'1f1Y1 i'wti'i-ru j Vil fll.l'U 1fl1J'll O.:J

,ihin iimvhnii (tlmn!i1nu) ,i1,i's ("BFKT")
i3'un.:ilJtl 1uff't11iiu rn1hnJ1::: iu'lti1;11m101~1}Vlfi
~1fiv1,nnm'j i'H1'lf11m 1'Vl'jfllJ'UlfllJ'UO-.'I
111JY1 m,=hi 11fnn,. flnulJ1'U1t1'11'tJ '11n'fl ("AWC")
11tJM'l'JtJi'U HV11lium'ji'u'U1::: 1u'lti.1mnnu1~1!Ylii 1'Yi1Jliiu flf'1~ I
~1flfnnnm1 'l'H1'1f11m l'VIW11JtJ1fllJ'I.I0'1
ul'H'Vl rn,iu 'hfmff flB1Jii1Um'l1'U '11n'fl ("AWC")

.

1··

··'·1

-~

1-.'llH'l-.'ll'J'U lrn''Vl]jfll'il'll'lVl"iWUff'U flHff'.il-.lW'Ujl\J

i°Stl fMl'Jtl i'U ff YI Tim 1 1'lt1 '1 u '.i :::u11 iuu 01'U 111 ff ,1

13.21

98.90

;aua:::
1Ufl'.i'U01F,!

'.ilfll'J'U

1jllfllF,!oili"i'UJ

'llD.:J)Jllfil

um

um

~~"'"'

886,882,841

890,361,141

0.90

200,000,000

200,000,000

0.20

1,086,882,841

1,090,361,141

I.JO

1'-1ut1.Jl,}ttiu11Unn~r.U (mnmttvJ 5)
l"S'Ui.'1-.ll'J'U i'Ul1'U1lli.'1'3'1'J'U

1

J:

fl O.:J1'J 'U {iJ\il'V!'H l"i VJ tJ]j'U i'

i1u,hntl,e,i1

2 1111m,'4inf 2560

1i'U1fll'.i tHJ1Ji1'1J

":i1111'hnwrp.11u11Dnl171•uJ

71,951,382,891

"i1).llllHHfJ'U

.I

•

e, ,

A

•

99,226,231,141

100.00

J1

11JJ1tlt111>Ju':i:::OV1J-.31Jn1'.il'1UllJ'Wrf1'Ul1'U.:J'UtN1lJOl'jl>lll'U

8

n0.:.17Jl.11-u1'ift1~if~H~u1mTn1flin.m1u Ai'fli'I
~mh:::no1rnui'l:18aGti~t1M1Jll (ia)

.

.

.

W 'll.lYI 31 'fil.l'llflll 'Vi.fl. 2559

31 fit1'llfl1J W.fl. 2558
~DtJi'IZ
'116~)Ji1fll

UlYI

iS'U GN\1 'U 1u m rn if 'VI i11.J'Vli''Wti'ih.11m -1 fff Niu i l'U
•
1'Uff:i'ilJffVl'Ji
·"'1'Ulffl i Yl':ifllJ'UlfllHll'U1'U
'
l-l'Ui'l-l'l!J'U
6,000 1"11
• .!/
i
_,
.,\ • .,\

1

~~'fi11U

------'--

•

lli'IZ fl1-Jffll-l'l'l\JJ1ll 'VIHl1J'U1fllJ1J'jZlflVI Passive 6lJVllflU1'\JEM

~i'l1ff111i'um1 l'ttu1m1 iY11ffw'rlm~tru~
•t,3'\.li'l-lVJll i um'i11t1V1'6
·"'1 tl'i:-!'U'U , uun11.nmH'Han
• . • ua:::
.I

.,j

<'

.:id

"'

16,390,555,464

19,607,000,000

22.90

15,384,010,040

20,814,000,000

24.31

15,241,063,842

18,343,000,000

21.42

I 0, 748,870,704

12,787,000,000

14.93

806,897,620

806,897,620

0.94

12,293,102,380

I 2,293, I 02,380

-----

70,864,500,050

84,651,000,000

------

V

~1Jmtu'i:t1'Utn:in-tyqi1111nu1•1nM 11-m:
'i:::'U'Ul!'ifl'flll1J'l.l'il"'ha'U•fl'vft1~ffi1-1f-1r1'l'il

1~u,M']t1 iuffVJii'Wm'.i i'rn.h:: 1u'lftl''i}1m1u1~-eynfi
(,ii M'l'jU 1uih,i)i U fl 1, fo1ht iuSU'1fl'1U, ,fq,i ii

~ 1flV1 'ill fHl Ti i'tt1'1f1Y1i''l'l Vau 1VI 'j fllJ'UlfU.J'IJ 'f.l ,J

u'l,i',i ~mvl,nvi (,Jm,i~1,iu) ;i,,i'n ("BFKT")

''""'ll" i u ih, ii1 u m, fo,J," 1u,,,1., m,u 1s'q,iii
~tr'i'il'il1nm1 hf1'lf11m 1V1'JflJJ'Ulfl1J'llt1,:i
1ihivi IOl;[J

hi'mn flOlJii1'Wlfl'li''U ii1ti9'1 ("AWC")

i3ui'1,:i'Vluit1~viiium1i'uth:::iu'lf'W'i}1mw1~-eynfi tvi1J19i11 tl.1~ I
~10'i1,i1nm1 i'M1'lf11m iV11fl1Jt11fl1.1'1Ja,:i
1

1.Jhi'VI lfll;U h{mff fl61JiJ1ii1fli'U 1hti¥1 ("A WC")

•

, ••

'1

.,.,

.~

M'Ui.'M'VJ'W lH1'1'11ifl1'il'tfl lJl'l'i'YWff\.J flHff'i1,3'¥1tlj1tJ

11u Mf!t.1 i 'U~VI ~fl T'i 1i1 i'W 1:u11 im Iti'1tl11 Iff /J

14.36

98.86

5om,::::
°lUfl'itJHlf,!

nnnp.i

>Jnfl1qvi1i1111

'110/J)Jilfll

U1'1

U1'1

qoii;11u

745,149,364

751,021,507

0.88

220,000,000

220,000,000

0.26

965,149,364

971,021,507

L14

71,829,649,414

85,622,021,507

100.00

i'.h,m.:J'QU1l,l'tlfton1wii (ttmm'tlVJ 5)
l1tJ M'\1'U 1lJ 11ti"Jt1ft ,:Jl}'U
06·:ilJl-l lif 'fl'l'l'H l'i

i'VI tlti \.J fJ

,,u,hmJ,,;i,
1itl1fll'J OHlJ~\J

·r:mi:;un-31Jt11u»n'nn1vt~
"l1:i.ulun,312u

.

'

2 fJlJflll'l\.Jli 2559

9

flll1'1Jllnil1fl11lT1iH~lljp1-11\'l'lfl!J1.llfl!J

~Iii\'~

wri111'111fl'IJ1-l

.irn'fuuliimiw11J~ 31 fil-l'Jli'nl fl.fl. 2559

fl.fl. 2559

fl.fl. 2558

mn

urn

13

3,112,028,928

3,111,659,520

,101.l'riwih

13

3,267,901,438

2,582,272,541

,101.1'.illmdo

13

10,003,581

10,295,229

1,041,328

196,500,010

6,390,975,275

5,900,727,300

11, 13

70,828,498

64,403,053

11, 13

15,886,004

13,955,186

11

5,000,000

5,000,000

50,351,539

47,420,259

1,772,136

7,071,432

11mm11v1

'

,wi.1',1ni'.l1-1 M'l'Jl-l '1-wri'tyqp1ll'W'lllOVJ 5'1'1Uff'W
1rndh1ih10M

,wMi-w

I

<,:V

4 'II)

l

flll'llillO

•
d
V
.I
'
fllll>lll!'WOIJrj~!lm·mu,:
,o'lf'W•

ri 1ll n rni'i a1J1-110V1:1 ii ou
111!l1rn1il 01J~11,imrnfV16iYu 1mfl1JU1fl1J

11, 13

.

"' "" "'
fllllfi!JIUOIJ1'1fl'lf'l'I

'I

'!

Ill 'lf~lO U fll1 '11! UU111-l

13

98,261,198

94,024,726

111H~wtu

13

28,252,027

23,960,969

13

750,551,716

596,554,607

l,020,903,l l8

852,390,232

5,370,072,157

5,048,337,068

11,733,477

5,149,364

4,5

13,482,476,157

4,926,607

13

2,788,859

(200,472,771)

11m1om1rl11,('lllfl'fJll)lJ'nlimni~1Ja1'fJ1-1

13,496,998,493

(190,396,800)

nrn~1J~1-1'11-1ii1-1n'ffl~lJ'nilmnm1.i11i'l1-1,rn

18,867,070,650

4,857,940,268

V

~

9lU~U1'\Hfll1!,'W

.

1lafll1fll11('1llvlY11-l)lTYlfi~lfl!°'.l1-lll1YlU

'

'

, wn1, 011, !)V1liii11ii.itu, 1m'.lu ~,~u
'fl0fll1 fll l 1l)'l'ln\ilo, lU!flfltu •lfl!'.llHN~'W

5

;10fll1 fll l; ('lml~U)!)l'lli\il O, lU!flfltu •lfl

ri'tyty111 ~ m,J ~ ou vm 1,1 omdo

10

Ol'l~'IJlffJlJ1m~11;H~u9rn1mmnmm ~ih'fo

~mmv1~m11tl~1mmfo~iiun'i'l'l~l)'l'lfi
ir111'i'1iilii'u11vi-'l'u~ 31 ii'm1fl1J l'l.!'I. 2559

l'l.11. 2559

l'l.11. 2558

!Jll'I

!Jll'I

5,370,072,157

5,048,337,068

11,733,477

5,149,364

13,482,476,157

4,926,607

2,788,859

(200,472,771)

18,867,070,650

4,857,940,268

(5,537,836,083)

(5,392,473,774)

fll1!~1Jt\J(l1vlM)'U!Nff\J'Vlf"WtJIJ''Vl1jjnf'Jl~U

13,329,234,567

(534,533,506)

ff \J 'VI fw tf1)11!i ,I'\J11

71,578,710,091

72,113,243,597

84,907,944,658

71,578,710,091

..

m11 ~lJ~\J1uiiu n'i'l'l~l)'l'liim oo11.i11il u ~ rn1m ~ 1riHll
~

>la !'1~lflfll1M~\Ji)'Vlli

;,on,; 011; lf'VI !i ~!nvlt\J ~l m1\JM~\J
;,on,; 01 '1, ey11ii~o~ '1i.i1n,itu~1m1u11~~\J
,1um; 01 '1, ('1/lvl~\J)lf'Vl!i~ 0~ '11itnv1tu ~10 ffllJl)lll!ftfi!t.i~ U\J

.

,
""
d;
...
...
""
d
...
~
...
fll'l!l'llJ'U\Jl!l'lli'lliNl!\J'ml'lU1!'111illlflfll'lvll!\J\J~l1l

.

.

11

1

1

Ji

V

oo u

flfl~'tJ'U'llSJ fl'l~ff1Hl'fl.,l§l'U 't11fUJ\.llfl:t.l fl'ill1t'I
-ltlfl'i::::Uffl~'Ui'I'~

.Y111foiJli11l)'fl1\I~ 31 ll\111fiU \'l.if. 2559

\'l.if.
't'IJJ1Ul119J

2559

\'l.if.

2558

'U1'1'l

'U1VI

18,867.070,650

4,857,940,268

fll~llll!111ilfl~lflO~fl11Uil1!i'lll~1\I
n Tnli1Jil1.1 i 11 'chm fa ueyl'l il, 1fl n,; ,i11ihm1.1
5lU 01 nJ fo m ~ 1'11Wfl\>l frn Ili lJ;j'W i lJ ff 'Wl'l fwueyl'lii
,1flm,,h1il u ~,u i i1'11'Ju11u,rneyviii~ Mm,1ni'\,mrn.i11il1.1~1u :

,r.
i
!
v.K
flll'lffll.\JM'j\J 'Wl>fl• fiHIY>l•l'l\Jfl'W
0

.r.

,

•• ,

(13,100,000,000)

4

fl1>'1lVl~\ln~>J'W 'Wllnfl'l'lll'lU

5

(4,670,000,000)

(3,350,000,000)

flmhmj1m1u,H>JII 1u ttilflVJ>l'l!I

5

4,560,000,000

3,610,000,000

810,810

784,080

mm \>\M 1u \l fl tt

d,, fl ff!\/1\/11o u'II 1uY1fa ui1uu n~ ff VJ ii, 1uM

., \ ~ 1
,%
fl151l'llJ'UlJ lJ\)flVl\J.lflfill'!f1
I

1

' J

,,

(55,097,422)
,,

m; (1-w lJ'lllJ )n,1 Mi1.1 \l fltt ii, 1fl\>\ om uu

(80,207)

2,166,796

fl111l'llJ'U\J 1JIY\ll'\1'l'WOlJ

(402,005)

(50,130)

d J ,
JI
.J'
"
flll!l'llJ'lllJ
1.1rn1ttum;m

,g ,

d

~

~

~d

172,751,396

139,108,484

dJ/1 . , • • • '
m;(a\>\M)ll'llJ'II\J 1.1m 'lf•1Um~•1u

(7,216,539)

203,892,908

1Ji!1.111.1, iu1,i',iwii1frnh ~ ml'i

126,991,837

456,557,292

2,846,782

8,403,954

(11,733,477)

(5,149,364)

(13,482,476,157)

(4,926,607)

(2,788,859)

200,472,771

39,342,998

32,355,853

5,540,019,807

(6,948,443,695)

fl mli
tll'i

1~1J9"u1in,d fftJtu

,1um;ti11, eyviil~1i'\,1"1m11.1n.11u

5

51U011D1 i >!)l'l1!~U~ 1iJ1n,1\l1.1 ,1m1'WMl'J'W

4,5

51Ufl1'( fll 15)'111\>l>j\Ji)'l'lil~u. iiJ1i'\,1ilu Slfl

ff!\/1\/111 n fl! ti~ UlJ 6\>l; l\>\O fl! fl U
....

•

'

!V<'f

jJ

011 \>\\>\ S1'1 lJ lUl>l lJ l'J 'W fl1; QUIJ

8

111.1 llfl !)\'lii Mm, 1fl(i fl tli uln• m rn ,i11ii 1.1 n 1.1

n1::ua-i~iu,~'tl1nfl{)fl':i':i2-Ji~1111~u
""

"'

Vdt

...

~

1~ 1.1 ll l>l rn, 1fl fl n QU>J!)l'l n 1fl<J tJ 111.1 n,; QUIJ
jl

u• ilmh \J 11 \J 1i1'rni ~i'iomi 1 uaa 111.1

12,903,500,000

8

IO

(5,537,836,083)

(5,392,473,774)

(5,537,836,083)

7,511,026,226

2,183,724

562,582,531

111.1~lfl1ilJlfi15 IU 11.1,\'1.1iJ

854,703,804

292,121,273

11inhnfi\Jlm> 11111.1ii\JiJ

856,887,528

854,703,804

m; 11

111.1 lll>l!)Yl il (i fl ti i 1.1) Mm, 1fl i'\ • m ;mi,1 m111.1

l~'UN1on\.11fl1'H¥ii1;iu - l,f'nfi

12

'UoJJOTIUm"Ji3uflff1fliy
ff1tt'f1jiJi\H.fv!l'l.l~ 31

filfJlfltJ VI.fl. 2559

ff111i'11s1Jv1~"utii

1~~ 23 filJ11fl)J
Vtfl. 2556

<'l-uu~'t1::::1Uu'U
ivi~-3m)-lYJtl)

o"

l'UTI 3 t tiu11fll.l
'W.tl. 2559

'W.fl. 2558

vu,. 2557

l'U1. 2556

UlTI

Ulfl

'Uo)JDNn011~11i'l'l.l~rn (vio,nhu)

't}tt~1~fmnn~nvn11fm>1lJU
1Jiiri1ff uni''WUirn11 ri'uiJ1,nfl

10.0000
12.3241

12.4161

10.0471

0.9246

0.8692

0.7135

0.0020

0.0009

2.3214

0.0009

fft]qpu fl m'U~ou'O'11 'i lflfl rnfl u

0.0005

(0.0345)

'J JJJ'jlfJ iAlllflfl11TI'1't}U"QYID

3.2485

0.8365

3.0874

(0.9535)

(0.9285)

(0.7184)

14.6191

12.3241

12.4161

!0.0471

22.87

6.76

25.22

0.47

84,907,944,658

7 J,578, 710,091

72, ! 13,243,597

58,353,530,282

1.24

l.19

0.28

0.01

7.75

8.21

6.11

0.48

0.04

18.12

0.22

99.80

82,481,640,004

71,848, l 09,638

71,114,465,306

58,353,530,282

·nu i~'ll1niiumrnas11JU
';i lU

iA\llfl fll'HM'J'Uitl'l i

':ilUnl':i fl1j ':iifYIii~1flRt'U\11 fll~l-lf'l-1'\]U
'i wn n

f11 i ':i'!lYlii~ Us1 i iii fifl;iu ,i 1m1u MlJ'U
j

';i Wfll'i ri, ';i ( 'Ill~ ~lJ )f}'Yli~

lfu

0.0471

2.3739

J-, j,.jJ fivl~U IJ 1fl

fll'JU1i-1ifuihmru 11111rirffomni1UtH1JU

0.0471

------

a'vi,Tffl'l.l'U0'1fll"l&l11J;l1-111Jff1-1n~wlJ{Jniil1nn1"J~11ilwn1niotJnfl1

ih~n'ivuJ qnfi 01m gm :::'t11Hil/'1lvl (~ iurn:::)
00111ff11-tm1ilu~i11ftq!11n::ifa)Jath::nt11.11~1Jl~1J~1:hti'qJ

1Jafl1fful'l i'vuhrv11! ifuiJ1,:nft (111'11)

rl'fl 'i 1rl1u,m.:i fi 11 '!1~1 U':i 1lJ9l OlJTI fl 1ff ul'li''W Ucrl'l ii tl1m ~u1::11i1,1il;.:i 1f) (f mm:::)
8m1ff1u'\10'1':i1uiAll1nmrns1lJU~VlJflfi1ffuV1i'l'lUql1ifl1m~u
'i:::tt11s1il/nf1 cfmr,1:::)
Dm1ff1u'l10>1'ilTuTufl1m~mii.:n!111'Un'tlt1>1m'.i;fl'lllfJl~tm.:i,Ju1::r11v1TI
9lolJTI fi 1ffu'Vli'Vlti'iJ'l'l iti11 ~ ~u1::tt 11s1tl;,11Yl (! 001:1::)
lJflri1 ffu,1 i'wr1'cl'V1ii 1:h1 u~ u':i::tti1-liI1n~ (1J 1V1)

l,jflfilnl':i~tl'l.llfJl~U'M'VJ'U'i'ttt11-3inUiVl':i1lJ11"Ur•hflti'U1fll'j l~Url-3'1\.li'Uo;ht'ri\!tyli'lfil'U1m::::m':ita,.11m1trn'1'2'U 1'flulht't11tyl'll1£Jflu11~a.fafl'U un::::ti11.J101

1'1 u1rnti11 u~ mi1-l'J1r1tl'fly) llJ'J'::: £Jtl1ftl~ij Otiiu 'j ::::'1111~tl/s11'il

13

O!l~'l'jllnlJlflHlf;Uj/jlll!U!imlllJ'llllllJ iiilna
l11Jlllll1PJlh~n0mun11i-l11

i.lll111JUl:illf!A11l~ 31 fill'JllllJ 'l'Ul. 2559

• J
,,,
d
... d
•
.. • t "
_,
O!N'lfl.J'l11J ll'lllil'l'l:lll01HIJ!l1'1J'l'I 23 1i'IJ1llllJ lUY. 2556 !'l'rnllil1M!U'IJO!l~'l')'IJ'l11J 1llHff'll~Yi'IJ!l'IJu'l:!/l'l'I
"liii'll,vfl1J11u1011,'1')1J 1,w'liiilomhmmmq 111nm'l

•

d

•

1'1.J'l'I 271i'IJ1111lJ Yi.fl. 2556

mH'l')'ll'l1lJlll111Hl'IJ 1,wu1!J'l'lm:i1rni''l'lali'11 mrnv~'l')'IJ l'l'IO'VilW '!fa li1n11 ("1J1!Jmi11mrn6,'1')1J") i11oil
nm1111oiim"!'l'lo 1hn11 (llm'lfu) 1~u~1:11111l'l111.h: 1o'lfuov,'l')'IJ'l1lJ u1!J'l'I uuai'rn,hnmio'l'li''l'la (1''l:l'l'lfll'l'IO)
" ..,
::'I
""'
"" ..,
~I
'JJ..,
"'
"'"""
1110'1
!u'IJ'IJW'l'l:!1JO'IJO!l~'l')'IJ'l11J
1111:unrn
!'1'111111tllJ !Wi'(!'lf'l'l l!lJl'IJll!lJ'IJ'l'lo' lll0'1 !U'IJf;!llllnl'l'l'l'l'ViOi'('IJ
0

""

1m111J1Jlll1J

o)

.i, ._, •

- .('
'
•
• J
'
.,l d d
•
mrnff'l'lli
,u1ff1,'l'lrn1Ju1111J111u1u
6,0001m 1111z ',11n«,1rnui1u
1'l'l'lll1J'IJ1lllJt11J'l'lmo1'1/1N'l'I
'lfo1mu

m'l1il'u1m'l l'l'l'lfimi'm~t11J~ ~~u1i'l'l 'l'IJ lrnf1fo1'li1J li1n11 (llm'lf'IJ) ('"l'IJ") "l.i'ilomh1Jt11J11~t1.i11iluou
1il'ilmni,1Jvrnml'l'l'llllJ1J1111Jui1'1i~111J.i1hmu 6,0001m

.(1

'J).,

....

mo'lu-iu~ 311iu11111J Yi.fl. 2558

~

.,

,dd'J)

....

o'Gj

'11) mrnii'l'ln u1:uuio110,muff~11110 1rnzq1'm111w1J1Jn!lffl)jl)jl1U'l'lmo1'tlv~ 1rn:1:1J1J1J'l!l'1U1J'IJ'1 ,u
l d

t

....

0.,

...

Q,O

!'Wl'Vi'IJ'l'lill~ll,11111'1/!l~lJHJ'l'I

11)

...

,/

..

'J/

,IO

QI

'I'll ~'IJ!1!l'l!!'lf11 ll!l'IJ!1!l'l!ll'IJ'lf 1110'1 ("TU")

ii'l'lili u m'l i'u 1.l'l ziv'lf,r111mw 1,i'l)''l'lii~1ri11tu i,u~ -iui~ lJ l'i1u 1ru 'lW "1,i'11u ii~ -iu 11 rn ri111u .i lll)J l)Jl1'li1

.i,

•

.,l
_,
,_
1
.,l 'l' '
• ' .,l
d !ll'ltl~!l11Z!lun'llll1'1'1Q 'l'l'llllJ'IJ11llJl'l'l!l l11J'lnl'l 1'1'1'lll'Vi'l'l!ll1!!l'IJ'l'l 1'1J'lZ1JlJ HSPA ("l!l)jl)jl HSPA") '1'1!0'11110

fll'l l '11'1 'lillffl l 'l'l 'l lllJ 'IJ llllJII 11: 'lZlJ ll lV!lfl'1U 1U I'(,!! a: !l1' m

\U~!l lll)jl)jllll lJ 1, ff 1'1.J 'UV ,lllY'l'I iJ Ill rlrn n

(1''l:!'l'lfll'l'IO) lilflil ("BFKT") ll!IZ!\1'11'1'l'llllJ'IJllllJUHff1'1J'l/6,1Jl!J'l'I Wl;O 11frnff llV1JihiJ111i1J lilflll
("AWC") 'l11Ja,mrnii'l'li1u'l'li'Yiaiimi,nii11'tlt1, BFKT ua: AWC 11w11!l,1u11rnri111u11rl'l)Jl)Jl HSPA
ll<IZ

,)

ot1,'I') u 111J M1"1'1vi llll)Jl)Jlt'li1'l: o:011V1!v1Jii'l'I iii u m'l,!lflll A we 1~m 'lh'l:ll u 'lou i1'1'1l111 « ,11111J 011
1,9s1 ri,111mn 11ull,11 Yi.fl. 251s

14

'

•

.;

'

QQV

flll~'J'll1lll!tlHlf1l~'l'l'll!llll'll1fllJ\fll'l:IJ tl'il'llll
'11111m'IIPJ'lh~n!ltnunrn'.iu
1h'l1tui'litu1Jt1'l'll~ 31 i'u11n11 TI.II. 2559

w i'u ~ 31

iu 11fl lJ ru1. 2559 u°7ll'l'l l'l;j' ,mf i.Jm1i'u i11111 (lJ111'1flJ) 1l'.l u €i'hnnh0Mlj 1J110 imy

i110~ ll

11U1VMlj!J;1lJfllV<I~ 28.11 'll!l~ll11J11J11U10Mlj1J~!)!lflll<ltlll11UlOUi1'1 (31 li\J1lfl)J VU!. 2558 : !!JO!lt 28.11)

2.1

d

<>

1V

...

111W'llfl11'illl'll1Wfl111~'1l

'J)

<>

0

....

"'

....

"

"'

a,

"'

'P

"'

<>

<>

'llllfll111Jll'lllMflWtmrnmrn1nmrnfll'ln'Wllll~11111,111llfl\'l1W01lfl10fln1>,1\'l11111t1J111rn!l110~rn
\'l 1~m11'.iu 11101.l'w 1t 11'1fU!Jl!Jl~111:ifll'l f mi'u!lt11111,1 mi'fll'li'w 6i II m II w 1~ 'lt>I'li'11 vi 1111lJ11ii'mflw '1111!1~
ii.Ju uu~li1111J1111JlJllllfl1Jfll'iU!Jj'M II uu~ 106 1i!l1 "flllU!Jj'M!Y111 fuii11m1~.i11il1J ~lflll!I! l'llt
t>\'11JflllMlj1J"

1u11 m1 u

tl 'lt>I'Ii'11vi1i!u i II oWmw '111 lrlllj lJlii lJ iu m11111Jllfl 101ri'i.J1~ fl!lU 'll!l ~~ llfl m1 u oflri'u111Jll~lj1J

~~ W'1Jllfll~iinrn1111J~llllrno i uu io1110m1U!Jl'M
m1li'llvi1~u11m1u i il'll'o11flil'll~ ti'u11ii'mmU!Jl'M~i°mll~i11i.Ji 1J i.l1t ll'llll\'lo li111u,11,l'1 ~i.l1t1J1111 m1
"'

""'.d

"'

"I,,

""""

Ji

,, ""

....

,J

\'l 11U !Jl 'lf\'l ri lfl !Jl II lit nn , 'If lj 11 aw u ll'll!H l;!U rn 1 rn!l HJ 1J 111J 01n II fl'YI 1'11 IJ .i 1lJ mt u 1u nu i 1J mm 1

•

,!

<>

1•

<>

1J i OU10fll1U!Jj'lf'IIO~flO~ljlJ 11lJ LUtl!lll!;J 1J II lllltll ll~!1JIIIFW!rn1m1 'If ,)llOl'I IJ ll'IINl;!U11111flll~ljlJ11lJ
d

111 ll fl 1llJ 'liuciill u

S.ld

.IQ -

•

"'

QQ

•

Q

111 !JI~ 01ti'u-u'll ll'lJ llii I l\J II ll t iJ lt lJ 1Ill fl 11 ~ jj irOff lfl!Jj,; !MU fll111lJ 1 u11 lJlVI 11 lj

i.l1tfl!lu1mm1'.i1J-u°vli 3

1

~u m11'.ilJ II u 111111:l 10~ fl ql:l Ii'11 vi1illJ 111Mu m111lJ 1111J flt)l11J10~1 l'.l lJ n 1m \'Io 1 ll mtil ~jj fl 111J111J10

'U1111v'1 fill 111 o iim1rn m fl ,i 1~1ll m 1 ~ m1m ~ 11111 !l'!l ~1111:l l Mi~w fl m'.i 1J 1111J flt) 11111011 u um m 'l l'l o
1l'.l1J11lifl

15

<

V

<

.!(

~~u

fllH'IJ'll11lJlfl11ll1H'l'l'll!ll'lllll1fllJ'lnl'llJ l'lllllll
nmmnl',lil1zMm11n1111u
ttrn111ilifuqn1u~ 31 fi'll1lfl!J ru1. 2559

2.2

ml'I 1!ll'll n1111a1mnHn1111u1ml uaz ml'I19 l '11 n11111H 1un1~ n1111 u~il n11 ii 111 il1 ~uazn 11911'11111
ml'l191u~1ri1noli!l~
2.2.1

1J11111l!11rn11110~1u "V1 Hfl1111u 1mJ lJlm lllll fll1nu~1u m~flln1u ~iifll1ili'11il1 ~ ua:
n11i\1111lJlJ11111l!lllnn110~1u"V11~n1111u 'll~iil'lml',ti11H 111 -iu~ ! lJfl1ll'llJ v1.11. 2559
•
iifl~.ill 1ilu
fl) fl~lJlJllll 1 lllll mn iv~lll"VI 1~ m111u 'l11 iJ 1J11111J!lll n111w~1u m~ m111u ~ iimnH11il "l ~
1m:n11i\m1lJ1J111l1Jlllfllnw~1um~nm1u ~1~01,fo,ua:ii~l'lM1Z"Vl1J!la1~ihm:rl1til!J
•
tiUflll~"IJll11lJ iifl~.i!l1uu

1J11111l!1um,ul!J* 11-uu~ 36 <llfot11~ 2558)
lJ11'11l!lllfll1"Ul!J* ll"UlJ~ 40 (ilfoi.J1~ 2558)
~

.

~

lJl,l:i)llllflllllV~lll"Vll~fll1"ll lllJlJ"VI 13
(ui'ui.J1, 2558)
lJl\i\1l!lllfll1"Ul!J*ll"UlJ~ 24 (UfoU"j~ 2558) 11ll~ nmillllll'lO{!ll,lll!~01n1Jl.jl'll'lllll'.illiillfll1
~1~01,l'u1 tiu 11nlJiill m1~ iiu1m1i1u ~u11111rl1til!Jllfl ii II m1~ 110~1u 1111 uuriu1 iJ'"VI

i my 'II u, ii II fill~ 110~ 1u '11 ~ ii II m 1 I !l~ 1il '1 ll'l oli 1u11.111 u ~ ii II m11 I~ 10iiuri ii II m1 ~
1ttu1 m1 I1u~u1m1 rl1tiI!! mm! 1ufl~ nl!111iJ ii, l'lll m: "VI u tiu ,mm 11 u'll!M nll, "IJ u nlJ
llllll1J!lllf111"Ul!J* ll"UlJ~ 36 (UfoU"j~ 2558) 1ill~ m1illVfll'll!l~!Yll"V1i'VUf1iiim1filllll'1

.

.

.

1~lJ1il 1J 1~ 01tium11il?111'lo,l'!JIJ a1u mlil ~1J11fi 1~1111'11111: 1li'u fill 'II ll, liu "VI i'l'l a"11111J a111

l 11101 rnl,lllfllQil nm 11niu "l'Jll i lJ n11 li1mJ 1V l '10fll1 lillll ll'l0fl~fllh1111J ii~ 1) ,h.iuiu
'llll,l,lllri1Qiinrn 2) mlil~m11'111l,lafi1qi\n111Jll~'lmhfluiu~ 21m: 3 11:ill,iinmilllltfm
11'1 fl il l'l~ H'i u nn 1'111 l.J afi 1qii n1 m ua: ,l'!l l'/IJ lJ ii l! rn rl1til!J ~ H lJ llll 1l! lll fl~ nci 11
1iJ ii~ I'll! m: "VI u tim um 111 u'II a, flll, "IJ u n1J

16

y
•
.!/
1
00~
OIHl'J'll11JHtl1~111H:1't'llll1'11 YllfllJ'lllfllJ flll'l'l'<I

'ttlll!ll'ttl'Jlh~nB'U~'Ufll111'11
lll'ttf'UiJi\'.u!l'fl1'11~ 31 fi'll1lfllJ 'l'Ul. 2559

2.2

111n19rn01111o~Tll'l'IHn1,11u1ml 11a~111n19rnn11111H1unHn11i:lu~ii1111ilfoil1~11a~n119im1lJ
lllfl1lll'IITI!001'UB~ (110)

2.2.1

1J 1,1 >l!l'U m,,wnw 'VI,~ m, 11u 1 mi IJ1'11l!l'U mnw~rn 'VI 1~m, 11u ~ii nnil f u ili 1 1m:
m,9i11111JIJ1'1j'l!1Ufllfi1V~l'U'Vl11fllH1U ~1iim1u11foW Ill 1\J~ ! llmlfl)J l'Ul. 2559

•

ii.i111a11Hl (11v)

d

....

.d.d

,,

'

•

-=I

"'

1m: m, 11111111 m,1, li 1u mnwnu 'VI H m, Mu 'VI Ill V1'11!l1 IIll~ imrn m ~'VI 1J vVHII 111,: lllfl I\!
f1'Ufl!l~)JU111J ii.i111!J 1i.Jtl (ll!l)

1J Hl, l! 1u

n,, i:rI\! ;'rn i:r 'U ~

40 (il i'u iJ 11 2558) 11 o 1 o ii' nn11J 'VI i' 1161~ !l null 1 lJ U

1ltl1'ttu111 i1'i111~ 1J tu 11i\~ m,m,vl~1,w 1m11 >l!lU mnw11u'V111m, 11u lllJ1J~ 3 i um,
..,.
,
ll!il
.Ji
.,,
""'
.... .,,A
t y A
1q
""'
d
1q,
l'l~UIU 111nn 1'11Jl'll1!Jll1111rn'Vl,11Vll'l!Jflll!H)JIJ U'Ul'Ul!WU I 'Ufllll11J~rn~11 ,o ill
1n11, i 1u ,i'1mh11iJ ii1,rn m: 'VI 1J nu~ 'll m;i1 m1 !l 1fl!l 1)1 Un1J

m,1,i1unnnanu'Vl11fln11u11uu~ 13 (1Huil11 2558) 11!l1 fl1'1fllJllrhq~n,rn
1 ltl111 u ,i i ,1'i;irnu tu 1~v111ml'1wm-l'u 1u 11 !l1'll 01m,1;11Jllt'I 1q~nrn1\'Ju nrj!J i i1'ilij uii

i iri'u ll fl li'f\! f\!1 ~ !lQi u ,rn u1 'll1l 'll v1m111, l! 1u fll>lJf\! <ll11 uu~ 3 9 110~ m,fu f1111~ m, 111 lJ ll l'l l
A
a
""
A ""~I
1"'II) 11rn1J1111,J11J
"""
"" ll 1J1J'VI
., d 9
mrn11Jv'Vl11m;i1u
(l1J61Jflll1J>rn111
m;;w11u m1m,111J
A

.!

"

a

.! "

_,

'['

.J,

"•

.;,,,!,.

..

1rn1 lflj'!)11J6'V111fllll1U (IIJO!JflllJJl:flli'l '11) '11~111JM!lf\!f\!l'VI IJIJJU!lf\!f\!l'Vll1fll'i11U
IJlfl,11u ,i1 min

1iJ ii1,rn m: 'VI 1J ri'murm 11 u 'll 01 fl!l1 lJ U111J

17

'
• .!I
'!YlllllJ'lmllJ illl'll1l
fl!l~lj\Jnll!f1Hil'1HVIU!ll'U
QQV

'111Jlm'lll'JUl":::11llm1111111'.iu
ff1'1111JUi\JIJ,l1\J~ 31 fi'UllfllJ VUI. 2559

.'

mm9rnn1iia1'U!l~ (~ll)
2.2. l

1Jlfl1l!l\J flll"l"W,1\J \'ll,111'.il'.i\J 1 mi lJlll1ll 1\J fllj"j" 1V,1\J \'l 11fl111'.i\J ~ii1111u i'IJU'j ~ trn:::
fl1l"~fl11lJIJll'l'.il!l\Jfl1l"l"10~1\J\'l1~fl11!'.i\J ~,jjN!1'U~fllJH' Ill 1\J~ l IJmlfllJ !UL 2559

•

iili'~~ll 1ilil (~ll)

'I!)

fl~IJIJ11l1 l!1\J flll"l"10~1\J \'lH nm'.iu ~ii111,ufuu1 ~ U\1::: fl11~1l11lJIJ1fl '.ill1\J ~lU~O\JUU !1~

•

llOl~ 1iJil1m:::ri11i'iyu11::: 1iliiN11m::: \'lllflllflll,Yj\J11lJ illi',~ll, uil

mmll1u111,1Jiy:U 111Ju~ 1 cufoil'!~ 2558)
1Jll'l'.ij1\Jfl1'j'!Jiy:U ll'Ull~ 2 (ufuu·p 2558)
,I

Q

mml!1u11111Jiy:U 111Ju~ 1 cufoil'!, 2558)

trn, ,um:::u!Yt~IJ!l'l'l

m1'l,Jl1u11111Jiy:U 111Ju~ 8 cufoil1, 2558)

till, IJ lall1Vfl11'Ull/:U fl11lU~VIJUUM
~

I

.,, .,.

JI ""

u '.i::: lJ llll 111'.i I'll, lJ ll/'lfl l!1 :J:'llll Nl'l'l'i !11'1

.

.

lllmll1u11111Jiy:U 111Ju~ 10 cufou1~ 2558)

'
mi, m,i111,rnmv»M1!lrn:::o:::nm11v~1u

lJ1111l!11Jfl1'.i'Uiy:U ll'Ull~ l l (ufutl'j~ 2558)

!'.ill, "illll/1flllll'.i1~

mmll1u111,11iy:U 111Ju~ 12 cufuil'!~ 2558)

tilN miit'.i\J 1i

lllml!1u11111Jiy:U 111Ju~ 11 ciJfou1, 2558)

'
!'.ill, l'fll/ll/1l'lf1

mmlJ1u111,1Jiy:U 111Ju~ 18 (ufou1, 2558)

,I
l1ll,
110'tfl.

ml'l1l!1u111,1Jiy:U 111Ju~ 20 cufou'!~ 2558)

till, fl11'Ull/;)!l1» fot'.iU!JflMlj IJ ~111

,\

.!!I

'

•

. .
•

"

•

d

•

1lJ ll1!1 u ll::: 111'.il u ,nN V'lllll;J ll mv1 nu
'

d

•

fl 11lJ 'lf1 am ll ll ~ 1m lJ lll 11

lJ1\il'.i)l11Jfl1'j'IJiy:U ll'Ull~ 21 (ufoil1~ 2558)

till, Nt1f1'.i:::\'lm1n11111U~VIJUU!1,'IJ!M
!ll'l '.ilU!1 flt U~ VIJl'.i IJ fl'.i 1~ l~U 1::: l\'l fl
,I

•

....

mmll1u11111Jiy:U 111Ju~ 23 cufuu1~ 2558)

!'.ill~ l'llJYjlJfll'.ifJVlJ

lJ11'1'.il!11Jfl1'j'IJiy:U ll'Ull~ 26 (ufuu1~ 2558)

t'.ill, 111rniy'lfu11:::111nw~11J flHfll'.i

,I

•

d

1

Nt1il,::: 1v'lftltft!loon~1n~1u
1i!l~ 1'.iut11'1ju1uu11i'l'li,1J u11:::1111i11Jti'1

18

--v

V
JI
i 'mll!J\111111 fl~flil
fl!l~'l'J'll11:lli m~ll1H'l'f\15!l'll

ttmmtt'.ji.11:mm~unni~u
li1ttfoilitmJA111~ 31 »11,11111

2.2

w.r1. 2559

111m9rnn1111m111nHm1i-l111ml 11a:mfl151111nn11a~111m~n111'.l11~iln11i.l¥ui.l1~uazn11;i11,111
IJlfl19l'llTI!H!l,.;;lH (!ill)

2.2.1

IJlfl:il!llJ mn1a~111 m1m1i-lu imJ lllil1l!111 mn w11u VI 1,mn'.lu~iimnlfoi.l1 ~ uaz
nn1i11111J1J1'11l!11Jmn1a,11JV1Nm11'.lu ~1iil'lll'LI"iuH' 111

fo~

l 1Jm1111J

vu1. 2559

•
ii.i~.iv 1i.Jil (.ill)
'll)

n~1J1J1ml!l1Jfllnw,1un11nm'.lu~iim1i.lfoi.l11 uazm1~m11J1J1'1:il!l1J~1i.l~auui.lM
vci111i.iil1111zli1ri'!l)t!llz 1iJii,mmzn11ti'11nv,lj1J nil ii.i11iv

hJtl (.iv)

,I
l:ill,
fl1:i:il0111JVl11fl1:i!11J

1u!lmvuffrnl!ii~~1'.lu11fo1uu;,
IJ1il1l!11Jfl1:i'U\\Ji ll'Ull~ 33 (i.lfoi.11~ 2558)
IJ11'11l!11Jfl1:i'U!l)i ll'Ull~ 34 (i.li'11i.l112558)
IJ1'1:il!11Jfl1:i'LI!l)i ll'UIJ~ 37 (i.li'11i.l112558)

IJ1'1:ij11Jfl1'110111J'11Hfll:i!'.i1J ll'UlJV! 5
0

""

""

""

llllZfl111'11!1J1J,11J'IIOntllfl

(i.li'11i.l1, 2558)
-

•

d

IJ1'1ll!11Jfl1:i:ilV111JV11,fl1:iM1J lllllJVI 6

,I

~

•I

,.:,

'

!:ill, fll:i '1111~llllZu:iZ!IJ1Jfll
U't'lci~'ll1l'Wlfl:illl

(i.lfoi.1112558)
IJ11'1:il!11Jfl1:i:iW'11JVl11fll:i!'.i1J ll'UlJV! 11
(i.lfoi.111 2558)
fl1:i1if1111JIJ1il1l!l1Jfl1:i'U!l)i ll'UlJV! 10

vi

Id

!>/

d

t

tlJIJf1111Jlfl01'11ll1ll01,lllVl1Z!~1Z~,

(i.lfoi.1112558)

ti'11ii~ mrn,l11il u111J
.:t

...

.:t

...

.:t

fll:i'1fl111JIJWl:il!11Jfl1:ill!l)'ll llll1JVI 15
'V '

(i.lfoi.1112558)
d

llfl~!'lll
...

.:t

"'

"'

fl1:illlf1111JIJ19'l:il!11Jfl1:ill!l)'ll llllll'II 25

,I

d-

.:t

<i.lfoi.1 11 2558)
"'

...

.:t

...

ct

fll:iilfl111JIJ1il:ilJ11Jfl1:ill!l)'ll llllll'll 27
<i.lfoi.1 1 , 2558)

"-"

_,d

.,

l:i!l1 flllJM1J 11'1 - fl1:i!u!la1JUuM!lll11JfllVl
A

,'l

gM!

y

Vl11fl11J'llll,fl~fl1:i't'l:ill~\\!1~1J
,I
.,
~ J/
""
• d • J/
l:i ll1 fl11 u :i Z!IJ1J l1J !l '111 '1 !l) !l) 11 'Ill VI V11'111J

U

\ll llJJ U1J 1J flt] 't'I IJlO

19

fllH'IJll1llllm~IY~H;jll!JlllhmnnmnJ ~1ina
111Jl!l!MPjtl1~0!lUWfl11i~ll
ii111ruuil'.mr,1111~ 31 fill11f11J 'fl.it 2559

2.2.l

IJ1111l!l\J fllnW,l\J \'l HfllH1lJ imJ lJ 1111 l! llJ ftl'i'ilU,1\J \'l HftlH'.ilJ~il 01,tli'ml 'j, !Ill~
n1,il11111JJJ111,11un1n1u,1um,nl'i11u

~,ilfln'LI,fl'iJH III fo~

I lJm111lJ vu1. 2559

il.i,1iv1tld (1iv)

'II)

n zj lJlJll'l 1 l! 1\J fl1 n w,1 \J \'l l, n 1:n1 u ~ il fll 'i ti fotl 'l,

m1 ~ m, il 11111J lJll'l 'i l! 1u ~ 11.l~ uu u iJ iM

tnh, 1iJiirm~ ri1ri'!!Jtrn~ 1iJilmm,~l'lUflUflll,'l'j\J'illJ il.i,~v 1i.ld (~o)
Ji

y

tfoli mu 1J1m,

(i.lfoi.l1, 2558)
d

_1.J.

i., ii

d

"'

!'ill, 'ilU tfl - 'ilUfll';ll'<\fllutW\J!flU1fllJ

fll'iilll1llJlJll'l'il!l\Jfll'i'U!!J'lf 11uuvi 31
(i.lfoi.l1, 2558)
d

!'!JI

1,v1 m,1ul'l!NU'lllll,J'<l'll!l,'lllli'lflM

fll'iiltnllJlJlll'il!l\Jfll'i'U!!J'lf ll'UU\'i 29

1J°1nn 1'>11J1111
"'

d

"'

d

m1111111lJlJll'l'il!l1Jlllm!!J'lf 11u1J\'l 32
(lifoi.l·p 2558)
m,il 1111lJlJll'l'if l\J fl 11, 10,1\J l'l l,fl1111 u
ll'UU~ 1 (ufotl·p 2558)
"'

~

y

"'

'<lfl1J!ll~11mmrn,nu
m1il1111lJ mml!l\J m, 110,1u l'll, m, 1'.iu

.!

.,

Q

•

•

.,

•

1,v, fll'iu,~llJlJ11 'lllll'lflMu'i~mirnnu

ll'UU~ 4 (tii'1Jtl'j12558)

ff!!J!!Jll-iil111ll 1iJ

fll 'i il 1111 lJIJl ,1'i I 1lJ fll 'i 'ilU, 1\J \'l H fll 'i 11 \J

QQ, '

.!

I.>!

jl d

!'ill, t'f\'lli \Jt'f1\J tl'llt'fU~lflftll,'l'j\J

11u1J~ 5 (ui'1Ji.l1, 2558)

m,?mrnu fll'i'IJ'i!ll~ua~ fll,i.li'ui.l1,
ff /ll't'U 11\ilil'lJ lJ

fll'iilll111JlJli'l'il!llJfl1111U~l\J\'ll~fll'il1lJ

11 !l, m, 11 fo i.l111l'!l umfonu 1.i'mm l!l\J

ll'U1J~ 7 (i.lfoli'j~ 2558)

m,u!!J'lf 11u1J~ 29 <i.li'1Ji.l1, 2558)
.!

Q

!'ill, fll'i11U,1\JVl11fll>l1lJ

1uumvuffrn l!fi~~11u1rle1uu,,
d

""

fll'i i'lll 11lJ lJlll 'il!llJ fll'i'iW,llJ Vil, fll'il.lJ

A

""

I

_,i

I

l';!l, Wfll'i 11\J '/~1111,fllatta~ fll'i,JlJUlll

ll'U1J~ 10 (i.lfoli1, 2558)

20

flllHJ'11111Jfo H !f~11~'119 l'll1m fllJ'lll fllJ

iiiiin~

'll1Jltu'll1!Jth:mllm1Jfl11il'II
Ul'l111Ji'liim1,rr'II~ 31 fi'll1lfllJ VI.fl. 2559

2.2

1'l!li !!DZ IJlVl 19 l'II fl 111 ltl~ 1'11 YI H fl 11i~'ll~il fll1 tl,u il11 m,: fl 11iii fl111J

IJlVI 191'11 fll 11 lm 1'11 YI Hfl 11 i~'ll

IJ19119l'IITIIOIJ1'1JIN (~ll)

2.2.1

IJ11l 1lll1J flll1 W111J VI 11flll!'.l1J 1mJ 1J1mf l1J fllHW~l'II VI Nfll1 i~ll ~iiflntli'1Jtl p Ull~

fl11~fl111JIJ11'15l!11JfllH10111JVl11fl11(lu ~,iifllllJ,lllJH' \U 11J~ l lJ!nlt'IIJ 'l'UI. 2559
ii.i,~e hlrl (~e)

'II)

fl~1J1J1111 J11J m11w,11JV111 fln i~u ~iim1tlfotl1, Ull ~ m1~m11J1J1VJ 1Jl1ll~t tl~ uuutl ll1

•

llll111iJlhn1~i/11111JUll~ 1i.iiiflllfl1~ VIIJnlJfllNVjll 111J iJ.i1~e 1iJu (~ll)

fill~ fl 111J IJ 11'11 lf 1\l flll 11 IJ11 ll '1'1 N fl n 1'.l ll

ll1JIJ~ 12 (tlfo'll112558)
1111~11111JIJ11'11l!l1J fl1HllJ11\l '1'111 fl11t'.lll
ll1JIJ~ 13 ('llfo1'1, 2558)

..

fl11~11111JIJ1ml!1ll fl1H11J,11J '1'111fllli~1J

m1tl1~ IO'llll ,l'erh'lllll'lt'.lll1'jll'llll111Ull~

ll1JIJ~ 14 ('lli'1J'll112558)

•

'll!]!Y1Jl1\l li'llll11Wfl111'11lhU i/1'11 fo
.... ""

d.

.... .d

IJ1'11J1llfl11lll]j'IJ lllJIJ'l'l 19 !11)1
fllllh~ 1o'llll'llll1Wll'm1u
fl n ~ 11111J 1J 1.i 1 i ,u n,111 a, 1u V111 n, 1 i~ u
"'
.,,_
... ,,,
lHl1'11111JY!l'l'llJ

ll1JIJ~ 15 ('lli'1J'll112558)
d

~

fll1 fll1111JIJ11'11 )!11J fl11111J1 l\l '1'111f111111J

1ie1 m1~1ai!uV1i'wa~1i.i1'ih'.lurr;i

hl'iil'l'llll,

lllJIJ~ 17 ('llfo'll1, 2558)
d

~

fl1H111111JIJ11l1 l!lll fl11111J111J 'l'1 N fl11 !11J

d

'"

""'

....

,/

':J}

1rn1m11illlrl1JV1rnu~1n11nm

lllJIJ~ 18 ('lli'1Jtl112558)
m1 ~fl 111J1J1V11Jl11l n,111a11u V111 n,11'.lu
lllJIJ~ 20 (,Jfo,J1, 2558)

,iv, ,l'ul'jlJ m11tl;i,11l'1~u 1u'li11mrnii11
i/111fomi'lu,il1~u

21

flll,lj'U n

IIYm, !1'1H.;jll!I m Ymflll'U lfl!J liilna

'1111lal'111lJtl1~flllU,Uflrn111
IT1'111Uilii'.11~1'1l'U~ 31

2.2

lill'Jlfl!J \'I.II. 2559

1111'11 !11'11fl1111rn 111mwn 1111i11ii 1111:111m 9m1m 110, 1'11'11Hfl111111~iln11 tl '!'u 111 ,1111:n11 ~m 111
1111'11!l1'11TI!OD1'Ull, (.ill)
2.2.2

mm FU nn,w,1uV11,m,11u II uu~ilm,tli'm.Ji,1,nJ~,~:il N11li,liu 'l i1T111 i'm om:o:nm
UI\J'li~1i1J.l'u'lu111omkiu~ 1 1Jm1fl1J vu-r. 2560 fl1J,11un1J'liii.l'll1mV1,lJlll~il1uil1,'lmJ

i, mh1mill) il 6mi rill u iu u, IiuH

.

'

11io1,l'll,nuflll,11m11Jii.i,.i!J l ilil

IJ1'1lj1\lflllUI\J'li IIUU~ I (ui'uil1, 2559)
ml'l,lJlllm,ul\j'll 11uu~ 34 <ilfoi.J1, 2559)
1J111,:i1um,lil\j'll 11uu~ I (ilfoil1, 2559) ("TAS
~fflfll\j.i,.ill 'lild

I")

'l.1'1i1'11111Ji'm~u'l111rnwil,:1~u

.,
111~
·"".
- ll111JIJ!\'15t~llll\J - fl~f115 !IJ!l1fi11JO!l'111101Wflll!l''1,'IJ{Jl,!ll 1ll,julllJ!Jl11'11
!'I!
1
'l'
11
dd
•
•
"'
•
1
,Uf111!,lll'll1 ~nom, ,ta,!!H 11lfllu\ll1Vflll'VIIJlYUtfflfll\J ~tl'l!Nlu'1!1'W'lllllJII 11•
d

-"

Q

""

•

Q

"

d

'

•

d

•

•

..Ii

...

,d,::t '

...

<!I

O

...

!l'Wrn 61vrn !l DUlVN II ill t VI UVI IJ 11 ll l! 1\l t f11 l "ll 11 lllfl II fill '111 \l ll, l \l
•d
'l \l TAS I lll~~l!IJ\ll'l!l"llY,N
o~jV
f1111WfllllY11'51Vfllrnlltfllfi11J0l),1- ,wmrnn1'1'1Vllt1J
110 fl~ 1fl fl\l 11 lfll ~ 01{!l ,,j lJ ll 11 IJ !.j/11~lJlll~fl1511 \l II II~ l'I II fl 11,111Ull,1\l'110, fl~ fl 1l
ll ll n~ lfl d if, jj uu1il 6u1!1 mi'll !H 111, Hm ,, 11J all \ii

11 mm1111 ii;: mi u, u 111111 u - llu ifu 1111 mm11 'l ii,~ fl ll u ,u 111, Cl u iii li11\'Ju .1'o, ~ o, ii1.iu
"'11Jli1.iu mrnlY\il uivm, 1u w 111111 u
,wmH'h 'l ,'1111111 uiil,im1 ~tu ~1i\,1~11111u 11,11um1J1ilihu iil',llo - li1uui.l'1ii h
'111,111u 1il,1 in~~ tu~ 1i\,1 ~lfl!~ u M11ll 1111111i li1u ii1'1lla~: ~ 11 li,i 11 ~IJ 1,i ail~ 111111111\'J u
:nom,~ ~: Q11li,1i.J,:111 VI 111iiiilif, th 'l rn1ll'IJ1\il11 u i u111011 ii,111v ii.i 1110111'i 11rn~1J~t
1101111 n,1, 1i'lm wm, m n1,11w 11 l'i1, 11111 i u ,u 111 h 'll 11111 Illii mlY~ ~tu
mm:i1um,ul\]'ll 11uu~ 34 (il1uil1, 2559) 11mil~au11il1N~1hlil\]fl!l 'lif11111u,11il'il111111
'If,! rn \l U,!l 111J11 ll W'IJ!l, 1111 !l'1, ih i \l 111111 l!lll l ii if, "{e lJ II~ l if1i'J'111'10 l -l'l \l 11 IJ10!111j
-1
""'
'
d..4 i
...
'
'""'
..:, 'I•!
u,: flvurnm11,u
1:1111,11111
11rnV1eu
u,10,1uV11,11n1,u,~1111,11111"
1111~11nV1
RI
V
~ "'
u,: ,..!0'1!\l~'IJ lJ, 'IVJ lJ N' lJ II U5\J \l.% ~:11:IIe,e,,
!l, ~,mu 1111"\J ,:1111, fl 111 111!ii O,
OUW,1\l ti.a \J VI.d..::1IJ
,!I

-<:>

...

I

s/
""'
V
V
d ,d.,::t
!fl OVI.d Fj~!'11,U
fl11 M\l l'I !) , lY11J1Hll'lllM110,l\J !)IJ VI IJ
,1'0lJlll!u 'l u Iiml Ill: 1111:111111~01 fl\l nm lJ fill i1\l1:11111 f1l ~

V

"'

•

•

'II lllJll•"fllll11lOH!ll l'l 1tl~ lt ~,

4

~u1111,~o,11e,11u 'liii 1:diu1rn:rli1, 111111111m)l11J~ili'uili, 111 ii .i,mh1'11'1,il'u ~: iiiil
,rn m: YIU~ ilil'ori11il\j ~ vfl o,11 u n IJ

22

'
•
.I{
'
~~ V
OIHYJ'lffllJlflHll1H'l'l'll9l'll!'ll1fllJ'lflfllJ
flll'llO

11mt11111>Jtl1:m1munrn'.lu
li111foiJil'lll!fl1'1l~ 31 fi'll1lfllJ YUi. 2559

2.2

lJ1\1l1fl'll01111V~l'll'llH011!'.lll1ml IIO~IJ111l11Jl'll01111V~l'll'llH011!'.l'll~iim1tl1utl111m:n11Pif1111J

.

'
.ct""

,.,

I

IJ11'11fl'll'll!OV1'1lll~ (fill)

""
"" ,d,:5
~l"" nl
"I
,..Jr
"I '1,.S
"'
2.2.2 1J1fl>l!lllflln1v11'1l'l!l1fll:mm1uu'l!lJOl'i1J1U1Ji1
•111J'lf~ll~1JH~m11u
,'110111,mvm~v~nm
4

"'

<>I

il'1Yil~11u.l'1Jh;111v11li,1u~ 1 l.lflllfllJ '!'I.fl. 2560 Oll1lJll>1l.11il1!1''1lll.11mJ!lll~tlfotl1,im.i
i1nii11miivi.liju1irivu 1llil'111u H (111a)

'll)

mi l.ll.l 11'1 >l!lll mn 1v11u VI 110111'.lll 1rnrnn¥ifl 11l.lllll'l> l! lll ~ 1i.l~vu uiJ Mll d111ili.i

•
m,~ri1111l!Lm~1ili.i1rnm~V1unumMlJm11J i.ii,111v1i.lil
lllfl1l!lllfll>U\l!lf 11uu~ 2 (tli'utl1, 2559)
lJlf11Jllllf111Ull!lf llUU~ 7 (ui'utl1, 2559)
IJlfl'il!llJfll>U\l!lf llUU~ 8 (ui'ui.1112559)

I
"' ""
,, ""
u,
~ lJ 1111 m rn 1rn Ill ,ru a~ 'll ll H
fl vrn lfl
.;
'
1,a, 111~m,111mv11m1am~v~11a1
n

.

'iW,lll
)Jl,l'il!lllfll'iU\l!'M llUU~ 11 (i.lfotl1, 2559)
m.i1)l11Jm,il'1Yil 11uu~ 12 (i.lfutl1, 2559)
lJ1'1'iljllJf111Ull!lf llUU~

17 (tlfotli,

2559)

.

.;

'

11ll, llll!ll!ll'lfl

IJ1'1'ijl1Jf111Ull!lf llUU~ 18 (tlfoi.li1 2559)

11v, ,w'M

IJ1'11l!lllfll'iU\l!lf llUU~ 20 (ufui.111 2559)

1iv, m,il'll!<Mri111fu i-llll!fl111Jllllln
fl!mmrn~nmiJflmv'll'm,1m~a1ri'u
'

d

•

1111lJ'lf1m11~mnmJ!U1a
.;

'

11v, H~m~V1u111nm,1tlllv1Jutl,mrn,
llfl 11ua mi.l~vw'.l

w,,1~1,tl ,~1VI fl

mmlj11Jm,u1Y; 11uu~ 23 <i.lfotl1, 2559)

111M .l'IJ'IJllfll,Qli)J

1Jlfl1l!l1Jfll1Ull!lf llUU~ 24 (ufoi.11, 2559)

1iv, fll'i!UfllHV'll'lllJ<ll~V1flU1/fllHl'111ll
Ollflll'll!OV1'1lll, OIJ

""

1Jlfl1ljl1Jfll'ili\l!'» llUU~ 26 (ufui.11, 2559)

<=I ad

"

....

11v, fll>li\l!lfll~~mn1u,11J lflHOl'i
Hmh~ 1v,rtl1rlvavn~1n,11J
.;

~

11ll, Ol'i'.ilV,llJVll,Ol'il,ll

i 1Jl!m'l'l1flrnl!ii~~1'.lwvlvi1J1L'i,

23

n1>~YJ'lln11im~u~H;j'll!P'llim11mm11J Aiiii'll
111JlUl1111JU1~fll)lM1Jfll1i-i'II
ir11111Jilil'llifl'li''II~ 31 ifm1n1J fl.fl. 2559

..

1Jll'l1!1l'lln1na1-!i1>~ (~1>)
2.2. 2 lJl\ll 1 l! 1u rm 11 a~ 1u Yrn m1 a'.lu 11-u1J~iJ nnil f 1J iJ "i ~ 111 ii;~~ :ilf.rn 'LI~ 11ll 1'll'ri111 i'm !l m: a~ 11111
'Lil!J;l~111J1,l'u1u111llmi'~1u~ I 1mn1m w.fl. 2560 fl!l~"l'Jll,11J1ii111'1i1m,r,lllll~ilfm.l1~111ii

.r~ mh11J1o!lu~1J~ri!lu1u-u~111J 1'll' (~ll)
'U)

fl~ lJlJ l\ll lll 1ll nn11a~lll"Vll~fl1, tiu 1111: nn~fl 111J IJ l\ll lljlll

~ 1il~au 11ilM!l 01~ 1iiil

•

l'l11:fl1fll!Jlll1~ 1iii.i1rnm:"V11Jfl1Jflll~1llll1lJ i.i.i'~~!) 1ilu (~ll)

m,11l!1ufll,-ul!J:» 11-u1J~ 33 (ui'1Ji.l1~ 2559)
mmlllllflll'Lil!J; ll'Ull~ 36 (i.ifoi.11~ 2559)
lJ1\lllll1llflll'Ul!J; ll'UlJ~ 37 (i.if1Ji.l1~ 2559)
.,,..J

...

.... .J

..,~d

lfl\ll'llll ll\1:l'lll"Vl1l'IO"Vl!l1~1fl.i'll\l
lJ1\ll1lj1\lflll'Ul!J; ll'UlJ~ 40 (i.ii'1Ji.l1~ 2559)
lJ1\ll1l!1llfllllW~1\l"Vl1~fllj"[~)l ll'UlJTI 2
(i.ii'lli.l"l~ 2559)
mml!1uflln1a~1um~fll,1~u 11u1Jw 3
(i.ifoi.11~ 2559)
lJ111llf1llfllllW~lll"Vl1~fl111lll ll'U1JTI 4
ci.l11Ju1~ 2559)
m,11l!1un1,na~1u111~fll,11u 11-u1J116

,I

-"

_,

~

•

1rn~ fl1,~,n~1m:u1~11Ju111
1111~~11fwmm1d

cufoi.11~ 2559)
mmll1uf1ln1a~1um~flm~u 11-u1J11 s

,it

o

I

....

Ill)~ l'l1ll~1\l.i111lll~1\l

(i.l11Ji.i1~ 2559)
lJ1.i1lj1llfl11110~1\l"VIHfl1111ll ll'U1JTI 13
ci.Jfoi.11 ~ 2559)
Q

..,

Q

..,

4't

fl11\llfl11lJlJl\lllf1llfll1lll!J'lf ll1J1J"VI 10
(i.lfoi.11~ 2559)
~

.

~

fl~fllllJ\illlllll~lll

fll,~m11Jm,11ll1ufl1,-ul!J:» 11-u1J11 15
(i.lfoi.11 ~ 2559)
1111~11111J1J111,ll111fl1,-ul!J:» 11-u1J1125

1ill~ ffl!Jl!Jl&-ii1.i11ilu~1u -i~1~1~~hl'uri

••

r;jl1f1

11!l~ miia1u 1.I' - n111i.l~au11i.l11~l'lmumw

(i.lfoi.11 ~ 2559)

24

H61'1'j'lllllJin1~il'1iH.;i'llfl'llhmunmnJ Ailna
'ltlJl!ll'lt9llh~n11m11m11'.l'll
iTl'ltfoiJif'll<!vl1'11~ 3I li'll1lt11J 'l'l.l'I. 2559

' '
lJlVl1§l'llnlii1nli01 (.ill)

2.2.2 J.J1mj11J mnw,rn'll1~nm1m1 iJu~iimnlfrn.l ! ~ i'll i.i~1~:iim1 ir~tiu i {rim fornm:a:11111
'UI\J;~111Ji'1'1J11J'll1m11i',11J~ 1 irnnmJ
i1ncl111J111llilij11wrim, 11Ju,tiu

'11)

vur. 2560 flll1'1'jlJ11lJti.ii!>l'i.l1J.J1ml!l1J~i.lfm.l11l'lli.i

11 (.ill)
~ 1il~a1J uil 111!lo11 "li.i ii

mj1Jm11:ilJllJ mn1a1m '1111mn'.l1J 1m :m;~t1111JlJl\ll:il1l1J
1Y11:ri1til\!1111: "li.iiiFmm~'ll1Jfl1Jflll1!)\J11lJ iii111ll "lilil' (,ill)

d.

..,,,_,

.!I
•
' .; JI
Irn~ fll:iu:iZ\lJlJIIJ6'1lllll\Jl\!ll'lll'11'11l'IIIJ

..,.,.

..

fl11\llfl1llJlJl\111Jl1Jmrnl\!'II 1111un 27
(ilfuil·p 2559)
d

....

d.

"'

.

d

Q

0

. .

11 llJ iiJ lllJU flt}'lt lJlO

""

mN fllJ!IJ,ilNO'lllllJl1'11ll,'llllllflM

m,,1fl,llJlJlmJ11Jmrnl\J'II 11uun 29

lYIJil'llllJlJ1fllj

(ilfui.1112559)
d

_,

<I'd

a,d

11ll~

fll1,}fl1llJlJl\111}11Jfll11ll\J'II lllJlJYl 31

,101;\' - ,wmnrnmil~aw~a,nu

u1m, hnrnn

(ilf11il112559)
m,~m1lJlJ1ms11Jm1irl\!; 11iJun 32
(ilfoi.1112559)
m; ~fl 111JlJ w1; l!l lJ mnw111J m1 m; 1'.l 1J

..

.;

i

,J.,,,,J.,..,I

1m, nmil11a1J111l11~ 1J'lt1Jl!1J'lllfl\ll'll1J

.r

;:.,,,.

.d.:1

~lflfll»llOOIJ fll>\j>llJZ !1\1Z'lt!Jl!IJVllJ

ll'Ull~ 1 (iJfuiJ1, 2559)

llfl'll llJZ mfWfl TI1fllJ
Q

Q

m; \II fl 1 llJ lJl\11; j l!J m;; W1llJ'1111 fll; 11 IJ

..

1iiJu~ 5 <ilfuil·p 2559)

m; ~ m 11J 1J1m ll llJ m; ; 10,11J m1 n n i'.l 1J
11iJu~ 7 (ilfui.1112559)

Q

'

•

_,

•

ffl\Jl\!11'1/l'ltlll ll.l

ll'UU~ 4 (i.Jfui.Ji, 2559)
m, ~ fl 111J mm l! 11J m; ;w, 11J m~ rm i'.l!J

_,

1rn1 m,u,ZUJIJ1l'llll.i n11,u,:flll1J.i1a

1ill1 ff'lli11Jri11J "l;\'1lia~1nno,!)1Jfll,

°fllOlllJ fllj \J11UZll\1Zfl11i.Jfui.Jc1

..

il'

ff il1VI II 1,1 lllJ

,.

.

_,. _,
.
llll, m,urnu1,ao1J'lt\11i11U lllJl.i1jjllJ
fll:i'Ul\!'lf ll'UlJ~ 29 (ilfoi.11, 2559)
..

Q

llll, mn10111Jm1m,1~1J

i1J!Yfl1Vlll'll'lll!fl~~!'.l1J1v/ll!IJII;,
m; ~ 1111lJ lJl\11; ,i 11J mn1a11 u m~ m; 1'.l1J

110, ,unm'.l1J,~ 11111m111111: m,;l'llafi1

ll'UU~ 10 (i.Jfuilc12559)

25

i

V
.Ii
AA~
fllJ~')\l11lJ t1Hll'11~'11\l!llll 'lntllJ\lltllJ flU'lrn

i

HlJl!llllllJlhznvmun11i~'ll
ii'rnfoiliflll[fl"l'll~ 31 ll'll1lflll vt.fl. 2559

2.2

1ml Ull:lJllll 'i !l lll fl 111l!H l \l'IIHfl 111'.l 'll~ii fll'i titm.11 ~ llllZ fl l'i fl mllJ

lJllll 1 !l lll fil11 l!J~l\l'II Hfl 111'.l ll
lJllll'ifl\lTilfl!J1'UO~ (~O)

2.2.2

A

odd

1•

.,

1

od

d

O

•

,._,

O

m1t'iljl1Jfll'i'iW,l1Jl'IHflUL,\Jll1JIJl'llJfll'iurnu1, l11J'lf~~:1mamfl1J ,•1iomrnnim~v~na,
0

u1.ylii~i~ll;\J1\Jl1~ll1-Hl~"l\J~ 1 !JflllfllJ 11.fl. 2560 flO,l'JlJ11!!1tlM1hmm)ll\J~UllJU!s1mi
,i'~mh11J1ootlliuiirlo1J 1\J'UWhl,l' (~O)
'11)

~ ill~ V\J u tl a,rnd,~ 1tlil

n~1J1J11t'i )l11J fll'i 'ilV,l\J l'l l~fll'i (l1J mi~ flU9ifl 111J1J11t 'i)ll\J

•

ffl'i~ri111tyua~ 1tlilNam~l'lllflllflO~l'JlJ 'i1ll il.i',~o 1i.Jil (~o)
d

A

fll'i Ill l'l 1llJIJli'l 'i lJ llJ fll'i 'ilV, l\J '1'11~ fll'i 11 \J
ll'UIJ~ 12 (tli'utl1~ 2559)
fll'i ii fl 111J IJ1¥1 'i lll\J fll HlVsl\J 'l'I H fll'i il \J
ll'UIJ~ 13 (tlfoi.11~ 2559)
fll'i ii l'l 111J lJ 1'1 'if l\J fllH W~l\J 1'11~ fl l'i ii \J

,io, 'll'll~lflvlff\J'l'lll'la,mJ 1,mfln
... y

"

t

...

~

l'l!IU'i~ 1V'lf\J '110flll1\J,i!~\Jl1\J'II\J\lllllfl~

1111u~ 14(tlfotl1,2559)

•

llli11mfo i'lllN'ilOfll'i m~1il rimi'u
lJ1'11l!l\Jfll'i!J\)/'lf ll!JIJ~l9 (tlfotl1~ 2559)
fll'i~ fl 111JlJ llll 'i lj 1\J fll'i 'i lV~l\J 1'11~ fll'i ii \J
ll!JIJ~ 15 (tlfoi.11~ 2559)
fln9im11J1J1¥1'illl\J m11iv,11J l'l1~m11'.l 1J

d
., 1 '
•
no~
irnu'i~
V'lf\J'II0,'11\Jfl.l\J
..,
..s ..,
• y
110, fftyty10111rnfll'iflOff11~
.., ""
.., ...
off~mrnnrnv
d

1i1N fll'i~lVff\Jl'lll'l0~1u1'11!11Jff\ll
hfo\'1'11\N

11tl'u~ 11 <ilfoll1u559)
d

A

fl lHI fl 111JlJ 111 'i )ll\J fl l'i'i lV,1\J '1'11, fll'i !~ \J

d

"i'

""

..,

y

"

!1!N fll1 tll\Jff\Jl'l'il'lV~lfliJfllll

ll'UIJ~ 18 (llfotl·p 2559)
fln9i fl 111J IJllll 'ilj l\J fll'i'i w~rn '1'11~ fl 11 tl 1J

,ie, ;\Jl'l\J m11il,mtl'1ii1J 1mb,mrni\11
ri111 i'rn11ilu~ii1~1J

1111u~ 20 (tli'utl1~ 2559)
fll'i ~ fl 11lJ lJ li'l 'i)!l\J fllHW,1\J 1'11~ fll'i !'.l \J
ll!JIJ~ 21 (tlfoi.11, 2559)
lJl,J'iljl\Jfll'ilJ\)/'lf ll'UIJ~ 104 (tlfotl1, 2559)

..

•

d.S

•

.,.

1

•

11u, mrnty'lfo1Hrnflnurn m~ff'il~

11tl~ih1tyl11
,io~ m111ty'1rri1Hi'rn'.l1Ja~111J 11J
11

m1fflrn1J11a~m1ffl'i!J\J
110, fll'i llff \iN'ilVfll'il!ll:flmil11mv

26

OMJJUnii1flHl!;w1t1i9mTm1um1fl11 iii'l'llll
11ii1m11".!tl1~n0m1m11i~u
lirn'foiJliul.!fl1U~ 31 i(u,m11 w.11. 2559

;,vn,;~n1Jhmim1111J'llo,n0,YJ1l;11J~fl'ifll.J<1fl1111ai'll'111J<1l:i1.1'110,l!mvnnflil'0mrn111rninv111in
~fl!l,YJ 1.1 ;11Jl'i11il 1.1,11-1 v~ (111)<1111.1~ i'll'ilHml'i 11il 1.1,11.1) ,um11.l 1.1 Ul!fl, 11.1111)<1!1 lllJll'I ~ ,11'!1.1 l!IJm'.lu
~i'll'ium;l'i11il1.1,11.11rn:111Jm'.l1.1~i'll'u1m1.10,um;1'.lwu0,fl0,YJ1-1n1J

nan1;~11'l1.1111Jm'.i1J.inl'i1,tl;:1l'lll!!tl1Hfl111'lul!Q<11'.i1.1~i'll'i1.1m;l'i11ilu,1u 1,wi'll'aflrnrnrntl~uu

n,

ru 1u~1n,1 ;1umrn101u~9i;1r1m 1mwmn!1J ~ n'i,11.J11li1 h1 ii ;wfln 1rna:; Wfl n111,1'VJ u
~1n,1v1flfln1u1110~10'1l1;:~11'lu1'.lu.i;1\li1,tl;:m11 ua:~tnfl~lflm;utla,li1ilul'lfou'u11:11tlilu
.d ,.,

•

-

d

,.,

-

>

_,

•• •

d

•

,.,

0

•

d

l'ltu1J.i11rn°1mull"\lm1.i1,IJ;:1'Vl11 1fl1Jlll'lfl n ,um ,rnrn111fl'l'Jll

!1\l M'Vj\J ill ~;n~ 1fl1,llf wifu jjl\Jlll\fl,{101.Jllfll~iinrn l.J<lfll~iin1rn11!N!11.!<l,YJ \l ,l, flri11 Mm~lfl
m n.h: til ll fl ll'I f-rufilu 1flu~tl ;:1il ll ; 1mil 11; t ~ 1{fm1111J tii ll 'IfVlJ ~ 1fl rl1tl'fl, 1\l fl ru t m rn m; fi 1ii'u
"' ..
..... .&
"'1 !/le:! .I ....
';;11...
1111...fl l'I rn
mrn: ,lll lfl 1111...fl l'I HW
'IM fl !l ,'VJ \l; 11J ~: Vfl 11 IJ f1l; lJ;: !IJ\J flll'I; WUl\1.! 001, 1.1 VU'VJ fl 11llJ IJ\J 1Jll fl
I

...

"""'

'

jJ

I

"' .d<et
.I
""'
' A ,l.
"' "'""'
"' i :v.o1
.I
""
'
"' """'
'
!II
';'I
1\l
'VI IJ m; IJ 1t !IJ \l mt wv'IIV l'l 1W al\u u11t ~fl 11IJn11110 ll'Vll\l fl nu; t!IJ\l ll ll'I n1011\l vo1,\l !WYJ n"

tl'uul'i-iu ~iim;i.l;t1il1.1 r11fl,ci1!)111 i.Juil'1

a,

1100 n fll 1rn10; Wfl Wll lfl'l'Jll ~ 1Ji !flfl ~\l t 1, tlfl fl n !i.J~ Ul.!ll U111 ill l.Jl1 ft l~iJ n; mil O"1 \l <1, 'VJ 1.1
ill~,n~ i m ,11!,,,llJ!11.! ~tn1Jogill
h'lllfl'Vjll ill'1fl~iim;tl;:1iimill'l1wu'iiu

mn,

27

T

JI

V

~~ u

T

1101'1JUniuf\Hif'lHl'lll911Hll1fllJ\llfllJ flil'l'lll
'11lJlt11mph:11!lm1J1111i1u
li1'11foi'Ji\'.u1Jwi'u~ 31 su11r11J TI.II. 2559

""
9:
J'll\
y
-d ~I ""
d""'
~
,
"'
l,U M'l'l lJ '1J II 'ill'll'l '11 IJ '1J f'l 111J fl ll,flU'II !l ,ll!l lll 'If ,lulJ l,IJ !1111 u l'l lJ II !l lll 'lfll'IJ lOf'l!l ll nlMHJ

111'1,M lJ!l 111 Qii nnll 1,w W11mil ll'II ll, 11 li'trn fa O'IJ HllJ ~ i'.i 1111'.l'u n, 11 u

.

.

.

i'.h1 M11u i w1u,h11nu 1,m ,hinm'.J u un:i1ff()/()ll111'.Ju Hl,!!lfl 11'.Julu u111.1'1011 llmuoil'1, fo~u ih
-<i
i'u 111111i~u n,11u i u1111ti1111Jlll,J!lfllQii n; rn 'If, 1.l'uum1l'1'11,111Jmu oil'1,i'u 11'1 u "~ mti'l g111.iamuo"
JI

JI

J/

ilJ,IJij!l

2.5

.

,i'""' ~·

QJ

.

d.

4

...

!l1'l'lllfi'l'llulJll'l'l!HiJ!l'l'IHl1l'll,U

~
'Ip
J'
~Zl'lll,~10'11'lllV1g: rnrn g1111'1()1()/lU!li11U!l01Jllm1.ill 1111Jorn;11i'lu l'l'1uil,: 11ll1J'llll,,10 .. ,rn11mom ll
ff()! 1)/lll!l 11nJ~ou liII rn>1llmflo,hoi'f ll, ri'u 110, 11u n1Jg111f'111mfl~au '1111'11ll,li111111l! mfl o i1u ,i H
V

.

,

d

.J

11j s,..,

.J

"'

"'

J' "'

1! d

•

4

'

11 ll 11 Ill 0~ 1011 !l ll,1 !JlQ'll ll, ff()/()/ l 'l 1011 l'l ti 11 'l II!lZ 'l 1011 l'l'll lll '11 IJ ~ 111 fll'l iii fl ff()/()/ 111 !l 111 ,J il OIJ flll 'l l
fill m onl!u ti 1'11 IJ 1111~ eg 111 fll'l ~ w'llu: 11 u dii1J ~: fo flu ti1 '1 rn~!J 'II 11111 u

rl

'l lO!lZlli 011 'II !JW 1j '11U li~ 11'.l IJ I fl ll,i'i ll l'l H 11 l'l 111J ~ flll1'11 IJ, 1ml'.l IJ !YI)/()/ 1'1.1'1il II IN U'11'1 u 11 IJ 10111 ,j

i

tl

,J,: fl lllHlJ 11l'll1 IJ'll'll 12

;: I

2.7

I

\Jfl'IIUl'lll'lfl

'1n11rl1111i111m~ ll1Jlll'l,H111lJ ,10,1u ti1u 11111111i1 ~' Hi% mrnn:li11,1111lJ~ 'l:lj 1u IY()/1)/llYl

~ 11iJ IJ fll'lU!l: IJl 11l'l llll fll'l

28

O!l"l'IJll11lJYm,ll~l"l~\l!!1'11Ymfl3J'lllfllJ

~:Ono

11mm11f.!1.h:n0mun1111u
Ull111JUitlll!'6l"l'II~ 31 fi'llllfllJ Vt.fl. 2559

2.8

V

.

,el<>

V

<V

..

1

0111JW'lfllll111Jl!WWll'lfl1:!J:!ll,

2.9

ifo QOlJ fof 11m1, fl,hm;1a 111~~~, rn'll ,M ~ ,.i OlJl!l'I 11 ~ 1.l'i'u 11fli,o.l'u 'l'l um, 11.i rl ,, wm, ~ 10,1"'u
ifo i3'1hJ 11'! lJ llll l i u 11m,1 om.I'1011h lfll'l'l 1J .ii'! Ii 111-u Wl'!llJ ill !l9!, 11'! omfl o~ 11 'ti'I!1, fi ii ,11n rn 11,
~
<VJI
JI
"'O
J.,..J
did..,
td,<!!.do
.:i ..,,,
ll1.iouul'llJ (11fll'l ,09! ll 'l'llJ nn 1i,1111,10mrn1 fll'!'111J) llJO!l'I OlJfllJl;Jilllll'I 1i1or1ur1rn•1n,:11u uull:rn l

iu t'h 1rn1o'll11'!'1'l1J ,1ao,ii1,11mm,@ill
11 u' ;)J ,il OlJ ~ ~ 10,ti ,fio i

,n .l'i1 u @ill)J 11!: i'lJ f'i\'Ju .I'll 'l'l 1J fl n lll'!TIUlOfll, i1u QOlJ i 1J m iil ~ jj m llJ

~I l!Lflll Jld
""" ~
• <!I i
iumwu11u,rn1uo111iz,omnui1ium:l'l,llfllrnmmu
,1 ,
~
1u1J
rn 11'!1'11!: 1"
'lf,m1JQ01J1J1,l111J11rnl'l,11lJI'!
d

d

..,

,,

""

""

11 lfl hiii11 lln11u ~jj1111lJ1\'Ju 1ti 1.1'~ 1i:1i1"1!'.i1J m,ti,u 1110..frnlJI'! 11unlJ Iilo1rnzi'u f1\'Ju1111-u'~ 10

~ 101:11"111 il'1li111 fo fl n 1il'u'fo1, mn11111:1 o, 11ll: 1i: .ii'! Ii111-u10mm zoz rnn,io n"l!'.i u @ill~ 1~ 01'1l'm

i 1J fl, tu~ jj 111, Zl'J n-1111 ~ 11 il'1011 ii, nu 11ll 10, 10 fl 1, fl O"l'l'llJ, 1lJ rl 111 u I'! 111111 iJ nz1\'J 1J ~ no,'1'l1J nll 1iz
ij!\!lffOl'll!'W1m1fill~w'li1,zm,:fJn11u1111:111!1J 1,ior/1i1,w11i1nm1lJ-u11Jz1\'Ju 1,io1111'110,m,zrJmi'u
t_1
"'
~I 111-1"1'1•
"
,d
.d
l'l"IIJ
,:11111 lllJ1lll1llJ1IJ
'U ! IJ ,.iflll'U'lll"lll 'U l'I flO"l'l'l'U ,1)J IJZ ij!\! !l!Ol'IHWlm l!'IO'lflnlll, Zl'Jfl!'l'U
.ct

"'

<>

"'

u11nom,~11,io~iutl,z111111~01ti'u1i~jj,z;imh

29

t

~~

t

.!f

V

V

nB~1'JU111.J1flHi.1'1Hl'IUflll!n11m1nfl1.J mma

l11.J1!J1'111'ji.l1znomun111l11
ll'1ttfoilliu<1,rl'u~ 31 l!llllfll.J VUI. 2559

2.11

Vii

I/Iii

1'1111

lll11UJllll 1i;J1!<1~fll!'lllllll

na 1l~ 1n 1~1.1111111.1 '11.1 ffl)J l)J 11 !l 1.1 'll iaVJ f l'i v'iiu u11~ ff VI ih1a 1lu 11: 11a 1l 11'11,hfu f dl1.1111111!
"111J~ 11.1 ll.l ~1 ~ 'lj 'l 1.1 ffl)jl)j 1i l'IIJO!l"111JtnlU '11111!1'H

2.12

,o!Q

l/111

ilUMU !i;!

.!fa
.Js••
•
s•--1
fl!l~)11.1111Jl.lllll.lfl!H)11.IVI
11'1rnmrnm,1.1ilTIJl11.1
A\'11.1"11,1111111 'jI.IIJ1~1nff
IVIIJ ~1 llJIJn11UI.IVlfllll1Zll11,Jl11.1 ..,
d-

U~'ljflfl!l 1fl I.I 1U rn11l1.1

S

dS•d

•

d

d~

,_,,

tl

.

'

m11111.1111Jii1.1 iauw~10Cl1.1il1.1r-m 'li1'rfti!l»u1011~111.1oarnl'1rnil11z 2 11i'1 i1i'i
'l1.1 m iii~ fl!l1111.1111Jil rh 11 l!VJ ii11.1111,i 11 ~ii mn 111.1 n1J ~z~ 1ml 1.1 ii1.1 ,murirfti m1tl10<11111.1 11hl'e11fl11!ean:
90 'll!Hn11111V1ii~ 11h,1J11111~ a111Jii\ ,i;l'u~1nmnhz1ii mi 1111orn1 «ou'l'!11.1 m1i.l1:1iimi 1i~mN111.1
i.l1z~11!lm:a:11mu1]Jlui!1.1 11arn1rl1rn1~ n1.1 H1~!l'lle1Jw1r1J tl111fom 111!li.li'ui.l11n~rn1 i m1«!11
.!f
.J. ,_,,.1 •
.1- ' d
.J.
""'
• "'.!f
d
l'il-1!11-11tll:1wm1rl11!l~Vlfll-l
rill'i!l'll11:11mrn1Jll1J
,111111~1.1m1'l'lm111.1>111111111.1~11!l'll'll11.111m

~u1iJ'nlil'1n11fl!l~)11.111iuf~~ihmu,1JM)11.l'l'lllU<hmiJ'1
'l 1.1

mw ~ mn111.11,1Jii 1111rn:l!IJ '11.1 rnm~a:11l!11Jl)J<u 'l,i mn11 u111Jo1~~1m1 uil1.1 ~ll~1nn11 rn:l!IJ

i>111rn1 ~1m11.1ilmmlio~ 111 i1i,1' flll~'IJ 1.1n111n,iae11'll11'11JUff:ffmvi11;l'u 'l 1.1 mm: 11:nm!l'l)J<u~ ii m1~ w

30

~
• JI
~
~~ V
flMYJll11lJlflHll'1HYlllfllll'll1i'llJllll'Ul flll'llll

11mm119J1.h~m1mum,i'.l11
.
'
mmui'J""'1111irm11'1131 fi111111u fl.fl. 2559
o

V

V

.,,,.

V

' iu ti11 ~ 1n
fl!l ,'l'J u111.1~ :ti 11il u m111 wi1 u i1 u r-rn 11, mi 11 iii' un ~g !l 11 il 1a11 ,'l'J u11 wi u 90 iu 1l'u1fo1~
i u~ il miu 1111ii11 l'lttii au 1vio111m1 uiluirn rl'u u~ mill~ ilm,i 1iit\'J uM'b.i mm1 mhoilur-1111 .l'!m: a: 11111

11, n~ 11 u1ii'l'l ll11 mm o, 'l'l u 11: ui, iii'~g!l11il10M'l'jul'l11rn\'Ju 111mimrnf!inm

iu m1vi1111 w111 1m1 ui1 urm 1h1 ui1 uHll 1:111 H ma~ ~ ~ iJ , ~ m1111 w~ !l11 il 1011, '11 uil l;J ll fi 1il'oo n-i 1111 u
1vi1iiu 0.10 Ull'I no~'l'j\J11l.l!'I nu ffl'lil~11~ 'tii 11w11ui1ur-111 iu11f~Juua: iii'on '11.l111m\'Jm1ui1u flll
fl1!ll.lfllJ1un11111m1ui1ufrnil1:li1i'J

.

'
"
!JOl,'lfflU~,
'11)

flu HJ u 111.1 il ff mfl 11 ~ !l Hhu iii u ~ 111 ii!l !l ~111011 ii,~ 1nn n Ii 111 u10\'I i'fl airu i\11m11 m, 11!1,
Jf.

•""

t.J',.i

=V

•

fl\J )ll\J Lill~ fll1 ~lat,\JU \J Pia t11 Uflf:! O!J11\J 10ll~ 'l'j\J l'l,\J i'l tMil 1lfl{)'ll !J!\'I Ill! 1,fl101lfl!J •'l'J lJ 111.1
'J/•"1<!1.,

'J)d.

'1iiil1h 'b11:111.1mlluv~mh
11) fl!l,YJ\J 111.1ilfi1iiliw~ 'tiii 'lh1u11,1 1111~ iiiilm~,fo,1h '11li ~ u m1ti1u 11111h '1, l)l'li~iJ foil 11w:i'1
'IIO,fllM'l'j\J11lJ
,) mill

tu i11~il1.1ii'IJ!J~~om1il1011,11u iii'llm1u11u \l,l\'l~!UO\J

.

'li',il' mnlfl'l'j\J 1111\'l~ti'iau'tl!l, nu,11m11.1,nml'e '11) 111!l 11) l'l'v, Mi'll1Jii'll!l,rJlfo11il 1011,11u

31

1

flB~fJ'lll1lJ1flHll1Hft'llfl'II '111fllJ'lllfllJ
V

.;

V

fl~'llil

QQ

l1lJltlll1PJl.h~no1Mum~i-i'II

lim,uillt'lllffl1'11~ 31 fi'll1Ul3l YUi. 2559

3.1

mnh~mwms

i u m1 li,1 vi HU nm1 u i tt11'.lu 1i1<>111J mm!1u m111a~ 1u l'l Hrm 11u ~u11111 no ~'l'J u ifo~ it'~ aawil ~
d

•

•

'

•

d

nnu1:m111 mrn11:,rnff1J1Jflf l1J 1111wu1: 011 'IMIJ r,rnm:nu,1omrn111 u,i u ,auwnuU!]!'IHrn:
_,

•

Q

_,

"'

0111WHUllllJ11Jl11J~l~V1flU ff1Jl'li'TI611dllu 1w1.i' llll~!'h1t'~w l'Hl~ltlfl~lJ~l~Ol~llflOl'h~~ln
~il1:m111 'H

,fo l.l m~a 1nu 011 ii 1:mru ,1111J 1ii11iJ u ou1m :'Ii'ol!IJ 1J9iJ 11J ~ ri111!]!1u1m ti 111 u ,i u iamam nl'!]J ;;;~il
r,rn n1 ~ l'l u ri1 IiI]! .ion 11 i'u f111u 1u 11 u i u ~ u n1111 u ii 1: no u I 1a 11111 m11,i ii 1: nou ~u n1111 u ,i'o 4
i'.i1rn~11uiu~1n~ 1m~fff1~iuipu
4

n)

nu~11u111J111'1i'1vi1li'!!J!]!l1umnani'TI6lluriun11rlu-iu~ 241iu11!'l1J l'l.l'I. 2556 nwM11uu1'11'11Mff!!J!!Jl
n1~:ii~1Juu111uri11ilurmittilm11h1Jo1J11Y11mt11JU1!'l1J111u1u 3,ooo 1!!1 nwiu-iu~ 31 1iu11t11J
•
"'
,.
l'l.l'I. 25571m:11n 1nrn11U1!'l1Jon~1u1u 3,ooo 1!!1 ma u1und 31 nu11r111
w.l'I. 2558 'lf~no~11m111
I'!
d

•

,

•

~ 1a'!i11: l'l lt'.i u M'l'J u iu l'l i'w6llu Ii~nn 1111'.l u 111u 1ui'.iu 16,390.56 ii'1umn ; ~ii~ 1ii n1m iii l,J al'l 11 vi IJ
111u 1u 1,147.34 ii'1umn J~d 00~11m1111.i'i'unnii~1J01J1ff1 t l'lrn1Ju 1r11J11m 1u J~iiu 6,000 1!11
~10 l)l nwiu-iu~ 31 1im1r111 w.l'I. 2558
n!l~'l'JU 1111 M1'1i'1vi11Y!!J!]Jll'lfl ri11ilumrn11:u1m1\i,1m1minri111i'rnrn 1nrn1Ju l!'llJ 1m: 1t1Hfff,~
iuipu 1mfl1J1J 1r11Jl1u ~1~a1'1i'o~~Wrlrni'um1 ittu1m11 n 1H'wn1r1guu ~ riuuilin l'll l;lrl m'lf

~ii 11vfo'!f11 ll01J),JU1t1'17u 111n,1 ("TUC") ;~11'.l u uilin ~1~a1'1i'o~riu 1~0 W1u m1ri11ilu ~1n~m1
ittu1m11n1H'wn111guu~11'.lu1:a:11mnm'll1 13 ii .f~11.i-iu~ 11Jm1111J l'l.l'I. 2558 !i~-iu~ 31 fo11111J
't'l.l'I. 2570

32

•

1

./l

~~u

fl!l~'lj'll11lJ1fl1~!!1H'l't'llfl'll 'llllllJ'llllllJ ~ll'lltl
'HlJl!ll'Hl!Jtl1:mim11nrn<iu
lim111iliiuq~1u~ 3t 11u,1111J 'l't.fl. 2559

d<>1

0

O

d

....

d

Q

f

jl

~rn1u 3,ooo 1111111Jfll'Hlll'liM1J!l1JllW1u1u'II 31 nu11111J !'I.II.255711<1:1\'Jm:a:nm 2 \'I <11~ttm
t

..,

rl111frnm im111Jm111Jmj1J~110~111mu 3,ooo 1m ~iliimul'lrl~1Jeuma1u1u~ 31 l1'u11111J !'I.II. 2558
....

:l!j.::l

,Mu u ,u\'J !'I.II. 2557 n!l~'ljll ;11J

, , , . . , , , , l . d . ....

,,,

..

.ld,

m1111w111!'1\l 11;11<11~11\l ,~1n11m1u !'Ill '111'1111llllll1 i 11rn1Ju111lJ

111u1u 6,619 ~"~11:1111Jumilll 'lh it>i'luil 2558 11<1:ne~ lJll5,lJ i ti'fofi11i1fiu ~i'rnhnnl'1ll1mhu 1u
fiu~1'lhuw111 im111Jm111J111u1u 7,37411'1~1l:ll1lJl'HU1lJl'lllit>i'luiJ !'I.II. 2559
Jt .d.
i
.Ji ~
•"' xi
1111'111!'lu 'II ;u t11~11 u 1~: 111u 1w ~ 1n 111u ,u," u u 1111 'II rn 1J u 1111J 'II ~'II u v ~nu";: 111 'II 'II 0 ~ 1111
I

I

I

0.,

,,

0

0

i 'llrnlJll11llJ i ,wfi11i1fiu ~ i'rnhnn.l'1tl ;: n011.i'1a;,a '!ti'111flfi 11i111 f mfilu i m111Ju 1111J maM111v
~I~ 61 'lfo ~ fl11 'H1ll ~I\'J \l i U'11IJffl!JllJ11)'111l ,i'1 m1 \l !l 11'lfl~ ii \l \llllJ ffl!Jl!J11 'Ill~ ii \l (; 1lJ0~ fl1 iJ i; ~ 11 ll \l)

.i!JlJ1fllJ~ll u nlJ M1.,Y1vi1li'l!Jl!J11i1 w11ii u mrnt1rn11111

.

,r" mm 1iflrl111 f u'll i'mi'ilu li'~mi 11 nu

.

.

TU ;:a:nmtm1'lf113 iJ i~u.i1u~ 2411u11111J !'I.fl. 2556 ii~1u~ 31 l1'u1111lJ !'I.fl. 2569 rl111111~i.lmui'
i'llrnlJ\lllllJU,:111'11 Passive 1rn:,:a:na1flm'lf1 5 iJ .i~U\ll1\lY! 24 ll\l11111J !'I.II. 2556 ii~1\ln 31 li\l111llJ
!'I.fl. 2561 rl111fo~i.lmw'i'llrn1JlllfllJU,:111'11 Active

fl)

llJJ,l)llo"'

1

o,e'c:..

""""

,,,.,,

,A..,,d,..,

flll~'ljllnlJ ,.,1'111'111ll'l!Jl!Jl ll\l'll1Vl'IH'Wl1\lUtl:11l'lfi116 l'lflll BFKT IIJ!l1'1J'II 24 fi\l111llJ 'Vi.II. 2556
1vl01111 ll \l ff'II n1u na iti'l)'llli~lJ1~1fl\ll ll'lfllll'11 '1lrnlJ \l 1111J ua: ,:1111 iautl'1u 11111 ~ua

:~u fl ,Iii'

~llffl!Jl!J1fll111~rl1wt1ll~ BFKT 1'111Jffll)l!J1 HSPA lH1\l~ 27 1Jm1111J !'I.II. 2554 '1!W\illlllffl!Jl!J11llJ1J

"" "Q

· Q.

Q

·• (lJ'Hl'll\l) ("flll'l'I.") Ufl: BFKT i ,W,16 ,.
Utl l'illl'llJll'IJJ,:'H11~1JHJ'II flll''II. 1'll;fJlJ\lllllJ ~lfll'I
ll'll)'llfi

.irnd11m!l1111qm1aiti'i~u.i1u~li'l!Jl!Jl ilm1u~ii11H' (1u~ 1 l1'u11r11J !'I.II. 2556) 11uii~1uilul)"
"'

.., ,d

...

111!Jl!J1 (1\l'II 3 M!11111J 'Vi.II. 2568)

33

Oll~lj'l!1'l1Jlf1Hll~H,;;'1!91Uln1fllJ'l!lfllJ

~iinll

11mm119Jtl1~nom11nrn'.iu
ll'll1111Uli'l!iffll'I!~ 31 fi'l!1lfllJ 'l'Ul. 2559

1w '1il)11i'itl1~mi11#!1v1w '1i,1nli11i111 f 116iru 'l m

mm lfllJ 1m~lr11i'i1111~ m1CTon!o1111 'l mo

M1i"hi

'1

~1~01'11'1Hfi11 111!1~11'.lu tlm1Jffl)!l\lll1fl111ni1ulu 'lllHrn~ ii, i .Uiiw1111i!1u 11111 i'u m1~11ilu ~1u1111~
'Jiv1Jtl11 ~ i1u li11 i1m1Jifl)!l)!ll'Jh~iiu (nlJli~mil h ~ISll'I!) 1m~1d01.h~ fiuno 1m~li1 i ;;i,a ium1 '1im
.Ji "'

I

Q

~

.:

'j).r

\lt_l'

I

!JI

•

....

_.3

4

....

<9.

'IMlYl'l »111111'11~ 1-rn nlllflll fllH'llll11lJ lil'lfll11V 1>1flll'l1lfllUIJ BFKT 1Wlilll\l o ll11lJlilllllljlllfllJ

0•1d•

A

a..,

"

Vi.ff. 2556 lrn~lilll'l!l1()fftfl10'1! Vi.ff. 2556 'If~ BFKT ~~\JllY1 \llilllll»ll11fllJ Vi.ff. 2556 lrn~lillllllJfl111llJ
0

.Ji

...

"))/1

..

'""'

.......

:;f1

'

0

.2

"'

11.ff. 25571'111Jm.i11 '!f1n!l111u111J ,11~10'1111~1111111n111n11111uu~1u1m1u 15,556.56 tt1u11111

""'
"'
.J
,A
....
"'
"i'
.... """'
ma 1l'llYl)/1)/1
BFKT l'lflllnlll111~11lll~1frnllll11~lllllfl011\lll1fllJ1Wfll1lYl)/l)/l
!llll'IJ1Vl'11!10lY\lllll~
d

""

"'

'1

ffl'lli 110 fl~ Ifiil~ll fllJ flll 111 ll 111J

mvMifl\/1\11 BFKT l'lflM i il'lr111ifiu flll1111l nlJ 1 u m1,!l111116iru 'l 11rn1Ju lfllJ 'l1wi!1u imy'llll~
BFKT ~iil'1i1iu11111 1o if1urn11 flll1111l11lJlYllJlrn Hlr111i'1fliu1umrnh11u11ii'l\ll\ll

~)

1,, •

0

•

'

•

,A

A

A

•

••

.;

•

d

•

flllHJll11lJ >Jl'llll'lllYl\ll\ll !ll\l'lllVl'l1l10lY1Hm~lll'ln1W !ilfllJ AWC llJ!l1\l l'I 24 nnlfllJ Vi.ff. 2556
1~ll1lJ i ll'l!ffl'liiimw '1fll)1111~1J1~1nii11i11111 'l11rn1Ju1r11J'llll1 Awc m1Jifl\ll\lll'lf11lY1 'l l'lrn1J'l!1fl1J
M1'1!~ 6 ff~l11111J Vi.IT. 2555 l'!allil~'l!ffl\ll\llll'UlJllfi'l'lllyjlJl/iJJ;~111H BFKT !Ill~ AWC i11011olfll)l'lli
li'1n!l1111rnrn1qmw'1ii~111>i1'l!~ifl\ll\ll il,rnu~li'uH (1'1!~ 1 fo11f11J 11.ff. 2556) ~uli~-i'uiiuey.i
ifl)/1\11M1'1!V1 3 ff1l11fl!J Vi.ff. 2568

,, A,J
J'
• >
>
>
•
;A
'
A
A
d
> '
'. d
no '1 l'll)l'ln 1~n0u,11v1w ,11~1nm1'11111111vlY'I! ,mfllJ\JlfllJ 1111~!!11n1111~m111vmll~ ,11 'l mo ,111110

~ 1~v1'1l'!11 nu 1110~ 11'.l'I! i tlmlJ ffI\/ 1)1111 i ~11ni1 Ofl'1! 11 u Ii 1Hli wrn1 ff 1'1! rim f u m1~11il 'I!~ 1u II a~

.

.

.

'1io1Jtl11 ~ 1'.imh1i11111Jffl)/l\llli1vl~u (11lJO~mil'l HISll'I!) !Ill~ 1uaih~ flll/10 1ihflll1'1l 1J'j1)J Miiw'lh1~
li1lr11illi'~fllll111'.l'l!~l'l!1'1!1'.i'I! 10,748.87 il'llllJll'I

qSI"'

..,

di

_..,

..,

d

,A

..,

..,

"i'

..,

ti

.nw !1'1 ffl)/1\11 A WC l'lflll~1lJl111~11lll~rn~llll11~ll1HflV1l'l!ll1fllJ11Ufl11l'(l\/1)!1 !llll'I/Wl'l1 l1Vffllllll~
ff l'l ll 11V'1#{~ Ifill fllJ flll~l'l ll 111J

-i'u~ 27 Q1Jmwuii' Vi.ff. 2558 ~,Jwl/1J~ii!l11u1011~11u11f1~ 112558 '1iil1Jiilllj1J1im1M11uiul'li'116iru 'lm1!!!11
iu)!l'I! il'lrn1Jm111J1ii1J1ii1J 1.ivn111jli1J1'.iu~1nffm'LI'l!n111'.iu (111J1vtlflj 8)

34

Aiina

ntH'ljl-nl»lflHir'iHi/lii91iii'lmnnm111
'lnJltll'tll'JU'i;O!)lHIJOl'ii'.lii

iim¥1Jiliuqi11U~ 31 llll11AU VUI. 2559

..,J..,_

,...-<le.

\ljYYo..,

i

y,K

~-

1\J'l'l 51J1J1!11J vu1. 2558 fl!l,lJU 1111 1m'lll'l'l11'11\11\11lNlJU !JVl'il'Wl:r!J im.:i11nnrni1u V1rn11u1111J1vrn19111

•

i.:i.ivilli'l
fl)

fl!JHJ lJ 'i11J 'J;i'1.,J'1vilffl\ll\ll i!J!J'1JWVl1l'I a11um1;1YV11h10'11'i'nu AWC l~!l11J ieu ffVl»lm,a'J;i'eyVJn
*IJl~lflflll'lfll!Yl i 'l'lrnlJ!JllllJ'll!l, A WC mllffl\ll\lll'lflllll i 'l'l'illlJ!J llllJ M'l!J* 6 ff ~llllllJ l'l.l'I. 2555
1lll!Jll~!Jffl\ll\llll'U1JUri'1 '111v!1J1~m~M'll, BFKT !Ill; A WC 1110;1ail'i'eyTilii.:i flrl11meu11~m1a i;l'i,11111
i'u*li'!\11\11 ilr,m1foiuH ('iu* 5 iim1m vt.l'I. 2558) 11uii,1uifuey11li'l\ll\llM'llJ* 311,mlllJ l'l.ff. 2568
"1 Y

.,,._,

91

llj 'JI

,

•

"'

"""'

'i'

""-

""

<::1.

"

,

,

V

d

;,a 1ill)''l'lfiu'irnemnono rnlllflllll'lfl'l'l'il'IVIY!J 1'1'l'il11J!JllllJ Ull~!Yl'lnllll:fll'i!Wfl'i!J, 11 'l mo 9111m

*1~ 01.,J'll, 111JM1!)*I\'.IlJ'11111 llJ ffl\l l\l l'tl ii,11fl ;I'101'1'lJ 11 lJ ,i 11iii ,OlJ 1.:i ff 1!J rirn 1lJ fl 1ni 11il lJ' l!J 11 ll:
'liv11ii11, ifo1h1i1m11li'l\ll\lll'lfl*iiu (;1110.:imil h ,11vu) 1m;1flv1';~ nu1fo ~,nv.:i11un11 '1;1'li1o<i/1;~
ri111'1'lil.i.:iflrl111\'.Juli1u1ui'.lu 806.90 ifrnm11

mv Mffl]l l]l l A WC 1lflll,11J/ll'i:fllll 1j'i fllllll l'll~ IilJI~ 011rl ll,111J'il00l'i ffl\l l\ll 1 ll!J 'IIW'l'l l l'l aff !Jllll~
ff 'l'lil no '1'1'* 1i'i11nu fl!Mll m111

'11)

"•• • •

'

• - -,

.r •

.. '

,

• •

fltH'tJ!J'i11J 1ill'llll'lll'11\il\lll'lfl'i~O~Ol1l'IH!IJ!Yl'lfi !Jfll'i'li!JfllJ AWC ll'l!ll'lfl'i~lllJ Ollf11!Jlllll,11111J011
7,981 i'iim11111 ;:0;11mflmi11\'.Ju11m 20 ii i.:iu.ii'u*«!\11\11 iiMll'U,li'uH (i'u* 5 iiu1111J l'l.ff. 2558)
ci

"'

4

.,

., .J.

..,,

lllJOnlJIY!Jl)'illYl\ll\llM1!Jl'l 41J!JllllJ l'l.ff. 2578
fl fl ,11 lJ'i 111,11; ~ll ll'lfll'l ll'laff!J '<I 1,ml'11\'.J lJ Ii l!J 1!J 1'.iu 12,293.10 ifl!J llll'I ~,

a, '11.h111mil1;1 llflll V:11

li11nu 860.52 i1'1uurn 1rlvnv~ll!J nil '11'i'i'uilu1'.ium111;1llri11vl111 u li1u 1u 111 'l lllflflrn mrn1m
fl!J,ll!J'i11Jll:<i/1;~m1Jl;jllflllyj1Ji,fl'<ll11ifufi A WC 91llJ*'i~l/, U ffl\ll]lll'lfl'i~O~Ol1'111l'laff!J !J!Jfllllfld
fl!Hll!J 'i11J 'J,l'<i/1'i~/lllll1fl Ill *li1m\'.J lJ lillJ1lJl'.ilJ 614.66 ifl!Jlll\'I *lflil lllfl<i/l'i~flll 'lfll'lll'laff!J <11,11,J'l
11tinrn!Ynmmlu1il!lu1111J10u 1u1.25581u'111rn11Yl'fl1J'llll,il l'l.ff. 2558 fl!l,11u;111'1.l'i'uiiu
/llll l;jllllllvilJl~IJlillJ 1!J lllflfl11JIY'i'il'llflrnif1 !Ill~ '1;i',ii:;~11111 l,J llflllv!1Ji,nrl111 il'uti A WC uif1
a •

l1llJllllJ1lJ

ii ll lJ 1n e ~ 11u'i11J'11'1'1.,J'1vi1ffl\l l\ll1tt1i1i1.:i ~iii il urn rnll ~ u1111; 11,1 rnn ~ u u 1011ti'11h111Y, i, nrl1111ri TU
1\'.Jm~v~11m 12 i'J if,u.ii'u* 5 iiu11111 l'l.l'I. 2558 ii,i'u* 1 iu111111 l'l.l'I. 2569

35

na1'1Ju 11111m1ll1iu~ug rnfo1111rn11111 Aiiifo
MIJl!l!MPJtl1::;flll1Nllfl11111l
urn111ililu1l'~r1uri 31 iu111111 rut. 2559

A

,

A'

v-1

'Av,,,

mJM'l'j\J u~rn~ 11'1Hff1111'1\JSl\Jf1111lJal'llQ.ili1rn.iuu
l.!.1fi

1lua111u1u~,ii~11'1Hfff11iu11u

l.!.1fi

11om1fi111eyl'lli~J11ii1ii11il'u ~1mlua111u

A

•

A'

v-1

'l"Uf.2559

'l"Uf.2558

111'11

111'11

84,651,000,000

71,551,000,000
13,100,000,000

'A

13,484,870,000

<l',,,

111J Mll\J ,\J~rn~ ,m 1«11rn1JJl1Jf1llJl,lafllQf1li1rnff1J u

98,135,870,000

'l'U'l.2559

84,651,000,000

!'I.ff.

2558

111'11

lll'll

971,021,507

1,220,945,536

4,670,000,000

3,350,000,000

(4,560,000,000)

(3,610,000,000)

1wn11fi111 lJ"l'ln~iii.iil'u ~,m'.lua111u

11,733,477

5,149,364

110fl11 ('llll'l'l11J)fi1,1lJ"l'l]l~fJ11ii1n,iil'u ~,m'.lua111u

(2,393,843)

4,926,607

1,090,361,141

971,021,507

11 u a1 'l'j \J 1u Miifll'l i'vni'mJJ 1,1 afh~wi; 1ml1Jii
A

.s:

..I

'IW!l'llJ'IJ\J
0

,

~lM\JlO

1'.l u a111 u 1u 11li'nl'l i'mi'.i llJl,I a,h~w 1i1rn i:fuii

36

O!l1'1'j'll11lJlf111lf~H'~'ll!lll1'11fllJ'lllfllJ ~iiii'o
11mm111'ji.l1~n01H11n11i-lu
lim'foiliu'l'A"l'II~ 31 Bl!llfllJ rut 2559

6

11uf11nDm1111

'rt.II. 2559

'rt.ff. 2558

0.375

0.375

10,023

0.375

0.375

847,664,397

846,861,223

0.37 - 0.62

0.37 - 0.62

856,887,528

854,703,804

VUl.2559

'rt.ff.2558

lllfl

urn

3,762

3,947

9,189,058

7,808,611

20,000

20,000

10,311

i~ufl1nDmm1
fi'lllfl11,flrJfnW'II~ 9111A (IJ1111f'II)

.

,

!J !J lJ\1 H'W

.

I

,,t

\'IV

.

""'

fi'lllfl111!lMMUIIZl'llrJ111mmM
m1ii.Jm1iu ii1nA
mrninwiu
fiu1m1npmn ii1nA (lJ111'11'11)
m~uinwiu

. ,
!J!JlJ\1,'VW
.

'

!J!JlJ\11\'W

oo~mm~1J'll!l~~n11d~,nli'l]jl]ll 1vu'llloni'mi'iiu1rn~iinibw1;i' 111 iu~ 31 nu11t11J

vu1. 25591\'Ju,wn,1

~i:i11li~~timu 11,Jlu~

37

V
~
'
V
na ~VJ'll 1lm' m ~ lllH'l'flllll'll
l'lll t111 lllflll vlll'l'lil
Q~

'111Jll'.ll'l1VJi.l1:::namun111~'1l

.

'
o
ViJA
U4
V
lll'lllll ll'llqm'll'l'l 31 fi'll1lfl1J fl.II. 2559

8

'

d

'l'UI. 2559

'l'UI. 2558

lJl'l'I

lJl'l'I

12,975,198,851

12,935,855,853

12,975,198,851

12,935,855,853

""-

111\J '1'11·!ljlH1V1.J
ff1\J ~ 1iJ'l1lj\Jl1U\J

lJl'l'I

w i'un I lJmlfllJ vut. 2559
..,

O

Y

I

12,935,855,853

SI,,!:!

n1111Wl~l'l1\JWl'I\JVj\Jf111f.]UlJ

39,342,998

fl! 'lllTI 31 llll1lfllJ l'UI, 2559

12,975,198,851

1fla11J~ 5 ilm111J 'l'UI. 2558 na~VJ'lln1J1i1i1rl1i'ill!ll!li'.lllQOlJii'1Jnlj1J1101ullm1r:Jllillm1•1rnij'1l1J 1i'lll
...

..

a

v

~

i

..

v

.,

.r

l'lf]lll~ll1Jl'l'l ~lll1ll 13, I 00.00 llllllJl'l'l l'l'W i'lf lll011MVJ'll ll'l'lH'Wl'lll !llHl'l1Wl1\J)!l\J 1'l'l1fllJ\JlfllJl1'Ulll'llJ
...
:l-'4....
J
y
....
sl
"'
J
d2t
1 d
(11lJWl111lJ 4) M\Jf.JlJ!lmll'l!lnllW THBFIX u1n,naa,n1rnu<1::: 3 1rn::: !ll'l11'1!ln11JOfl~'l'l>!JUll::: 5.5 l'IUlJ
,/a

Q

0111 IJ ,1,ln:::.i a mflmi'lll 110 6 1~ ell11<1:::ilfi111ll l'l'll11:::lilli:Jwjfhri~lirn 1ll ill f llii'll !J'l'l ffl\!l\!1 1.iuih:::u:::11<11
IJOlJ 5 ilil'u~1nfu~1iim°:Jllij'111Jnf~11rn

•
i ll1llll'I010\J
d

•

•

V Q

Q

V4

•

_,,

.!,

V

.IQ •Q

d

S

n!l~'!lll11lJ 11'111lfll~llf:JOlJ~lll1ll 13,100.00 <tlll1ll'l'I 'lf~n!l~VJll11lJl'lll~u!]1Jl'll'lllJl~llll 1'11

1JHU1:::m1;J/~111Jii~m1i'mn1Jl'l11ri1llvmrm1°:Jll

38

~

•

1

J1

~~ ~

f1ll~flll11:ll ofl1~'1'1Hrtllll111 '111fl:lllllfl:ll flll'llll
11:ii1m1111J1.h=nau~um11111
ff11111JU~ll!!fl'JII~ 31 fill11fl:ll rt.fl. 2559

9

• •
!Jllfl111111tl1Mflll

.

.

.

~

1111111111111!1

11111111HII

5,808,000,000

58,080,000,000

1\J'll 31 ff\J11fllJ TI.fl. 2558

5,808,000,000

58,080,000,000

1U 1\JTI 31 li\J11fllJ TI.fl. 2559

5,808,000,000

58,080,000,000

IJl'll

10

.

IU

~

.

rt. fl. 2559

rt.fl. 2558

IJl'll

IJl'll

ti11nr:irnlll'uil

13,498,710,091

14,033,243,597

l.!Jf! m11vi1Jil'u iu iiul'li'mf11\'lh1nm11111i'Ju ,1u

18,867,070,650

4,857,940,268

(5,537,836,083)

(5,392,473,774)

26,827,944,658

13,498,710,091

.

l1ll

.

mrnii-:n'.!uri1u'tllJ1il'uri~iio111l1oimiu (11mo111~ 1o)

.,, "'

fl1 l11'f:l'/1Jl'/\J1J

1o

'-"l

I

~91

IV4

f

m111u~u'IIU11lflll •111m11Jlllll1111Elll~flll

iumnh:'![1Jfltu:fln1Jfll'lM\11Jflf~~ l/25591dv1u~ 261Jm1111J vu1.255911ru:nn1m111!>l'~JJiill~IJ~
m1li,1l'/11ti1111\'Juifoilum1hni'm1111ho11= o.2375 m\'l 1\'Ju~1u11Jifo-tr4ifu 1,379.40 tl'1um\'l 1'.l11ilmrn
;i4m111 'llll'~10 iil'11ri~iiin11ho11,'llu i u1~lllJfl1Jtnwmf vt. fl. 2559

Al

t.,;

.A

... d

"lY.c:tc,

.,....,,

i 1Jfll'l1J'l='l/1Jfltu:mrnm1M\11JflH\'l 2/255911Jll11J\'l 261m11ou '11.fl. 2559 r1ru=mrnm11'11J1Jllll~1J11

m11i,nrnti1 h1\'Jui-luilu~11 iuli1111111ho11: 0.2380 u1\'l 1\'Jmi1u1w'.lu.tf4ifu 1,382.30 tl'1mJ1\'l i-luilu~a
,i4mh111ll'~w1il'uri~ollmholl4'111J iw~lllll'lqllmfllJ '11. fl. 2559

ium11l1:'J/1Jll1U:mrnmrn4111rnf4~ 3/25591dv1u~ 26 fl1fl!J11llJ '11.fl. 2559 lltu=mrnm11,rn1J11ll~IJ~
m1liflllnti1111\'Jw'.luilmrn iuli.i1111u1011: o.2390 lll\'l 1\'Ju~1u1u1'.lu-tr,ifu 1,388.03 tl'11J1J1\'l i'.luilu~a
,i4ncl111!>1'~1oi il'11ri~iiv111J10M11u iu1~vuiim 1r11J '11.fl. 2559

"

'

.

'

iun111l1~']/IJfl1U~mrnm'lM\1\Jfl14TI 4/2559 d'hi-i'uvi 28 l'JlllfllJ '11.fl. 25591ltu:mrnm1'l,rn1Ji\l)~jjij
m11i,11Ynti1h1\'Jw'.luilum1iulim111u1011: o.23901J1\'l 1\'Ju~1u1w'.lu.tf4ifu 1,388.11 tl'1mnn 1'.luilu~11
;i4ncl11 'l.1'~10 iil'uriFj'ii v11u1a11,\11J 1w~vu'11qfliimou '11. fl. 2559

39

•

J;

i

~~~

fllH'IJ'lfillJi flHlnHTIIJ!!llJ '11fllJIJlfllJ fl~Till
'11 IJl!ll'IIPJ iJ1~ O!llHU fll1 i~IJ

ffl'111UUilJ!)'fl11J~ 31 filJllfllJ TI.fl. 2559

,h i;n mil mJ rn1 llil rn11 \'Ju fl inn rn il mJ ~ ~1aMu riu1:ir'VI llil rn1 no, 11 u fl 1i;1 rn Iil all m, llil rn, Ii1mw1u!i',in
ri'11mf1.i,tl !i';111fvv11~ 0.11 .i<>U'IIO,lJllfl1ilunf'VIU!l'Vlil ~ ilfui..11 ~11il'1'll!l~n<>,11m11Jrl1!1foli1u ~ 1foan11
30,000 il'1umn tl'.i11f1rnll~ O.G75 .i!lU'll!l,lJllfllffU'Vli''Vlu!l'Vlil~ilfoil1-:i11il'1'll!l,mN11un1J 1h111uri1u~il
lJllfll.f,11.i 30,000 il'1um'VI

a, 50,000 il'1u1J1'V1 lllltll,lllfllVllt 0.050 .i!lu 'll<l,l;JllfllffU'Vll'VIU!)'Vlfi~lifoilp11il'1

'll!l,n!l~'l'llJ 111J rlm fori1u~il1J11ri11nu ni1 50,000 il'1u u1n i,1vtl'm1.i-:imh1J-:i 'liJi.1'111J111iil;JllT111vi1J
(lJllfllffU'Vll'VIU!)''Vlii~ilfoi..11 ,1111'1 R!l lJllfl1iluni°'Vlui-:i111Jfl'll!l, n<>-:i11u 111J11n.1'1v11tliiu~ 'li.Jil1mz,1!lmd a)

fllDl rn,il Oil ,5'(Jllllllll1' ,z 1v'llu!l'lu tlllill )JIU OIJ~~1vh1'uri d'~llllllll 1' lt 1a'IIU i ,wfl unmil a1J'5i}ll ll

_, 1V'IIU mu 1w 1u om1ni111u 1,i-:iuJ !lmn<> Vllt 0.02 ,ioiJ'll!l,lJll m!lun l'VIV!l'Vl n<>, no,111n11J

llll u ,z

,IO

QJ

9/

"

QJ

QJ

"

I

> ...

d.

W

,I

...

1uri1u~'liJ1nu 50,000 il'1u1J1'VI 1111ztl',111fovll: 0.018 .i!lU'IIO,JJllthilunfmfeynil'll!l,n!l,11un1J 1uri1u~
1nuni1 50,000 il'1umn 1,1vtl'm1.i,nri11J,'liJ'l.1'111JllliilJllflllvi1J

11 lli' l )JI il OlJlJ lV'VIZ Iil VlJI\'Ju fl llinlJIil Vil~ ~101 ,1'll riu lVVI: Iilou i ,w 11 llil 'j)J Iil VlJ'IJlOV1:1il vu IillJ1\U ~ 1ntl',111
• •
•
fuvaz 0.023 .iuil'll<>,!Jllfll'l1U~fl'Vlt1ilvu'llo,nu,11m11J 11-:iil1111i,rn1ilo1Jlo,'liJ,hni13.2 il'1ummioil llllt

if,ey.i 'li.J1nu 5.o il'1umn.iail hwtl'm1.i,nri11J, 'liJ'l.l'nmniiJJllfl11vi1J

'5i,1 rnrni''VI aiiu 1nrnll u1,lllililnil '1.l'fofl1.iuuu nu1unwvi 111 il'1~1 \'Jud'lil'u1rn,.1'1u ~,rnrn az n1,,im;i
rl111fon i°'Vlvilu ~1\'J u i m,!If1,iu J!lU in, r1 lJlJlfllJ~ 1~01,i'!N'll!l,nu,11 u n1J1111J~ fi111u ,1 'l ,J'\u ri'!!J!!JlUl mrnlin
rn1 cr vm~u 111 u1rn rn11' '1.1',i, tl

1.1

fl1U1rnn1vil li1u1u 3 il'rnmn rl1111uil 'VI.ff. 25561rn:~1mu 18.3 il'1umn rlmfoil 'VI.ff. 2557

i-:i tl 1l'u11.iil 'VI. ff. 2558 ~zil null f u tl'm1fl1u1 rn;ivi lJ tu 11vi'J1utl'.i, 1rvi lflll .i'llil, 1m'5u111lfl
(CPI) ~1',zmff1,1vn1:nnrn1til'!la 1',zmffinarll't1fouri<>u11il'1 i,tl !i'm1.i,mh1i!l, 'lihnu
fuva: 3.5 uaz

'~
.. 1..,
"
""
.J..,.
..., "°""'
1.2 murn1,nm,1uu
uu1111rnva:
0.15 'll!l,,10 IJJSI
1\>l!)'Vlli>Wlil!lU'll!l,fl<>,11un1Jl'llnil~lnl'l1'VIV!IU
<!:I

~ i,1'u1 rn, .I'1u ~ rn1, (11 li111nfl 1H1h m~ v1fluilnil u,i ,m, rn11' ,z flu fla Im:1~ u fl 11'1111>11JJl1'!!J!!Jll'lfl
.d,..,. d d
"
Vlil'llVltnV1'11!l1)

40

fl!H'J'lffJIJifl1~1f~W;j'll911limAIJ'lllfUJ ~9'111

'111Jla!'111lJ'l.h::fl!llHUfllll1'11
1h11'iuilll'.uqir1uri 31 fi'U1lfllJ vu1. 2559

2.1 li1u1mn1m~vui1nim1fvv11: 2 'll!lnia'l1h1m~ou~1~u1riuni'V16iiu~i,1'u1m'l.i'1Ufll'l\lllll\il
~fl !l~l) U'l 1ll 'l.i'i'm1n~1 'lhtrn::ul'Hl'l ll\ilfll'l'lW 1,i 'l ~1 'lf1 .i11ii u fllrn 11:u1m'l li',m1rn i'V16iiu

~ 111'u1m'l ;I'1u fll 'l ,1 m,i u e m11 il e1iJ ~ 1fll'I i'V16iiu ~~1i11111 :u1m'l Ii1>1 fll 'l if~ 1~ rn 'lf l Ii11ii u mm11:
u111 nli.imrn1el'l fill~ 11~::l'1h .i11 ii,; mnrn:ul '11 l'l llilfll'l i u-iu ~ 'll!l~ffl\J I\J mh li11ii u fl1rn11:

u1 m'lli'l'lfllrn iifl~ 1~ a1'1l'm 111ail Ii 1u1 mn1ail 1rill1ulim1fv011:: 3'll!l1~1mu~ 1ri u fl11il1:ll11U fll'l
'l 1a1;I''l 1ail~ 1~a1 rim1 i'V16iiu ~ i ,1'u1fll'l ;I'1u fll'l ,1111\il!l111 foii ,i'~ mii1
2.2 fll'Ulfl1'l~l\J1\J 20 i.1'1U'Ull'l;;~~t'lfl'ltl)fl1\J~ I llfl'llllll VI.!!. 2558 llllt1\J~ I llfl'llllll VI.!!. 2559
~1~v1 nun i'V16iiu ~ 1,1'u1fl n/1u fl l'l 91111.i ~trill~ u;;11\'J u l'l fo 6iiu 11111 l'l 'l llll u 111 ll li1u Irill~

.

fl!l1l'IU'l11Jii1'r1'1i'.imrni'V16iiu imflll'UlllmhmHrn1\il 11'lvt~l.Jiuil VI.!!. 2558 trn: VI.!!. 2559
'

ui.1'111,1 miii J1tl 1u miii ~l'li'V16iiu 11Y1 i l'l'lfl1JU 1111Jff1'111riIJ 'liJ111mrnli11Jeu ii1'mimH'I) U'l11J 1,i'
1riud1fva11: 20 maiu1umrnh11u\ilff11Juu (-iu~ 31 liu11111J vu1.25571111:-iu~ 31 liu11111J
VI. !I. 2558) i ,1'iJ fo11 \ii lim11i 11J1fln .i1fl~ 11 i ,1'!Ill .i 11 a'e1 riu l'l i'VI 6iiu 1!111 l'l rn 1J u 1111Jli1u ,ri IJ
~a~ 1iJ'lili~IJ!lu

fl 1u1 m n rim~ l.J;; ~~::'Jin: (fl) 1rl !l ~1 '1/11111: ul 'Hl'l Ii'\ii fl n ~ 1\'J '11 lJ 111111mv1rnmw111.i e ffl\J I\J 11i1
.i11ii 'II fll'l 1111:u111 nli',1m1~1~a1riul'l i'V16iiu ~ 111'u1fll'l ;I'1,; mrnml'l ('II) 1rlviil'l fo6iiu ~ i ,1'ulfln
;I'1,; fll'l\lllll\il ~ i,1'~Ii.imrni'V16iiu1m111JU1111Jvi1m'l\llllll'ltrirnli 1J J 1tl ii\ll'llfl 1u1 fll'llri l.Jt~ 1J i uuli 11:m iii
as
~ n!Hl)\J'l1l.Jllllt ~~\ilfll'lYl'lVIUIY\J
••
•'Ail'l'llll.J\JllllJ~t ••
•
~t!U\J
1iJ\llllJl'I
!\il\llflMfl\J

i um iii ~1101,i''l lVU'II e ~ fl !l1'1) m 11J ~1~ a1 riu l'l i'V16ii'II ~ i ,1'u1m1 ;I'1u m1 ,1m1>11'IIii1\ii 'l 1riu fl 11 ~1m u
~rvi111uf6a11: 11 o 'll!l1il1:miu fll'l'lW '1,i'na'\'h:a: U11'11!l1l'li'V16iiu~i 11'u1 m1i1u mrnml'llilllfo'\'J
,i'1 fl~11 ~Ii\ii mm i'VI 6iY'll 1m11 l.J'U 1111Jil iil'l il '1 Ii'11111,iv u u\'Ill! ri 1J 1~m\'1'11 ~1,; 1u ~rvhriu f e@: Io
'll!l1'lWliff1'111n\J~lfiUfl111h'U1uf6Vllt 110 .i~fl~l1 \llllJ~fll\l\J\ll i'llffl\Jl\jl!Jlfllrnllfl

41

nM'IJ'lllilJll'IHll'1H~'llfl'111'r11tnllllfllJ ~illlll
l11J1£J1l1Pjthzno1J,1Jnrn1u

ii1tt11Jilliuq111u~ 31 ii'm11'11J vu,. 2559

12

.

.

,,

'

'

no Hp; nlJ.l'o,1fl:iil\l fl1Jfl1llJ1iiv.:i m.:i flm1 u vl ri111()! "l.l'ur\ m11J iii a.:i~1flll1l,1110 mii o 1111miio.:i.1'1u m, hl'

.

'

ll1llllffO'l~lfl!ll'll]ll!lnlUO

.

,,

,,

,,

'

'

m1miia.:i~1fl!l1•m11omiia fill mmlilaum.lM'lfo,5m1,rnmiialu1rn1.i ff\l\'11mi'ull:11ililum.:iflm1uvl!J1~

vh 1tt'fl!l,'1Jll 111Jilr111m*a.:i~1mi1n1mimfl a "l.l'ur\ !im-111omfl a'lf 1rn1u 1>hn !!!lllJ\l n1, 11u 1m:11u ij'all
l'fmJJunm'.lu
Vj'1ll'o"'
.d""
dd
jJ
1u,z1111.:i\'l v1.11. 2558 flO'l'IJll,11J ,m'lfl\'lll'fl!ll\llllllmllllo\lo1Jn11omua1J\jllfll~l\l1u 11,325.00 lll\l1Jl\'I
l,d

.Ji.,,,_....

lo

.J

..;,,

....

.%

"'.d.

,,

'lHll!ll'l111l!lfll1JOfl'l\'l100ll: 5.45 lll1:011n,rnmuoll001l1\'I THBFIX 1J1fl!!)Oll: 3

.

'

.

\l ll ft 1Q91 n, rn'lf o.:i ffl\l l!l lll ll m llll au 5111111 !l m ii a1u ,1.J liJ ll iM.:i il

.:.

'l'Ul.2559

'l'Ul. 2558

linml\'I

lillll.Jl'll

(197.68)

(200.47)

,.~ ..

fi11!J!()'IN\il1Uflll 11ff\ll'lf0

o

fl 11rn*v .:i .l'1u rm 1tt'ilw ;o Ii!l 1111m* o.:i ~~ffl\ll\l l!ll~ "liJ 1l u1i1111J ffI\!()! 1 oR .:i o 1~ il 1>rn .ivmz IIm1 mm fo ~ 1fl

iiu '1'11l'i 0\'11'1 fl m1 \l '11 o.:i fl o 'I 'IJ lJ nil 1111lll*v.:i .i'llJ m, 1il'ilu 1;mn,i ~ 1flfl111Jl *o.:i1um, Ii,i m1 i1 am ~mi l!'lh

,,..

.:to

..,.,dy,l

SI

d.,...,.,..eto

.J..,q

d~,

l;jllfl1Q1lnllll 11lJ100'1 ~llJ1\ll'llJ\'l~'ll!lllllZ~'lfl011flll'lllllfll'UllO\ll'f\l\'11l'iV11l!l'lfl1Zl1\lfflJfllJ tlJ'IJIUZ\'l\'l'll'f!l'l~lV

il fl1lll, o uf llll z1~ ll i ~ i ufl 1111 !l 01 ll~ vu fllJ Ull: mm10 ,i 01 o.:i, lfl 1fllJ "l.i'e oH iil'f 1: 1u iin '.II tu: 'If e,1~ "liJ il
1111m~ o,'ll'e .:i fllJ i lJ 011 vi~ 1, wll;J ll ft 1qil n n ll '11 ll .:i ilu \'11l'i om.:i m11'.l u1rn: 11 dilu \'11'1 m11'.l u fl o 'I 'IJ lJ n 1J il fl 11
W~ll\U ll'f Ol\l flll!U'LI~ ~lJ\l'IJ!l'l.l'lJ 'lj lJ~!fill ~lflflll II ll m'U~O\l11lO'l!11Z 11 d fflJ oRnlll l,lllllJl!l'lf'lf O'I fflJ \'11l'i 6
11l1:11diiul'l1,flm1u'lfo.:ino.:i11u111J w fu~ 31 iiu11fl1J Yi.II. 2559 mi: Yi.II. 2558 1111J~ll11no 1u.:iunm'.lu

il \l ll ,h~1m1'1i\ o.:i flu l,/ ll ft 1q9l nrn

42

~

y

~

J1

QQV

no~'IJlffUJ!llHlln~n119rnm111uin11:u .i11n11
11u1t11111lJ1.h~nomun11i'.lu
l!111ruiJ&uq.iY11~ 31 fi'll11fl1l 'l'UI. 2559

13

V

"'ii q

""

'V

u

ll!J0110Uljflflilllll~Oll011fl!O!J1'1JM01J

""

.d .d

<JI

....

"'

~

""

.de:1: "

ljflllnllnrn~mrnuia1'1llJ~fl1JflUflHVJ'ln1lJ 11lJlOM ljllll<lllll~fl~fllHIIJV11Jl~l11Ul')lJflll,1l'ln11J ~flll11Jl')IJ

11'1 on ll411 u nmt1vv~1110 Mfl1Hl1U l'J IJI ~ 01flu flun v,11u 111J 1frii~~ 1\'Ju 11'1011 H.i 1, 111vm4 ti'lllJ 111J ii~
u'hJ''Vl~l'ITl11l'l~nlllj1J U1:il'111!lJO II ntn~ 011~1\'Ju u1:il'11aoo 11Jll110 l~01fl\J \Jllfl~lfltllj lllllllllldi~m1
~1~01-u'v, flu Ei,111Jo n11il''Vli 11Jlll1~1J llllll~,lio 111J 10M 11 u~ii ff'VI iim1miia~11,111111~111 ~111v'VI ml'v IJ!lll~
i'.ili11 fi'Vtll ll1!1~1i'JU 11'11 tlhllt]! flUflll4111J 111J {U11111 fflllt)/11lJ1,i\ m 11Jfl11 Ullt'l1 'UMllJ 'llll~ 116~11 \J 111J Ullt
ll'IJ 1in 1\J 111lJUl111~ lmi'il'l flU1Jlllllll11li

11!\J fl~fllrnlltl,lllflmf~11 IJl'lli'J \J 1Jllllll111ll fl~fl11~1~01'1i'll~fl\J flU

fl6~11\J111J

43

flMlJ'ln1111flHU111.;i'll9111YmmJ'lllfl11

Allii'n

'l'llll!llllllJU1:flOU1Ull11!'.l'II

IT1'1'11Uilii'llqA1'11~ 31 fi'll11flll Vt.fl. 2559

13

V
A
1
' ' V V
11!11111 flU!Jflflll!lll:fl'llfllHllfl!ll'UO 1 fl'II (l'lll)
~~

.. .... '
1111)!'...
'
- !1JlJ~OOlllJ1UMl'JlJ110
9MOO\IU1UM)llJ
>11J!oua: 28.11
(VU!. 2558: foun: 28.11)
• • ,.,
• .r
- I\'J lJ~~1umvWfflJ lflHff>Hl'llJJllJ
y
y.,
.......
"i
- 1\'J u~oo11u~o•~~,1mrnrnu1Yu ,11rn1J1Jlfl1J
nu1my1iiu!oun: 5.oo '1Jo•i1u1u,ju~
li1mhuhl'11-.1'1J•111J,1
.... •
• •• ,
•. , ' '
- l\'J UrjOtlll'U'\ltl.:.lrJ'lllVffl'lli 'Wfll'i'j1J1J'S:: ttl'll'Uilfl
j/4'1

Q

.

.

'. ,, 5.oo '1J00~1u1u
110",,
'"fi11n11u',mymurnuao
.d_
1/j
'JI t
11umrnu1u ,,111n1m111J,1
j}

O

~y

jJ

I

y

.,

.., , . , .

,,J

- !\'J lJij001jlJ'1J0.~'1JlU!1H'lUfflJ 1!1HfflHl'llJjlU
nu1my11iufoun: 5.00 '1Jo•li1u1u,ju~
li1mhu 111'u-.1'1J•111J,1
,,
JI •
...
..,
...
- !\'J lJ~001jlJ'1J01~1'1fl!!lltll1ll1>~,1n,mno>1U
imy11iufoun: 5.oo '1J011i1u1u,ju~,l1»iiiu
:
, ,, y
,111111m»11,1
~

1ihJ11 il10rl1flli <ilmm11110) li1n,1
u1Jvt 1tu;u i1fmn fl6lJU1U1T1'l1u 'ihn'lil

u117l'I Vl4 ]Jli ltl'lf Qilnafu~a
flOIJ\jU!fl'l7lJ \Jlf),1
1J1ll'Vl !'VllnflOIJ !!Ol'l!'lfl'I !!lJllJ~!IJlJ'Vl ~10,1
nu1mrniim1110 li1n,1 (lJlll'lflJ)
... .., .., ., .. ..,
lJH!l'llll!Oml'Wij,!fillfiO•YJU
hwvnw'l/11 li1n,1
i;m,m111mnw'l!11 li1n,1 (1Jm'lfu)
..,

"'

..

0

...

,. .

.. •1JlU1f11n
• .,,um,rnu><
• _, 1U'l!IJ~1nnu
'
,.
-11JlJ~'
"f/l'lli•

..

,,

.., .. , '

'

- lUUrJ'Ultlffl11j t'l-lflll11Ju':i':: tEl'lflHl1fl'i1V Ylltl1li

,.,,, . • ,.1
• .r
- ,\'J u~ 1»1'1f111rnunu ftn11n•wu11u

...
--·1m•ff>1•wui1u
• .r
- 1uu~'1J1umwunu
- 1\'Jmj'1i11m:1J1m,,i',1mm11n11fwuiiu
'1flHfflHl'I\Jfl\J
• J
,,,, .. ·'·1m•11n1wu11u
,,,r
- 1u1Jijl'lfl'lf1•11rnu11u
-1i'luJ1i1uno1J1m,i,imm11n11fl11Jff\J
• .K
1fl>1ffll.l1\Jjl\J
,, ·• ,. 111rn1JlJlfllJ
- 1uu~~,1mrnrnu1rn

....

- 1\'JuJe1rnNllU>< 1v'lfU'1J0100.l'Jll>1lJ
- IU\Jijij,!fillfiO•l'Jll
-1\'Ju@lo,ju'1Jo11J11J'11,i',1mrno•YJu ~•ilo,ju
foun: 99.99 iu1J-:i1J'11,i',1mrno111u
- 1\'Ju@/011u1UM)l\JllUim11 ~1ilOIIU1UMl'Jll
111J!ou11: 4.25
(VI.fl. 2558: foun: 8.16)
-1\'Ju(i'!ml1J1~\J
-1\'Ju(i'!11'1l-:lnm~u'11nnu1mrnn:~n111m1piui

44

nMJJllnllifl1~lflH;l119111imfl1Jlllflll ~lh'fo
'11ll1tJl'11"Jtl1tmimun11i111
lirnfuilil'.11qi;i111~ 31 i'1111f111 ru1. 2559

n)

YUt2559

fi.fl. 2558

urn

urn

1,890,473,760

1,895,338,620

1,221,555,168

1,216,320,900

-uTumuri1'HUP1'nfl1

11oiAu1nn11D-t7J1..I

u1ti,i Umvhnii (1..h::mniTiu) \111li1
·nu1i ,nm~trn~11ulutlqity1l fJtJ.i.11nni'wUih,
1m::ffY1fi1w1i

fllllfftyi1Jl~'ilnM'S1lJf1U

u'i'Yn 1a1Vu i111au flmd'.hihfli1..1 \11n'.i

nv1t'il1t111lrn~,iu11..1n'Ey(Yllou'll1uni''l'iu'ffu
un:::ih1i1w1,

,,.1,111,,

196,500,000

11rn.1fftyqJ1~11mNi11Jfiu
.... .f
vi111Y1rnfl'lltni1':i

u'illn 111 yiim,iu'lfa flo-une~1.fiu'lf \111li1
·rn.111,h'lh

2,082,240,400

1,946,314,667

m11tltyqp~liln1Ni11Jn'u

1,071,427,738

617,037,874

flllJffqJtyl~'ilnMhllflU

3,331,783

4,095,163

u1ll't1 Yll lJrl IO'IJ ijilnoiwva fl6JJ\fiilfli'1..1 ihllil

11u'lA'fl11'lS1
1illlfl110ffn1i11t1 'Dlflil (U't11'1f'U)

·nu1iflamrl'u

!(Iva::: 0.37 o.621ioiJ
M

(vur. 2sss : !oun:::
0.37 - 0.62 ,ioiJ)

li\.11fl11,'tlllrtlni'll0 '11flA (lft11'21l0

nv1~r1omfiv

528,562

15

ff)U?lt 0.375 ~ L3

~oil

r•••, 0.375 ,ioiJ)

(~.fl. 2558 c

45

I

Oll~'IJ'llllil flHil'1l~~'ll!ll'IIhmnnmllJ

.

.

m'h'fo

11mm11PJ1h~no1minrn1'1l
"

.... ':'I""

V

""

V

il'l't11'1Juil''ll!J'A1'1lTI 31 li'll1lflil 'l'UI. 2559

13

..

n1101111u111111t111t1~ii11011ii10111ii0~11'll (.ill)

ft.fl. 2559

~)

X

'ft.fl.

2558

urn

mn

'Ulumt1ri111,m11fl1

70,828,498

64,403,053

munvTI::::10mi1in11nm11f! 11

171,389,767

135,421,110

2,425,707

84,522,839

15,886,004

13,955,186

•

Ol'i'll8U1fll1

u';1',mn'nY1i''t't6iAn11no,3't'jU
i,m,n&,i,1 thn'A
ti1nn1J1ilt11Jn11'1ftm'i

.

.

~l.lYJlll'll~Ol'H'31-I

'S1Un1'i'U1R~ll {J''rli~J,3 iii1flR~\J 1JlO

fftyqp1mmtl~t11Jo;,omrlv
1t.nf111nin1lrm ii1n'A ("'H1Y'U)

ti1n,rn1ilu114ijumnn.h:::: iv'llu'

ti,1,r~ w h, mnn 1irlll1JTii'ntlffu
lm,rnf1,3i1JJ1u im11uinfl1J
u1'HYI ltllilflOJJ 118ffl'V'tl lllll'Uilltl'Uyj

R11J11va::::10oo ill,nJlffll1fJ I l

80,000

'\11flA

ti1n rn1i1 mJ~!ft mrn1rHlffu 1'YIHlmmnJ

50,351,539

47,420,259

97,061,868

94,024,726

u';1'YI 'tll gilrnrfo"lfa ftOlll'l6~t9'U._ \11n'R

ti1ffnUul1rnl'3

.

.

'

fllU1rnfl111JU'IJ'3ll1'3'1J0'3lfll

1,199,330

46

>

V

>

J;

QQ

~

fllN'lj'll11iJ !fl1~!11H'l'l'llf l'l1!'1'11fllJ'lllfllJ Alma
111J1m11,itl1~110mu1111i'.l'II
U1'11foi'Jil'.m,1Al'II~ 31 li'll11fllJ TI.fl. 2559

13

u1Mti iimrlmri (1h::mt1i1m) ,1flR
~ fl»d 'illfliltyqp1O'IJ'\l1oni'l'fv'ffuu'1:: ffVl~'ilO11
...

Q

...

...

.,.

1'iOfUfl1Jl.:iU'lfvlt'lfUfl11:4~'ifl'illUl'rn:

"·"· 2559

"·"· 2558

urn

um

315,078,960

315,889,770

2,002,486

2,264,880

1,591,374

1,754,066

274,000,000

137,000,000

ulamall111u~"11m

u1'1Jn m1GUU tiinur Aouihilmtu ~11lv1

u1tit1 'nl giineiw11n fl6llno~t-6u"U' ~ho'R
1\l1MdnTni'1

u'iil'n na IJW '"' gil11ai11.,, na1J1Jilmtu 0111,i
.:

I

I

.:

""'

I

I

,,

\') ft 11 'U 'il1fll'1'U 'illtl'fl ').:jl1'U l

1fo16nml'1
nu1~ti11'lf1i'mhr11U1
,111m,niiminu 0111,i (1J!11V1J)
i1urhnlitJlfll'i
,l

"'
,,;
' ...
1111J1nyt1Jrn~mH'i11Jff1.J

55,097,422

~ffH'lHllflfnl'lfl

,l

~fl'tt'IJ'illfl110rn1JU

.,j "'

.J

...

1,400,000

1,400,000

¥11lJl'ltfWl'UU\l~ ,:i

37,859,880

2,108,484

YlllJfft)JqJ1~flniH'i11fflU

1,826,239,460

1,699,247,623

flllJffqJt\j1~9lflMi1lJfltt

847,664,397

846,861,223

165,988

144,969

!ova. 0.37 - 0.62 soil
('Vf.ff. 2558: !outi::

0.37 • 0.62

.

"

'

tl i

,.,, .

tllli'i'ilJl'UlllJPj~UltFUt 'iZ O'lf'IJr1WillO

liail)

1,475,863

1,261,857

6,520,289

5,930,673

3,762

3,947

86,948,546

84,522,839

•,n1iff{l!qp~1o1on-:ii11Jtiu

43,939,238

46,403,153

mlJfffl!{l!l~ ~on-:i'i11Jflt1

2,971,419,584

2,962,409,737

vn1Jffqiqi~~nn-:ii11Jflu

2,965,092

2,483,696

V11lJ11UH::lijtJfl1U'H'lJ1Ul'H'f! 11

u111t1'Ho'tmin~'Ov1011ne~1JU 1mm,W,sri ~1llA
fl1n'inHilt11JflUiY1flTitf1,1~10

,111m,1nurmilvr1 0111,i (IJ'11'1J)
ih1N1ntiu1m'i

fft11t111uann.J~ou6m111omrlu

... ..,

d ....

1J1'Yll lfllftfl8U IIOl!rl'!ffl Hlll\.l{JllJUYI 'illflA

fl11i'fimU alJ~\1'1m'ini'wUff u1V1':ifl1JUlfl1Jti'1.:i~10

47

,11

T

~~

OtN'IJ'll11iJTfl1~1!1Hfl'lll!l'll fl1fliJ'lllfllJ flll'llll
V

V

'tl1Jllll'tl"JU1Zfl!lmum11'.iu
i.im,uuii'.u~fll'll~ 31 fi'll1lfllJ fl.fl. 2559

"'I

_1

i .d.

J

.., .J

,um,1J,~'l/1Jfllll~mrnmrn~11u;i,n1 1/256011J!l1u11231Jmlfl1J

vu1. 2560 fllll~mrnm, Iii1fl1J1Jl>lll1!1J1>1
,i"1

""'

-

m1lif1ffnfi11;i\'.Jll!1in'.lu11a1ul1>1n11il1ua: o.2400 ui111i'.lu~1u1lll1uvf~lu 1,394 cl'1uui1111uilu11a

48

~llfll'>l~U
31 fiU'Jlfl)J 'l'U'I. 2560

pwc

91

V

d

,

y

ao. ~

.,f

q

'IJ lVI !'il ll'\1 'U 11 -:l'l.J fll'j 1-:l'U 'IJ el ,:i fieH'l'J 'U 'j 1ll 1fl 'Hfl'H:J'l'll.!! l'U l'Vl rnll'U lfllJ WJ 'ilVrn ("fl el -:l'l'J'U 'j 111" ) II i:'l'Wl-:lj ll.! :fll'j !-:l'U
.c::::11

.

.

'lleJ.:JfleJ -:l'Vl'U nll ru iu ~ 31

i-u 11flll VI .ff. 2560 m1:m1 mHi11iJ-unuut1: m: u m~u ffwirlrn f tJi'.Jifu ffwi1u1~i£miu

•

-:l'l.J,)tl ru 1'Uvi 31 ll'U1lflll VI.ff. 2560

•
•

-:l'l.Jth:fleJ'l.J'jlfHl:1VV'11~'1.Jtl-:l'l'Jl.!

•

-:i'l.Juflwi-:im'jnJ~vuu,Jt1-:iffu'VlfV1vcy'Ylnri1"11t'l.lllRu"J'wi1u1~v1nu

•

.:j'l.Jfl1:Uff!~'I.Jff'1ffl'11f'l.JUif'U"J''11'Ul~fJ1n'U

•
•

'li'e1mrvn-:iflm~u~ri1i'iruri1"11f'l.Ji'.Jifufl'11'Ul~EJ1n"U
1m:
"
u
•

ru 1'U~ 31

lll.!1lfl11 VI .ff. 2560

-:iutil '1'j 'IJlWl'l'J'U ffll1f'l.Jlliu iJ"W11'U1~ EJ1n'U

'1i'1V11f1 'l~,Jilu~ ,:i llJ 'Pl n11 ffe) 'l.J 'Pl 111ll l'PI 'j ! l'W fl n ffel'l.J'Ut\j; fl 1111 f 'l.J ~ '1 'lf e)'l.J 'IJ el ,:i '1i'1V1 1iu'1 '1~fl ri 11 '111-u rl1 -u 'Il e! ,:i
fl1111f'l.J ~WJ'lfeJU'lleJ-:l~ffeJ'l.Jut1.1:U~ elfl 1rn11'il ffelrn'l.l flm1-u 1-u 11 v-:i 1-u 'Uei-:i'li'1V11iu'1 '1i'1V11 iu'1ij fl 11111i'.lu 1
hn : ill fl fleJ-:l'Vl'W n11
"

'Pl 111 'li'eif11'11 'W

u

•

(Jl'l.J'j 'j ru 'IJ el .:i ~'U 'j: fl el 'l.J 1'b'l:UV1 utu :U1u ff1'W ~ 1~ v1'1i'el .:i n'l.J fl l Hl'j1 'i) ff el 'l.J .:J'l.J fll'j 11'1.J ~ f1ll1 lJ '1 lfl fl

fl 'i) n

"

u

n f111'11'l;Vl'Ut\! :U1-u Vl'j :'Urn 'j l'lf'U Oll .fl Utl: 'li'rn1 1 M tliju~'PI lllfl 1111 tu~ fl 'b'el 'l.J ~ l'W 'i) n fll'l.J n

tu

f
ru 'l ~ -:i1i'.l-u 'l ,J
J. 91
'JI ~
,
,:::i V
V 1.1 Vci,,
J 191 ~ I
<£
'1 lll 'll ei flllT 'W wi m t1 l'U 'IJ l'l'll 'illl'b'el11'11 'tl n;r ll.! m1 ff eJ'l.J'l.J w
u 'll''Vl 'IJ 1V11 'il 1 1'P1 1 'l.JIVI v-:iVI ei 1m : 1l1111: m .J m ei 'll'l1Jl.l m ru CVJ
91

o

,

Q.I

QJ

,::t

,::t

~

d

.,

.,

1'W fll1Uff'PI .:!fl 1lllll1'W 'IJeJ.:j'IJlVll 'il 1

~, °' • • • • • • , • • • • °' • •, • °' • • • o o • , • o , o • • o , o o , o, +" , o " o, o "

"

• • ,+

o,

o ,o "

"

oo

o, , o

o•"

o, • •

o•

o, . . • • • • • • • • • • " • o ,

• • ••••Io,•• • • ••• I• ••• • • "••"•••••" 0 o •

• ' • • ' o " • • • • • • • ' • • • •• 0

• • ' • • • • • • • • • • • • • • • • •

0• • • • • • • • • '

PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
15th Floor Bangkok City Tower, 179/74-80 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand
T: +66 (o) 28441000 F: +66 (o) 2286 5050, www.pwc.com/th

o ' ' • • • • • • • o o ' ' o ' • ' ' ' ' o • • ' ' ' ' '' •• ' • • '

pwc
1it1 ·HTlrity 1u tll'.i fl '.i1 'ilfftl'lJ ~t111 tl-:J~l-:J
-:J'lJfll'.i t~'U rirn i''lJ n1>1U 'ii ~'U'U

"l ~i'.h!mfoity ~ ey1>11P1ll.J~,wvlu 'ill~IJ,:j ~1h::: fltl'lJ1'111~ '1J eM ,hvn :o'11u fll'i\Pl'i1'il fftl'lJ

•,hvuf1Mihi el .:mni1i1 lJ 1vl il 1Hu 11u 'lJ1'lJ 'V1 'llel -:Jnl'i\Pl'i1il ffel'lJ-:J'lJ n l'.i t~'W 11>1u'.i1l.J

"' &fl
~
., "'
tn 'iu :;:: IU'U 'J ll fl 1'11 B.J l.J 'U ll.J'} 'U7'U1j 'if){J
H ff'il.J W'Uf 7'U
~

.

/

Q

Q

,

TmmmmJ.J
"'

,.

. I

"'

"'

..

"'

9

"'

ell-:JCH lTl.JlVllT~u'.i:::fleJ'U.:i'lJfll'il-:J'W'lJel 5 L'iel-:J l-:J'Wrl-:J'l'J'U L'W~'ifl'il
1m.:irrf1.:iiu!1u

' ..

..

1

.,

"i

~

,.,

l.! Ml 1q\Pl 1i'.i rn '1J el-:Jl-:J'W rl -:JlJ'W tJ 11m 'ii Lfl Hff'i H'l'l 'W! 11.J
"i

""

y

'

"" ""

~I

,J1 :::1iium11Jffl1llJ ffllJ 1H1 m1J.J 1tlu fl ff'.i::-u r1 ::-

L'Vl'.ifll.J'Ulfll.J l.Jl;!rlfll 116,544.51 i1l'U'Ul'Vl '11'.ielfll>llutJ'iellJrl:::
er.

CV

ct'

t

w

"

.::t

,i,

3'...

J

Q

,Q

fl11lJ!'V11J.:J1i'i'ilJ 'IJel.:Ji;ju'i:::llJ'U el ff'.i:::

~

.::::i

97.28 'llel.:inu'VlrnU'Vl-:JlTlJl>I ru 1'W'Vl 311i'U1lfllJ 'l'l.ff. 2560

iJ'.i::-Li'.JtJ1ntll'.i Llrl:::fl111JllTlJl:::fflJ'IJel.:J'1felfflJll~!l'U

LL r1 :;-i'.j f11 l'.i ~ U-:J

lTrltl'Vl I'll '\Jl'\'l!,ll \Plffel'lJ(lllJ~'lJ'ilTl'iflel'1'VJ'U'i1lJ L'U

111 Lf11l,1tJ 'ii lf111'U M'VJ'U i -:J mi11 1Jl'U 1'U

,.,

di

.,

"'9

0

'l

,.Jl

., ""9 ,., ,.,

.,

5,508.86 r11u1J1'Vl '11-:JQnrni 11.J.:i'Ufll 'i'lJl\Pl'VJtJ ~rnrn

,.,

'1"'

,., .,

9

!i .:J 'YI~ ff el 'lJ fl 11 l.J ff l.J l '\'J ~ ff lJ IN r1 'U 'el .:J fl l 'i ,J 'i::: tiJ 'W

'tJifuey\PI 1'UL~t.J1tl'U

ffllT i'mifl'i lfl\Plrl\PI~ 1 i<A'u 'VJ'W 01! 'Q ~ uri1.:itl1mrfl

flfl 'i lf1 l'i L~ 'lJ 1 \Pl 'U el .:J 'i lU l ~ij fl 1 llJ ff el \>I fl f<el .:J fi'lJ

'1i'1'1'l111'1Mm1mhirulu11el.:ii11~el.:i,:nnn~Hu1::-tihrnr1r11i'.i
u

"

UIN'U .:i 1u ~ nrnmJ fflJ IN r11 u el'W lfl \Pl '.i 1J.J g.:inn

m1lJ'lfoiei.J ~nJ.:iin11uM~.:i1tluin~ Hu1:::1iiul.l r1r11

H

~1;t.11'1nty ~1u n 1'.i,J1 :::1iiu 1 urlTwn.:i1u1~ ,ntiu ti'lJ

i 11tl u<A'el .:i H~ r1 u'Yi u'ii '1J eJ .:i ~'lJ1 mrnel.:i'VJ 'W nJ.J el d1.:imn
"'"' 9LlTlJl;ju'i:::llJ'Uelff'.i:::
I
"' "'
I
"'
l;j'U'ilfl'iflel.:JlJ'W'i1lJ 'l\Pl'ill>I
Vlltll'.iu'.i:::llJ'U

'1J ll'll ,Jl 'Wfll'i\Pl'i1'1fftl'lJ!'i el .:J'W

l,j r1 fl 1q~ 1i'i'ilJ'\Jel .:Jl~'U M'VJ 'U 1u 'J1 '.ifi 'ii 1f1Hfff 1.:ii'U ! l'U

\Pl'i1 ,J ffel'l.J fl1111Qtl\Pl el .:J llrl :::fl 1llJ fflJ'l'l'W 1i 'U el.:J 'IJ ell;! rl

1'Vl'.ifllJ'UlfllJ1tl uiJ'.i:::i l'l'J nu

~ l {tu fll 'i ,J '.i:::&w 1 \Pl tl1n fl lHjlJ <;11 el Vl-:J

,i,

"'

0

,i/d "'·

,.,

•

... ..

,., 1

~

'JI

e,,

GI

f1'

'J)

l'lf'U

ffq)t!Jll'lfl

,.,

gJ

I

9/

.Q

QI

,: :i t "'

'Ul'l'll'ill'l'l'lJ11 'UelfflllJ91~1'WlTclfl'Vl 'lHlT lll::'ffll\PlllJ
'Htin~,u~iJ elQ 1rn:::l.! r1f11~u'.i:::ciiu
ffJJlJ~!ltJ'Htin~ ~'l.J1m1t1el.:J'VJ'W'i1l.J H1um1iJ1::aii"Wl;! rlfl 1

Mun '1i'm.Jr1fft1llJm1ru11r111>1 luu,i~,:ru tl'tyqi11'li1 ei.,-i'.i1m'.it~'lJ111
'UtN11aM ur1::- eim1m1fi1>1r1\PI mmi'm..1r1~1JelQ lu.,-ic111>1 ur1:::
1~el.:i,11niYu'Vli''l'lviJan1Jru:::11m1::: ,i.:itlunl.JlJ~!1u~t11ml~.:i

~ nihmru 11tl uu'fi r1:::iJ1::-m'Vl'IJel.:Jff'W'Vli''l'lv iJ1:::nel'lJt11.J1Nr1

...

1

"'1

,.,~

tll'i\PllL'WtJ.:Jl'W ~W'i1lJ'Uel.:JrJIPlffllTtl'.i'.ilJ1pfHl fl'.i.:Jff'il.:J'l'l'W!llJ

Meltjlu'lf1.:i~ t.1ellJfo 'l~

pwc

!JI

."

d

....

I

<JJ

C\

d

.

C\

'J)

1

'J)

...

i

.!1

'J)

tl1-!ltHI '\1lJ1tll'lHl1J':i::ntJ'I.J.:JtJn1':il-!ltJ 'IHJ 5 l':itl.:J 1-!ltJMVl'U

'IJWILil1'il':i1ilffrl'I.Jn1':iM'VJ'U 'U~':ifiil 1fl':i-!lff':i1.:Jl'l'Uj1'U

l'Ulpnil 1m.:in-fi.:i-rh.t!1'lJl'WlJl~1l.1

1itlJ1~:1J lf'IO':i1:IJ~-!11nn1':i'il':i1'\lffr.J'I.Jl>i'.:Jrl

.

1 "W 'j:: '1111.:i TI n tJ .:i 'VJ u 'j 1" 11{ri .:i 'VJ u 1 u 11 u ri .:i 'VJ u 1 u ~ 'j n ;i
~

g.,J

ao

ii

Qd'J/

1i'l':i-!lff':i1-!ll'l'Wj1tJ!l'llJilltJ1'U 12,899.78 rll'W'I.JTYl i'l~Utl'U':itltltl::

(

11.07 'lltl-!llJrlfl1~~1i':i':ilJ'IJtl-!111'WM'YJ'Ul'U~':inil 1m.:ifff1.:i
.:

II,/

d

~

QI

QI

'

l'l'lJ!l'U f.U 1'UV1 31 li'\.J11i'l:IJ l'l.fl'. 2560 n1':itl-!l'VJ'Ull'llJ\Pl-!lfit111

Q

QI

Q.

~

,::t~

I

m1ilfftl'I.J':i 1om':i rn1.:iu ;i1m.:iu f,JUlJ'ill:1JV1J:jt1 r.J'l1t.110

1it1'WQV:IJ'il1mnmrunm1'U
tl-!l'VJ'Url'\.pm

'Ii'wuiu 1hfi'I 11:1J rl1riw1 ui~ r.J .:irl 1~ r.J .:i ii 1n:1J t1 fl 1V1 f l'l aff'U
~ MV1u1it:1Jii:1J t1ft1~1tlu ffl':i ::rl11'fruut1::1itJ'U l 'IJ 1u ftru ru 1
u

\I

'I

Q.

"'

u

C,

d

QI

d

QI

"W 'ill':i ru li'I 11:1J 1'11 lJ 1:: fflJ 'IJ r.J .:i m':i 'I.J'U V1 n'I.J t\J'lf':i wm':i

u

l>i'.:inci11

.!1
""
., 'J)
']jr.J'IJ1fJlJfl11:IJ'l!'I.J'llr.J'U
,,

9J

~

I

J.'_,,=.lf

\IJ 9/

Q

,J

Q

Q

'1Jl"Wlil1l'4'1.J11 m':itl-!l'VJ'l.lLl'llJ 1rn::m':if,)t1:iJ1.:iu 1\Pllfi\Pl'IJ tJil':i.:i
fl11lJt'ln11i'r.J.:JUt1::1'11lJ1::fflJ l'U n1':i1J'U~ n1Jfll;
"'

'J)

~I

...

'J)a,

...

,

'J)

"'

'J)

"'

•

1

'J)

u

'1

di

'J)

.I

• 'a'I

,~ ,

""

fj'I.J':i'l11':ifir.l .:J'VJ 'U ':i1lJ!lJ'lJ J:j':i'I.J rl\Pl 'lftl'I.J'ilr.l 'IJr.J l,j ti r.l'U 'IJtl l,jtl tl'U lJ ':i::fltl'I.J fl'"Jtl 'IJ r.J l,j tl 'I! -!I ':i 1lJr.J~ tJ ':i 10.:JltJ lJ'j:: 'il 11J U'il !lJ':i 1:IJt'l -!I
.:ium111u11t1::':i10.:i1u 'l.ltl.:J~fltl'U1Jt\J;~ tJtj1u ':i10.:i1mfu 'li'1l'41 'i11fl1\Pl11'1i'1m'i11'\l: Mfrnw.:i l'WU':i: i1tl.tmm ci.:i1u~ 1u

W

g/

C\

9/

d .d

J

OJ

Q

~

I

Q

I

,,

J

~

QI

g/

,:S,::t

i'111mu rl\Pl'lftl 'I.J 'IJ tJ .:i 'I.ITVH ii 1mnu11u tJ .:i nu m':i'Pl ':i 1ilffti mu m':i 1·:n.t i'I tJ m':i r.J 1uur1 ::l'4 ill':i ru 11 1'1.1 tllJ ri t1'WlJmllJ'IJ \P'ILW.:JVllJ
ffl':i::fflflt\J 'I.J .:J'I.J n TI 11u '1"11 r.J fi'I.J i'l 11:iJf~ ,~Hu ii 1nnn fl j

n

'IJ\Pl~ tJ'1i'tJ1'Yii1 il1.:Jfl'U!tl'U j;Ylj:: fflrit\}'111 tl hi

'Ji) flr.J'I.J'IJ r.J .:i'li'1l'41 \11

'111 tl U':i 1nt;111'1i'tl l,jrl iuii fil'j' IL ff\Pl.:i'li'tl l,jtl ~

pwc
~'U 11111 n el .:J'\'.j 'W 1111 um!1~ fo Hf! 'lfel 'U lu m1 ,i'mihu n :::'I.I 111:m el .:J'U m1 L~'Wm ci 1i1 i 1o1 U\) n~eM'1 111~ mH1 llJ JJ 1m il l'W

.

.

nll l W.:Jl'W 'YI l.:J n 11 i~'W LI n::: !1.J H\o1 'lfel1.JI~ fJ'Jn'I.J m :i fl'J'U i'llJfllfJ i 'W ~ N''ll1l1 l:i n el.:J'Yl'W 1111-rl il l:i tu 111~ l Li:l'W L~ el i ~fflJJll ti

..

11fl'Vll.:J'UnllL~'W~i.Jrnnnnnm1,wwirellJn~'li1o111el'ti'eJL'Yiilil1-:ii'WLtJmn:i:::rl1riru1u1111:::1n1o1111nmrn111,1111el'li'elH\o1'Vinlfl
..
u
•

.

..

.

hmwifl'Vl1-:i1.Jm111'W N'1.J1'111:inel.:J'Yl'W:i111i''I.JN\o1'lfel1.Ji'Wm:ii.J1:::d'.h.Jm1JJmJJ11t1'1Jel.:Jnel-:iV11.Jn11i"Wm1~11u"W.:i1'W'iiel1i1el-:i
1u 1o11~mi el.:J~

iii v1ti'I.Jm1~11,11.,1 .:i11.,1'ii el1i1 el .:i (,111Jm11J1r1111:::1:rn) u n:::m11 ~mru C)1n 1:i ,jt\J ;-a1r1 i''I.J m1~ 11,11.,1 .:i11.,111 mi1 el .:i

111.,11111~1.J1r11:inel.:J'\'.j'W:i'JlJUfl'Jllli-:ii ;i~ 11:::1~ nnel.:J'\'.j1.Jn11 r1~ el'l1~\Pl~11uu-:i1'W 111el 111mm:io~11i1 'Wnu'ii el1i1 el.:J11el 1,.tM

i

m1fl11 il flel'I.J 'IJ el-:i'ti'1v11 1u 1',i Qi.l:i:::fl -:it1~ e11 ~Mfl 'Jlll! ~eJlT'W e1 ci1-:ifllJ m~ fl1J~n11-:i'I.J n 1111'W 11o1v1111,J:i lff llln m:i 1m1o1 ,:i

'Ii'e:irn~ 'lifl11 e'li'mvl 11,11-:ii"W1tl'Wm:i:::thtirur11e1 Ill Ill111J:::1n1P1111nmrn 1J1,1r11e1 'li'e1N \Pl'Vi'111'1 ll'1:::lfl'Wtl1lfJ.:Jl'W'IJeJ.:J~m)tJ'Uru;
~-:i111Jm1m11 'W 'Ile .:i .,r1'Vi1 f w Q;-:ia m1111 ~elT'W e1 ci 1-:i t111m~fflJ ~n ~ e1 fl 1 nl! ~elY'W iu 1::: i'U\i -:iu'ii 111 Mii'.J um:i fo,J :i::: nu 11
m1 ,J~llii -:i TW fl 11'ilfleJ'U'11111J 1,1121'W m:i ff eJ'U ,jty ;'il:::m:i.m fHl :i'l 'il'Vi 'll 'Ii'tl'lJ'1~ ,i\Pl fl e1 .,rmvl ,i il1.:i5u1 tJu m1::: ri1 rity ~ u
u

'\f

u

'\f

'I

e1 QM1t11J e 1,J 'li'elJn~'li\Pl~ e1'1i'eJ1vi 11111 .:ie 1111n\Pl 111nm1'\'.j 111,1111 e1 'li'e1N\Pl'Vi'11\Pl 1rn:::iie111i1m1:::rl1rity1rle1fl 1\Plm:irue11.h-:i
fflJ!l1~ flJJ ~n

M111Wnl:i~ 'U\ol~el.,rell'Vi ll ll1 .:Jll~n:::1 wm1 r11 el'l'J m1amn1JJn1.J il::: U~n~ el nl:ii\Pl fl1.J i il'YI l.:Jtffrn~ nil

'IJeJ-:iFjl~-:i1.Jnm1"Wmci1i1

•

1:::'l.Ju n::: i.J:i :::1ii'W fl 'JllJL~ v-:i ,nnm1 u flfl -:i 'li'el,! n~ 'lifl~e1'1i'e11vi,i111-:iiu 1i:l'W m1::: ri1rit\J 1u .:J'U n 1:i 11'W 1u 1 111 :::1n \Pl ,i 1n
n l:i 'l'J il1m,1 e1 'Ii'el H\Pl'Vi ,mi e1 e1 nu 1.J'U 11 '1 :::,Jij,j~ .:Jl'W '1llJTI n l:i~:i'J ,i flel'Ul ~eJ~eJ1.Jff1.J e1 .:Jfl e1 fl 'J1JJ1ri'a-:i1 '11 ci 1,!u u n:::
liJ

ii

a1

Q,/

ad

t::t

~

~I

o'iu m1 u fl\Pl .:1f11111md 1.J 'IJeJ.:J'IJvwu ,i 1 mTIJldflEH'YId ltJ1ll'Vi'I.J
,
iJ

11P1r1 n mnu n l:i ffeJU'U UJ'
u lf'YIL'Vi a-:i'Vie111n:::1 mn:::t1111 vrn L1J'WLntuCJ'l
~

'li'e1:1rn~
'lifl~e1'li'e1L"vi 11111-:iiuitJu ffl:i :::rl1firu~-:i1i:lu
~nm'il1nmrn 'il7'111 :::ff
.:in11m1mri'v .:1~1n\Pl 111n'li'elH\Pl'Vi'1 1\Pl
'U
u
Ill
q

1'f1 el ,:J il lnnl:i"J 'il7~ el lill~ fJ'Jn'Unllflllfh:1.J~ \Pl nl:ii.J '1ellJU i.JMrnnmrnJ:i'n~ l'W nl:ii.:J 1 il'1 ::: L1'1.J mrnfl\Pl,:J 'ti'eJl,!'1

..

m:i llfl\Pl.:J 'Ii'em,~ Lll'11-:im11'1Ymvl 'il 1J1-:ir11e1 n l:i u mnu'lf-:i m:im'llflllfll fl 1u

•

.

V11m11H'li'1 i il i m :::1.J'I.J m1m'I.Jflll mv i 'W~1~a1'1Yel.:J n'U m1fl :i'J 'il ffeJ'U 1~ t1 e1 t1n11 'I.J 'I.JTinl:i'1 :i 'JilffeJ'I.J~ll1ll 1:::t111n1.J

.

.

.

t101u n11n1 uvi'1llii1~e11~mJ:i:::ff-:il'li"Wnm1,m:w11111111u11e1m11Jui.J1:::il'Yli~n'IJri.:im:ifl'J'I.Jfl1Jma1'u 'IJe1.:ine1.:iV1u:i111

•

pwc
ir1'll1~
a1n1.J m 1ll 1'11 ll 1::ffll 'IJ v .:i fl1':i i iu1ru q,ffl WUruU ;rlrn i'1J fl1':i ,\' 11 ii u .:i1u1iv1~ v.:i 'IJ v .:i N1.J
~'111':i fl v .:J'VltJ
nll 'ill fl
II
CU
._

•

'11 i:rmnu
fl1':i fftl 1.J'Uru;~
Mi'1.JL1cl::'l11 ::&w11iir111lJ himlu vu ~iim1:: rl1riruf.l ~ 1~ a1tirn'11"1fl1':itu'l1~
v fffl 1u m1ru
<V
u
•
~e) 1,uilum~ i~1n1>1-ti'tlff .:JfffJeJfll.:JlJi!arl1ri'ty~tl fl'lllJ ffllJ 1':ifl'IJ t).:Jfltl.:J't'.)U ':i1lJ iu fl1':i,\'11iiu.:i11.Jfltll~ tl.:J'l11tl 11.i
j./

jf

IJJ 9/!V

!j1

..

I

I

ll'

d

.c::i.c:::t

t

O

'J/

'J}

QI

'J}

t

"J ~

'jJ

a.,

9I

d

V

tll'IJWH'il1 !l>l'lleJff1111llJfl1llJ lJILUUeJ'U'VllJffl':i::fllrtt)j 'IJWH 'ill\Pltl .:Jflcl11 n 11.J ':i W.:J ltJ 'IJel.:Jf;lffel1.J1.Jt1j'lf'lleWUl'Wl\Jl
11>1 vi~-ti'eJff.:im110 .:i fl mtl 1>111:rn-u'mJ cl i tJ .:J1.J fll':i 11u ~1~ a1-u'a.:i '111 eJ01fl 1':i 1tl1>11r.l ai.:i flci 111li1vi a.:i'W a ri 11lJ1llu 'll a .:i
-u'1mf111::1'll~ fJU!L'U cl ,:i 'l ,J 'U'air1'll 'Ile) .:i-u'rn1111~u el ~n1.Jmifl!lU f11':iflel1.J'Uty;~ 1~i'1.J \JU O.:J11.J ~ iu ':iW.:JltJ 'UM
~

!II

!II

d

!II

'l

•

d

,,

"'

.. ,

~ ffeJ1.J1.J t1J'lf'lleJ .:J'll 1'WL'il 1 tl a1.:i rn111lJ m~ fll':i ru '11':i v ffmu m1ru
0

Q

.:i,
i '1!II1 fl tl.:J't'.)tJ'nlJ\Pl!IIa .:J"H ~"
u au 1r111 a1 'i1111Um,J

~

'

fll':i \>ll!UtJ .:J 1U\Pltl!Uel.:J

•

(

'J}

'll1::d'.lu fl1':i'u11 ffu v 1m .:iir!1.:i1rn::iilam'lle1.:i.:i1.Jfll':i 1~u l1>1anlJ nlJo .:i flmi'.11>111:,m-ti'alJ cl11.:J1.Jf11':i 11imir1>1.:i 11vm1

"'

91 L1

'lli

QJ

'J}

i

Q

~

'

.id

O

~

QJ

4

t

'lll'Wl 111 11>1 r1 v mrn1.J ~1.J':i'l11rnv .:J't'.)'W 11lJ uirn .:i111.:i 'l 'Vlfflrtty'll.:J':i 1lJM 'll vrn 'IJ111rn::'lf1.:i11cl1'll v.:i m11>111'il fftl1.J\Pl 1ll

.

~ '1~11.:iuNu 'l1' ,J 1::1~u~iiiivrl1f'iru~'W1.J
\Jlflfll':i m1'ilffeJ1.J 1rn:: ,rtl1.J fl'W -i M~i'i,!,nhriru., i u 1::1.J1.J fll':i m1.Jrtllm vi u
.,

.

u ti:: 'l~~eJ ff 1':i n1.J N1.J~'l11rn
el .:J'VIU ':i1 ll!~ v1n1.J rt11lJ trllviu
"'

ii.:J"H lJ 1>1 11 av 1>1 'ilu 1i a .:i tu~ .:i 'IY1'W 11h~ el 11iJm 11.Ncl

~'I.J rt rt clilll.l'U el flell'il'W \J 1':it'I.I 11lfl':i ::'Vl 1.J ~ el rt 1llll,Ju~ ff':i:: 'IJ el .:J 'IYl'Wl f 111 cl:: lJ 11>1':i fll':i~ { 1'W Lf 1L'111~ el,j e).:J nu LlJi ~{1'W If1
'IJ1\>lrt1llll1l'U ~ff':i::

1J1mia.:i~~a ir11 n1.J~1.J~m1 fleJ.:J't'.)U':i1ll 'IY1'W1 1Mvi ,mru 11iel .:i1i i.:i 'l ~iiiiarl11'ity~'Q'1>1 iu m11>111'ilffeJ1.J.:J1.Jflm~u iu

f

1
.:J'l\>l'U 'ii 'il1.J'Ullcl::f11'11'U 1>11i'J'U!':itl.:Jff1rtru 'U fll':i'fl':i1\JffeJ1.J
d

d

O

QI

O

QI

u

q

ii

4

a,

OJ

l!

V

1

,Q

t

,:::i

QI

d

g/

'J}

\IJ

j/

.d

,Q

I

'j/

~,

.cl

QI

gJ

I

'I.I l'Wl \Jl ll>lel1i1.J Wl':i el .:im clltJ 'U':i 1£1.:Jl'U 'IJeJ.:JNffeJ
1.J1.Jf.lJ'IH1'UU11
"'
w

I

ct

i

ti

d'd

d

,Q

.J

91

!II

q

1

flt)'11lJ1fJ'l1 ':iel '1Jel1.J.:Jfl1.J llJ i'l11U\>l!NfJ\Plelff11i1':i tu::Lfll.11fl1.Jl':i el.:Jl>l.:Jflcl11 '11 ':i el 'U ffOlU fll'jt),j 'Vll.llfl'Vl 'il::lfll>l 'IJU 'IJl'WliJTW 'il1':it1.I 111

hJ rt1':i ~el ff l':i 11 e:i.:ii.:J fl ci 11 L'U ':i W.:J 11.J 'IJ e) .:J { l'W Ifll'Vi ':i 1:: fll':i f1l ::vhi.:J fl ci 11ff1lJ 1':iflrt 11>1 fl 1':i tu1~ eJ fll.:J ffll m ~ Ncl1 l
1J::iiNnm::'Vl1.J i u 'V11.:J cl1.Jll1flfl11Nn'll':i:: lv'lfu~mbu Mi ff l.lff11i1':itu:: 'O 1flfll':i ~eJffl':i i.:iflci11

1.J~'hl'V11'Wf'111tll\PleJfonfffl!'Uelfo W'Utelltlff 111f11>1

1#· ~
.

.

'IJ'il':ilfl!'.l":i~ el":iW,Vll":i'il'l-mcl
'JI

QI

d.

Q./

,:t

f;Jffel1.J1.Jtl!'ll':i1.Jel~t'\jl"11cl'IJ'Vl 3445

fl1.:Jl'Vl'WlJ'l111.Jrt':i
~

,,

20 fJlJfll'W'W'li 'VU'f. 256 1

.

~

~

Ill 1'1Jl'l 31 fi'IJ11fnJ VU!. 2560

Vi.ii. 2560

'l'Ul. 2559

!Jll'I

!Jll'I

5

116,544,510,833

98,135,870,000

6

I ,080,963, I 66

1,090,361,141

7, 14

1,024,050,346

856,887,528

8, 14

314,247,360

3 I 5,078,960

ll:IJl!Jl'tll:)

ffun1'Wv'

""
1u~HHJ
""1 mrn1HW1Jil1J\'ll1J)JamQ,inrn
g;,K
'""
1,u~'l'l'JIJ
(lllll'l'J'IJ 'l'l.11. 2560: 83,764 i11J1Jll')
1rn~ w.11. 2559: 70,865 i1uuw1)
11UM'l'JIJ i u111ifl1'1fwcl'm1J)Jari1~;li;1rn
(lll'll'l'JIJ w.11. 2560: 1,075 lnm1V1

•

ua~ w.11. 2559: 1,087 a1mnV1)
11u~1ni;m,m

•

l)flttil

~1fll!IJ!IJ!1 ! !l'U 'llWVI f wcl'irwrndh1ih10 '1 ;I'
~1flfll!'lf1

14

.•

~lfl\ll!lflllJO
d

I

.d.

14

55,097,422
221,316

562,711

<!I

l111J)Jafll!'l'llJ1!l'lJ!JR'U

'"

ff!J\'lf'l'IO!l'U

830,753,400
14

'

111Jff'IJl'l1VW

I 1,147,150

7,136,144

119,805,893,571

100,460,993,906

6

'i'

,,

w

...

'i'

.... .,

fl0.:l'J'lf'i1ll I fl'j .:1!;1'11.:J'W'Uf l'U I Yl'iflll'Ulflll ~'ilYl'a

.:iuvia (~o)

., "'

.,

QI 1'UYI 3l 1i'U1lflll 'W.i'I. 2560

'W.ft.2560

l'l.ft. 2559

1.J1YI

tJlYI

14

277,590,084

311,859,880

5, 14

864,660,069

ri,H~1otf1.:i~10

14

306,996,729

21 1,823,986

:rn1Mfi11i1foci1,rntl'1

14

1,883,906,470

1,826,239,460

290, 148,315

197,683,912

37,951,661

30,243,159

3,661,253,328

2,577,850,397

25,754,209,710

12,975,198,851

25,754,209,710

12,975, 198,851

29,415,463,038

15,553,049,248

90,390,430,533

84,907,944,658

10

58,080,000,000

58,080,000,000

10

32,310,430,533

26,827,944,658

90,390,430,533

84,907,944,658

w

11uiiu·miu11t1u

,, .:

,,

l'illl!lJfll'Hll
,, .:
.K '°'
l'illl!lJ'illflflWlfOl.:J\JlMV)lJ

ffqJtylUilfllU~tl\JV\Jl'ilvlOfl!~tl

"

dot::\

13, 14

a'

d

Mlrn'\J'11)J\Jl1tl\J OlJ

9, 14

mho,N'V)lJ 5,808,ooo,ooo mho l,Jill'llM1.J1oa:: 10 lll'Vl

('VUY. 2559: MlJ1tl'1.:l'V)\J 5,808,000,000 MlJ1(J l,jilfl1'11lJ10'1:: 10 1Jl'VI)

ih i rn:: -irn
Q

QI

d

q

t

I

0.,

I

I

I

"1'lJ'Vl'n'IO'i)''Vl1i l'Vllfl1J 15.56301Jl'VI\Jl0'11lJ1tl trn:: 14.61911Jl'MlOM\J1(J
G

I

d

'

O

r

!JI

~
61

1'11lJ1W'illfl'l1lJ1t1a.:iVJlJ'Vl'ill'l1\J1mrn1Y1.:imm
,i1u1lJ 5,808,ooo,ooo '11lJ1tl ilJiJ vuY. 2560 ua:: ii

vi.fl. 2559 1J11mhi11

7

ntl-1lJU'rJi11fl'i'3n71,:i~u9rnltTlflUU1fUJ

Wilna

,:iuU'i:::nflt111ua:::18uP1ilua,:i'lu
W 'Jttfl 31 fiUllf\J.J \It.ft. 2560

31 fi'lfllfl>.J W.ff. 2560

;aua:::
'ilflllJU
!Jln
•

q

•

1

.,

~

•

1'3UiHlJ'Ulll~'ifl'il1fl'j{li.'f11'3'WU!l'U (1UJ1Ul'HSIJ S)

••,

'116'3),!iUh

------

qfhnn1

···1

,J
HlHM1lU um1JJff111i 'U11':il'WffU fl1'1ffl1'1l'fU!llJ

•
'f\.lfl'j'JJJff111i
••, l-H"ffl 111'ifllJ'UlflJJ'il1'U1'il
.
NlHHl'JU
6,000 lffl
Ji

I

.I

.

d .d

ua::: 1flHff'i'l>ll'f'ilflU 11rnJJ1JlflJJu1::mY1 Passive O'U\11n01'1JfM
Y

.,l

Y

~ hi'ri1tt '.i1J m11if1Jfo111wr flwrl'1 flg ou ~
1'S un ,n1 u 1um 'iJJ ih,i1u 1:: u1J 1uu n'1 'W 1u ff >111 Hn Uil::

16,390,555,464

24,031,570,000

20.43

15,384,010,040

20,348,430,000

17.30

3,630,408,025

3,630,408,025

3.09

5,312,841,346

5,312,841,346

4.52

15,241,063,842

27,870,710,000

23.69

I 0, 748,870,704

16,275,430,000

13.84

806,897,620

976,590,000

0.83

545,788,653

545,788,653

0.46

i'.Ju'fl>l'l'J'U iuiYV11im11'H11u1::11u1mu1°'1'W1ul.'l'.Jl~1H91JJ flf'1~ 1

12,293, l 02,380

14,142,000,000

11ur1.J111..11ui'YV1tim11'H111J1::1J1J iomi'1tl111ff~1'Vi1H9iJJ t1f..i~ 2

12.02

3,410,742,809

3,410,742,809

2.90

83,764,280,883

116,544,510,833

99.08

~,Jmuf1::11u~offtyty1w~1~u1'UE11 uil::

'J:::1J1J1JrnAU1Jl.Jfl"ilH'Ufl,.f1J~vi1-1'1,mi11
i1t1Ml]u11rnnJJftY1ihmn 111rnJJu1tui\11u1u 350 1n11rn:::1uuti'1ii1m1'..i

<i >1 i ui1'ii vtl'u i '11,hn i'um 111fu'i m1111·n:Ywim~ ou~ i u1'U~ifu~ ~ 1>1 i s1111fl
•
1'Um''S"lH1'•111i~, 'U1tJlln11J1Uff'1l1il0'1f-l
' ·
• "' 1'U iJ911J'U
• 1'Mnll111Jfl11
·~ •
1'
•
lsllHH'tJ'U
'H'U'ifll'l"
.. .,;,

.d

""

,'<f,1

,!/.;

1n1ftvrn1rrnou1111a:::oumo11u91 u1'U~"Wu11n4m1l'11J111umuzi:::lnmu°VJZ1
1~1-n.i-171 u1uih1 iiiu 011111111:: 1a'll''U'ii 1mw

i 9'feyn ti

1~Ufl'1l'J'U 1uff111iiun11f rnh:11EJ'll\Ji11m1a 1l'1"7nli

~ lfl~ ,i1nm 11 'H1'1frn '.i-w rfiiu 1n 1 flJJu lfl ll'tl EM
u;.r~ ilmv/m;i ciJ,o,~ff1~oJ ;,na ("BFKT"J
,, u
1u ~~ ,1 um, fotl," 1o~u.,m101'1'11~ •

"''l"

~,f),i,i1nm11'111'H11n111'1rnJJu1f11J'tlEN

ulii'VI m1;a 'hfowt mlJJihi.hfli'u 'i11fl(,J ("AWC'")
L1llrl'1l'JU1uffvt1i1um'Ji''U1.h::1a,nf111mwi~eyn1i 1~JJt91u flf>l~
~tfiA'illflfl111'H1'lf11ff11 '1-11fllJlJ1fllJ'\10..:J

1

u'iil''l'l 101:;[J i1frnl.'I' flOlJii1iJ1f1'17u i1n'A ("AWC")

L~'UGMl'JU1uih11i1um1i'1J1h::: 1[l'!f'Ui11miulley,ii 1'4mviJJ flf-1~ 2
~,n~'i11nm1ilf,'lf,1'ff111'11t1uu1f1JJ'tl€1'1
u"il11110,;a 11{11;m fH)1JiJ1'U1fli'u ;iiflfl ("AWC")

• J'U1··
· · · · 1flHff'ilslff'WJl'U
·"'
l..:JlHHl'
U'ffV11ifll'il'lfl111'\IWfflJ

•nm'Sua,3'WJ'Uj 1'1-;ifl~1fl'H a';l~~U§lU

'
·.mum:
'i1Al'l'J'U

>Ji:l~l~Pilr'i'ilJ

'
'UB.:J)j\'lfll

um

um

q~lil'ilJ

1,075,352,890

1,080,963, 166

0.92

1,075,352,890

1,080,963,166

0.92

84.839,633,773

117,625,473,999

100.00

1'S1Ja'31Jll1u11DnTI1Y46 ('HJ.JlVl'HVJ 6)

,1u fl~lJ lJ 1uttii 1a'fl sllJ'U
fl 0..:Jl,JlJlilflVI 'H 11

1l1 tlti'U i'!

niJi3ua.JtJU1-u'Hin11'l11U
'i1JJt'3in.HtJ'U

8

'
•
..
'
•• u
flfHl'tJlfl'J3Jlfl'J'3il11.:il'fUfl'Ull1'.ifllllflfUJ
~<\llli'I

~1Jtl'.i:::nt1u11ua:::,Da~l1'1-4M'tJ'W (9io)
ru

1-uTI 311i1n1rm 11.fl. 2560

31 fillllfU..I 'VUI. 2559

1amu:

•

1

·"1·--,

iJi1Fi1qPl1i1'UJ

'Ucl>l:IJ11fl1

1J1TI

qii1i1'UJ

16,390,555,464

23,904,230,000

24.09

15,384,010,040

18,912,910,000

19.06

15,241,063,842

25,831,540,000

26.03

10,748,870,704

15,448,480,000

15.57

806,897,620

936,220,000

0.94

12,293,102,380

13, I 02,490,000

70,864,500,050

98,135,870,000

-----98.90
------

.~

l>l'!.H'l-ll'J'U lJO':i'l"1Hll'11i tJl'1'J11HJff'U 1flH11''H~WlJ)lU

•

1

·"1imn1'Vl'ifllJUlfllJ'illtJJtJ
·
6,000 1m

t.:i'UiHl]lJ unnmn11i

~
7
_,
fl'r..:Jff'Jl,lWlJ}1'W 1l'l'H'l)JWlfllJ11'J::lfll'1

ua::: 1

V

•

od

v

Passive ffWVIIOU1'1JtH

~1,¥ff1'ttf1Jm'J i'Hulm'i 1l'11ffwllmgvu~

"
1tH1'S'ilJfffl1i
·"1'U)::iJlJ , 0Ufi1'U1Ul.'f,r!HU1
• . • ua:::
MtHNl'Jl-1
~tln11ll'J:::1Ju~oa't1!t1!1W~l~U1-u'~M ua:::
'j :::1.11111 "j '[I 'HI l1J'U

vii lJ l'll9l'.ffu ~911,1,i',111111

,1 uiN'l'.j'U 1u ffn ~ 1ufl1 'J ,ruth : -: lfJ,nr,n n·nu i I q11i
''""'~" 1ul!,iiium,fmho 1u~iioimiu1,l'q,ii,
~1riii1i1nn11 ll1i'lf1l'lfwtHh11 'Vl1fl1J1JlfllJ'\lO>l
1fl,j',i umvl1fl>i (1',omff1'1a) li1n• ("BFKT")
1-iu tHl'.j u1uff niiu fl1'.i f rnJ 'S:: 1u'!l'U'ill m 10i ~1fV11i
~lfifl1llflflT:i ilf1'lf1tffl l'Vl'lfllJlllfllJ'IHM

u~li'Vl m1q/a

i11mf!' fl01Jii1'U1t1i'1-1 ~1fi~ ("AWC")

i1tJiN1'J'UitJffvi1iium'.i'.iu,Jn:1u•11"Wi11fl·nuiJeyrii 1~m~" ,if~~
~lflfl\l1flfl1'j 1H1,htff11 l'l)flll'UlfUJ'llO~

1

1J's1'fV1 m,,iu h!rnff fla11ihiimi'u ~1!1,1 ("AWC")

1~ uil-llJ uh1 ifVI ii m11 'tin1 i'vuJfiu 1m -l iYf,~,fu! 11-1
11'U ~-llJ t.111-1 ii"l'I i m11'1:f 111-l s::: 1J u1m ui'1 U1u 1H
11m'3lrn,:n;ru1luJ1010l t1·a-:1a11,3i11-1911-1

13.21

1t1t111:::
'llcl>llJllfll
1J1TI

qfl1i11J.I

890,361,141

0.90

fliifl>ltJllhrtta'nn'lwU (ttmm1111J 6)
11'WtN1']ll 1'Ul1°U1t1i:H~'U

no,,i,nilsmm 'lna,ufi

886,882,841

1~m,hmh:::~1
1i'U1fll'S OVt1ffu

2

fJlJmn'inf 2560

200,000,000

200,000,000

- - - - - - - - - - -0.20
-

1,086,882,841

J,090,361,141

1.10

71,951,382,891

99,226,231,141

100.00

9

n!l~1:J'lln111m~!Y;N~'ll~lll1m,nnmm ~iiii'11
~mii1j'IJ1Yll:J'II
IYl!1foiJiiull'ffJ'II~ 31 '.5'11111'111 W.11. 2560

W.i!. 2560

l'UI. 2559

Ull'I

Ull'I

14

3,100,489,035

3,112,028,928

14

3,511,897,758

3,267,901,438

14

3,664,751

10,003,581

14

128,980,000

1,041,328

6,745,031,544

6,390,975,275

12, 14

76,694,279

70,828,498

12, 14

17,416,811

15,886,004

12

5,088,095

5,000,000

12, 14

33,443,260

50,351,539

1,529,907

1,772,136

:ilO 'M~1m1u MlJ \l '! \l !11\j!)jl i !l\l'\1101'11W!Jff\l
llll~ff1'1fi:iW1,i'
; 101.1'111!'111

I

<:\ V '

fll!'l!il1V
•

d

•

mfi,rn1uo1Jm,~,1m;
!llfi;;lJl\lOlJ~~llllfillu:i~ W'!f\l
'

d

•

.,

'

,

riu,rn1i'l al.Ju Wl'l~ru aw
filfi:i :il.JIU VlJ~li,i n1:i1'11W!Jff\l 11'1:irllJ\lll'llJ
11u ,rn1i'lo1J1'!f1.ifw
fl1 H~ 10'! wrm,h1il w-:nw

14

111,107,104

98,261,198

111H~wtu

14

18,674,990

28,252,027

14

794,163,047

750,551,716

1,058,117,493

1,020,903,118

5,686,914,051

5,370,072,157

10,470,049

11,733,477

5,6

5,510,991,976

13,482,476,157

14

(92,464,403)

2,788,859

5,428,997,622

13,496,998,493

11,115,911,673

18,867,070,650

' "I ii '
lllJfll
!'!flllV

'ilV01'ifl11jll'l'lfiU10!1'111l~l:J'II

,wm, n11,ey1'lil~1n,1~\j mm1w ll~)J\l

1

'i 1Un1:i fll 'i J!l'lil~a~ 1J.i1n,1~\j ~1m1WM)J\l

6

,wm, ('111'11:Jll )n11; !)'1'1fi~f!~ 1111n,1~\l ~10

!I!lJ !lJ 111 ll m,J~ ou 5,i , 1,1 !l mii'a

10

n!l~'IJ1-l'illJ1111~1Y~1~vi1-1911-11mmnm11J

~1h'fo

~1J111rn~m,1tlSu1-1utl11~l.!1-1n:fV1~i,f'llfi
lr111foilii1-111~r1-1~ 31 ii1-111r1lJ Vi.ff. 2s60

~

..

,

....

..,d

~

....

...

1

l'Ul. 2560

'W.fl, 2559

111'11

111'11

5,686,914,051

5,370,072,157

10,470,049

11,733,477

5,510,991,976

13,482,476,157

(92,464,403)

2,788,859

11,115,91 l,673

18,867,070,650

(5,633,425,798)

(5,537,836,083)

5,482,485,875

13,329,234,567

84,907,944,658

71,578,710,091

90,390,430,533

84,907,944,658

. .,.,

fll'i!VilJ'llit itll'itm'l'it1i,j''llfi'il1nm,m11-11-1~11-1 m~tt,Hu

11a 1.1'~ 1nmrn,'IJ'\J eyYiii
; 10m1 rh 1; eyY11l~1011\l''\J ~ 1m1lJ M'IJ'\J
110fll1 fll 'hey'llll~ fl~ !UI0'1;j''\J ~lfl!1lJ M'IJ'\J
,10n11('Ul'1'1J'\J)n1 l 'i !J'Ylfi~ fl', 1ii1n11il''\Jmnff!\!!\!l!!llfl!U~O'\J

.:::_

,}

""

..,

<I

""

'

';'II

fll'i l'WlJ'U'\J'U!Hll''\J'll1'1'W!J''ll~ 'i ~111H1J
ff'\J Yli''Wll!J'Ylii.l'lJii

II

na~'IJ">11JYm~;,y;,.~,,gmYm,UJ'lflfllJ ~~,'fa
.:.llJfl'J"~IUTilui!fl

lfll1'fuiJli11\!';i1\J~ 31 fi\J1lfllJ VI.If. 2560

'l'l.ft. 2560

'l'l.ff. 2559

urn

urn

II,Il5,9IJ,673

18,867,070,650

moum:;,,;,y;,mnn~n,,mh1i111~111
01,1vi11'i11J11Jiiu'l'li'w6\!''l'lii~1nnn.i1til1J~11J
,1001, ,J f 1m, • 'l'llWO fl nm viiA'W i 'W ff 'W '1'111'11!!)'1'11'
ij1n01,~11i11J~11Ji11'1\'Jw11Jllfl!)'l'ln~M111~1nn~mw~11i11J,1u :
J/.
i u1rnij
•,1flHff>l~'l'l1JJl1J
vJ/
nwJim~un~'l'JU
;;.
1 •• ,
01,'Jio1~1JM1JU mrnnmwu

5

(12,899,780,833)

6

(2,990,000,000)

(4,670,000,000)

nmh111J1m1u MIJU iu,11in'l'lfw,1

6

3,012,000,000

4,560,000,000

83I,600

810,810

55,097,422

(55,097,422)

34I,395

(80,207)

m,aflM iu~m,il'~,mhyqp 1ou'l!10'l'lfa.,i\uua•ii'l'ln;iu1,i'
nu afl M(lviiAu) i u ~ m1 ii'~ 1nri wii1
'

~

~

~

01 rn;, M(!W IJ'UIJ) i u ~ m, il 01 n,rn mi1 a

(830,753,400)
(4,0ll,006)

(402,005)

" .J'
,r_ ...
fil>IVIIJ'UIJ i 1Jrnl'H1J~l001>'lifll~IJMIJIJ

864,660,069

m, (afln, )1 vi lJ'ilu i 'W! <o'TH ii' nmi'1

(34,269,796)

172,751,396

01>1'l'l1J'll1J(nflM) ,um ,'li~iam,ij,a

95,172,743

(7,216,539)

nmvi1J 'i1u i m1u 1,i'ri wii1fmh~M ,l'1

57,667,010

126,99 I,837

7,708,502

2,846,782

(10,470,049)

(l I,733,477)

(5,5 I0,99I ,976)

(13,482,476,157)

92,464,403

(2,788,859)

42,235,859

39,342,998

(6,936,I86,384)

5,540,019,807

0

Ji

sJi

d.

~

,,,v,v,

,:..,

d

Ol>l'l'llJ'UIJ i IJ'l1\Jff\J OIJ
, 1001, ii11, !)'1'1 ii~ 1nfl 'ilu ~ 1m1u a, IJ u
>1U01S011>!)'1'11i~U~hj1nfl'i11Jijlfi111JM'l'JIJ
11" 01, 'Ulfl'l'J lJ ( fl l

6

5, 6

h )!)'1'1 fi~(J, hi1nfl 'iJlJ ~, 0

fl,

ffl!Jl!Jll! a rn ,J~ uu.i' lfl omflu
9

...
~
"~"""
$14
1,n.1
tt'tl 'JlJ
'il 1nnl'HJ UlJ ey111rn1 n91 ulJ um 5 QUlJ

9

I2,736,775,000

II

(5,633,425,798)

(5,537,836,083)

7,I03,349,202

(5,537,836,083)

ilu~hflliU1fl1"il~>J~U - ~l1fi

I67,162,8I8

2,183,724

11ur-J1nfi1Jlfll> ru 11J,i'uiJ

856,887,528

854,703,804

1,024,050,346

856,887,528

01'.i mfoJlJ ff 1 lJ 'l'J lJ 1,1'ufi~oO111] 1 UM 1J lJ

12

Otlsl'l'J'WflJllflHiY1H4i'l-lj1Ulm:fl1J\llfnJ viiii'n
'Uo:1Jam.:.101,i'lu~d1f\iy
ii'1ttfuilii'l-lt1irlu~ 31 fim1tm 'W.fl. 2560
ff1't1flWl~k-:i11~

1u~ 23 i'm1fliJ
l'l.ft. 2556

('lu11m1:::1Ut1u

i~k,1nonJU) 0,1
l1tri 31 'fim1ni1
'Vl.fl.2560

\'I.fl. 2559

l'l.fl, 2558

l'U'I. 25S7

um

um

um

um

14.6191

12.3241

12.4[61

l0.0471

nviif111nn1'iM1'JtJ{j'11i

0.9791

0.9246

0.8692

0.7135

'ilVnl'ifil'l'i1,'f'll1Jri1fl~ttJ'illrn1tJIWIJU

0.0018

0.0020

0.0009

0.9489

2.3214

0.0009

(0.0159)

0.0005

(0.0345)

'VI.ft.

2556

um

'Uo3Jtun1m'ifl11ilimu (flD,nhu)
1Ju~1irrnnnrjiiom~1mN't)lJ
1Jrlfl1fft1l1i'wt.fqnilull/-.t1A

I0,0000

;iu1~\nnii1Jm'ii.rn,:i't)tJ

1

'i 1mm th 'i irni~5,:i i1iiflA

tu 1J1m1uiMlJU

0.0471

2.3739

110nn ('llll'll'JU )01 'l'iq'l'li~ti,i i,j1fifltu\l,n
fftyqJ11mmtl~rrwOri'il~ornn'v

nm10i/1J1nrmMVJuq11i
lin fll'i nti,11.luth'U't)'U 1tfuri@itrn ,;1 UMl'Jll

1.9139

3.2485

0.8365

3.0874

(0.9700)

(0.9535)

(0.9285)

(0.7184)

15.5630

14.6191

!2.3241

12.4161

I0.0471

12.49

22.87

6.76

25.22

0.47

90,390,430,533

84,907,944,658

71,578,710,091

72,113,243,597

58,353,530,282

J.19

1.24

1.19

0.28

O.OJ

7.58

7.75

8.21

6.11

0.48

14.43

0.04

18.12

0.22

99.80

88,965,498,352

82,481,640,004

71,848,[09,638

71,114,465,306

58,353,530,282

0.0471

tlri11ihu'Uo.:in1':i1W:u;jlll'l-lff"u11~'W6tini'il1nn1'i'ii11Ulls11uflo3Jnf11
ffunivt6qlliit.i'"J1u~tl'i:::MlHil1.:i1~ (1oaa:::)
8\ll-i:1fl'1un111'li.1~thflqi11a:::,i;nJJnU'i:::OoU1vi:u19i:u~li1flqJ
1.rnfl1ffuY1i''l'HltJ11iifuiltrn•'I (UlVI)
o~'i 1ri1lJ'IJtMfl11 i'~1U'i11JVI01Jflfl1 ii'ul'lfvuJqviill11 'i'I ~ffi:::1111.:iil/,11~ (f oun:::)
Om1rl1tJ'lltNnu'M\nnm'iMtJtJ~V:1Jmi1ffm1i'w6q-11irl'11'i'l~U
'i:::11-iHiltnA (!'oua:::'.)

fl11111ri1u'UtNl.11u1u«11t1guri1.:iJ1M'Un'Uo>lm'i.:o'IJ1m1uMl'JU'i:::11iHil
Vin 1Jrlfl1 fful1i'w!Jir11ifi1m ~v1:::Mi1-:iil1,11fl (foua:::)
lJflrllffuni'TIOqniti'11t1~rn:::1dHillflfl (U11'1)

lJnfi 1nl'it50"1J1m1inM VJU 1::::11 iHiliU i~n1J1h1~1nli 1-mm 111-1 n-:tl]U h..1fi'1ff't"yq111 .Ji'11um1::: rmt5n'IJ1m11-1 MlJU hrni.iffq/0Jl'll1t1ftu11°1t1iioftu um: f111-11ru
1viu1rnt11m~uti1,1J111'Un1111m::u:::m11~iivtJ1u1:::11i1,1llinfl

13

• JI
'lYl1fllJUlfllJ >lll'llll
QQV
11!11'1'JU:i11J'lfl:i~lf:iHWUflU

.

11mm111ijth~1101Hu111,1~u
'
"
u °='I""'
..., ""'
...,
llll1:i!JulfUIJ'Yl1U'l1 31 liU1lfllJ W.11. 2560

l

s•

d

Q

•

d

t

A •

•

~I

,

1

., .,

~

.I

.!f

fl!lHJU,11J 1'11lll11~11JOIJIIJ!l1U11 23 liU1llllJ 'l'UI. 25561'1'lllllllll11ulJfllM1'JIJ:i11J 11lHM11111JJ11Ju,:tllVI
'1iJfo~!lflU mhOll1'1'JIJ I 110 '1iJn111nii11u11!llQ I fl> 1111,

'1 y

~I

..,

,,,

t'

d

""-

.f

o'

,

l

_I

t

,

fl!l1'1'J un1J 111111vi:1u outuu11 a1111n-w111111:1u au tm:trn'lf!l'IIW u11m1111llfl'IIHW11111u,:111ff TIVl'MU,i
.ei

iun 21 iu11fl1J 11.ff. 2556

fllM1'JIJ '11JIJ:ll11HllJ 111au:iil'1111 l;lll'11fmi'1111111rn!l~1'jlJ l'11011lllhia li1n11 ("1J1il'Tili',rn1rn!l11'jU") T,wn

'Ila (i.l,:t'llfflVIO)

lilJlfll:ifltim l'IIO li1n11 (!Jlfl'IIIJ) ,\'Ju~~lllrnlli.l,: IO'IIUll!l11'JUl11J u1il'TI uuaful'i11111i:i'm1f
a

""

~I

cl

""

<i' .,

"'

~I

..,

g.i..,

..,

"'""

lllflll l1JIJIJ1V11:IIJOIJl1!l11'JIJ:i11J Ull:lJHl'll l'lll!lll!llJ ll!llll'll'II IIIJIIJllllJIJ'll lllllll lulJ~lllllll:i'll:i'IIUlllJ
1'11:ifllJIJlfllJ

fl)

fl,rniYTiil1utm 111111uu1111Jli1u1u 6,000 tll111n: 1m1llf1~Jui1u ITI:il'l1J1Jlfl1Jgu~1~01{!l1~H'rl111fu

.

.

11111ifll1fll1 ITI:illl1ntflg!lU~ ~~IJ:liJ'TI m trnfi.Jm,iu lilflll (!Jlll'IIIJ) ("'11:i") '1,\'nrmff~IJ!l!Jlf~!l.i11iJu1111
°ltt'Ulll:iff~IJ!l!J!lll ITI:ifllJIJllllJU!1i~lf1Jlllil1J11J 6,000 llll 111011J'llJ~ 31 llU1llllJ Yi.ff. 2558

'II)

m rn ti TI il1 m:uu 1aml'11h11 ll ~11 i:i'fl till: ll iJ m

uh: u u ~!llYl]Jl]Jllll ~'~ 01{!l~ 1tll~1:u um!l1111 uu ~1 u

l'll,ldu~.iHli'~lf'l,l'U!)~IJ:lil''ll 111 UIJl'll!lit~,l ll!l1U!ll:i'l71J 1hn.i (''TICC") (tiilJ;l!) u1il'vi

fl)

'Ill giln!lfo'Jf!l

ti'll !i1 IJ nnfui.J ,: ia'IIU lllfl:i W l IPl'!)TI !i~tn11tul~u,i 'JIJ 1i1J ri1u 111111V l IPl'11 uii~ 'JIJ ll :ill Ollf lJ II ffI]! 1]J 11 'li1
A

_,

'Q

T

A , •

T • '

Q

d

.. ,

•

..

Q

lfl>!l~tlll:!lufl:illl1'11Q '11:ifllJIJllllJl'll!l 11mm, '11:iff'll'lllllll!llJ'II u,:uu HSPA ("lll]Jl]Jl HSPA") Vllfllllllfl
nn 1 tt'1'li1tlll TVl:ill!JU 111 IJ II ll: 1 :IJIJ 1aun1tl 111 ll ~ 11 ll: iii.J m

Ill~!lffl]Jl]J 1111 IJ H ff 1\J 'II M 1J1il''II ii lll'l'hfl n

(u,:rnffl'IIO) ;i1n11 ("BFKT") 1m:lll1i VIHllJIJllllJIJl~ff11J'lllMIJ1il'TI llll'lW '11fmll ll!l1JU1ilt11iu li1n11
("A WC") 11uii~mrniYTiil1u111mi'iYu.i~nlll1'11!l~ BFKT till~ A WC lllUlfl;l1'llJll:i!JOllf lJllffl]Jl]Jl HSPA

1)

\rJ ,, j}

0

a,

I

j}

A

""1

.l

<I,/

d

I

1 •

o

ll!l1'1'JIJ'11J l'11'11l'llllll]Jl]Jll'lll:i~U:a1111rn1Jll'llli IJlll:i'lf!llllJ AWC l'llfll'lll:i:IJIJ 0111111Jlllll1fl111J011
7,981 ii1mu,1111uii1TI Yi.ff. 2s18

14

i
~~ u
• ll.
fllH'JllnlJi fl1W1Hflll911l 'll1fllJ\llfllJ fl'ilYlll

.

11mm11"l1h~11B1J~1J11m1u
<>

U

';;IJQ

U

'

.<:1

V

l!1111llul!ll\ffl1\IYI 31 fill11fllJ fl.ff. 2560

1

'l!

) ~.t,, .,,. .
u

nn1Jl!vrn

d

•

.i, ... ,.,

Q

au111U1t1\'Ml1llfl ("Core fiber optic cable" 11m "FOC 11llfl") 'lf, llIJ'il~llll 'I! u~rn'il

, • , ,1 d
, "
_..,
..I • •
•
1Hllrnn ,'11rnfl'l'ltllll6ll'l'l!lllt6lll'116,lll111u1'111lfl'/,!'l'IVl1Jl11Umt1lltIJrnW'llll'll6,1JHl'l'I 'l'IJ lJn 111011
~

~

Q

•

("lMV") wa~'l'IHll,:mw 542 iiillmm (11101l,:mw 111,147 mi!iiim1J111) !Ill~

)

'lf

, ., • . •

'

• , . Q'

ll. • TICC ..,
• FOC 'IM
.l ' -·
• 1•
•
fl!Hl'JlllllJ •ll'U1'111l!!Jj!Jjll'l!l,:a:a11 flj'61J'1'111i tllfll,'lf6flll
<1llllll
!llIJ'il~llll
'l!HHrn
l'l'lfl fo illu,ZlllJ FTTx 1ll~1fl'il iil'll1fll10Ull'lll11,'.jfllllltlJ1!J11lllJU~ihHVlllf1iJ11 iU1'1Jl'lfl'/ ~!Vlflllllllllll
Ulltlli1JW'llll 11m:a:m,ll1:mw 670 iiil111J111 (111all1:mw 80,014 mi!iiil111J111) 11uii,'fl fl.ff. 2590

w iu~ 311iu111J1J fl.ff. 2560 u1iJ'Y1 '11J llll!llami'u 1hn,1 (1J111'l!u) 1\'Ju~iia11iJ1aM1'JU,iai111y 1,iaiia
)I

I

O

.d

I

11

j}

1

'JI

a,

11u1all,YJU11mllall: 28.11 '1Jll,'illll11ll11l1UM'l'Jll'l16llmrn:11111u1m1ll1 (3 l 1ill111l1J fl.ff. 2559 : mall: 28.11)

2.1

"

""

0

...

!flW'llfll1'ilffllH!Jfl11Mll

.l

d

1"

"' .......... "" . . ""'

'lf ~ 11 IJ Wll 111J M 1J lm f lll f111110, lll '11 H f111 !~ll fl W 11 Yl 1Z 1 l'l!!J !Jj !Jj ,t 1'l!l'l!Vl lJ !Jj 'If Yl. ff. 2547
)I

O

Q

O

a,

o'

a,

"'

o''

)I

o,

0

0

!Ill~ '11 ll m 11 u ,i '116, ll Wt m rn m, fll fl!Jl1 ll n '111 fl au 11: 1'1 lll!l l1 ll fl VI 1fl011111 am 111 ,i '11111 ll: mi mrn 11 a,1u
Q

1"

Q,I

., .... ..

"'

. . ..

. . ...

"'i

1.<Jil"'..

...

..

'111,n,11,u ma 1'1Yl1t1l'l!!J !JJ!JJl'l l1llfl'l11VlVlllltmrn11111 n'l'l,YlU ,11m11 Yll~ ,,111,in 11111Jtt ll mnw '11
1m:1ll11 uu~ 1h11 u,i 1um;i, Jlll m,ii'!JJ:il

II li'u~

106 110, "fll,li'!JJ:ilrl1ttf1J ii11

m,~ ii11il u ~ 1 ii11m Vilt

;l'1\lfl11Ml'Jll"

15

110 ~'JII n111A1 ~ .rl/ H.;jlll! 1'llhmn-111 m11 ~llifo
11111a11111J1hz11omum1i-l11
lll1111Jilil1111~111~ 31 1!111lfllJ '1'1.11. 2560

2.1

~unm'-i11d '11\'limil~'IJ 1.iu1{mw'li'nnVJ1Jt~1J11Jm11.iJJmho"li'1h:nou'llo~.:iun11111J und'w11Jn11'j\J
~. HJJl!RlQ~n1rn9111J~ oil mu'Ill \J iumaflntl'q!'il

m11i.ivi1rnnm'-i1J 1if1rn.iml'1N numi'nm1tl'!Jl,l~i'mo.:ii111J11Jll1:1\'I !11 \'la fl1111J .i '! 11"'!{iJ1:mw m1
..,

""'-d,.s

....

,

v

""""

9'

A

...

..,

o

'!

..f

\'ll'lll(Jj 'lf\'I ~ lfl(Jj 1rn: fl11 'If') M\'I \J il'IJ O'll;!ll 1111rnO~l'J II nlJ 'IM il.J\'ll'IJ\J1111Jfl1Z lJ 1\J fl11 \J fl11

iJ11J 1umum1tl'(JJi'll 01no~l'l 1J111J'1 iJ oviJ{i u1i Im: t o.:i1TI w11-1mi v. m11,l'~ n uvi iJ il'll 01~u11111mN 1'l \J 111J
115 Ofl111J 'll'u .Uo \J 1150 I ~010mfo lYIJ IJ~ ll l\J II ll: 'U 1: IJ1 \U fl11~ iii!Uftlrl(Jj \II O1ll fl 1111 \J, \J 11 IJ10! 11,J

.u fll11'-i 1J11 tl'lJ flllflU" nq lJ Ii.ivi1~\J il lfl11J rm 11 'IJ '1 l!J fl0111J1U~ 11'.l \Jl111Jl 'll'I U '! lJ fl1 ru ~ ii fl111J 11 IJ1U'U.JUu'.
n lJ111 Oiifl111JI 191 fl\11111 'IJ fll1 ~ fl111J 1t1111~lY!N fl llJ l 111"'\{ 11Jfll:il'-i'IJ9111Jfl0111J1Ufl UlJflllJli \'10!1'.J 'IJ'tt!ifl

.,;.,,..., .... ,,,

.... d

d,,

d

I

Id

'!111Jl'-lam11u ,'If w 1\J'VI 1 um111u rt.fl.25601rn:11101'1J!HUa:1JHamzl'l1J.iofl011'j1J111Joo1.:iu
lll1 t ftl rl(Jj

tl'(JJi~1~1Jt1Jhrn10111i.:i11J~ 1 1J011111J rt.fl. 2561 ~iim11iJ~u1J11llMoa1"iim1:rl1ri'(JJ11a:
1~01,!'01 OllfltN l'j\J 111J fl011'j\J 111J 'JiJ'JtiJ11Jl,i1!1'1J~'U foiJ1 ~ '!11iJif~ fllll11J100'U{)ll1i flll 11111
tl'~ri'uH

1Jl.i1Jll1Jm1tl'!Jli 11tl'u~ 7 (lli'ull11 2560) '111'ilm11JfollpnmTI.i11-1aioJJmrl1J1~lJl~a1rium1
ill~ a\J uiJ a~ 1'IJ 11 d ff \J 'II o .:i Oil fl 11 ~ 1i\.i ~1J il 1fl ii il n 1 rn Ii.i 11111 'IJ-vf. ~ 11'.l lJ 1 wn 11 ~ 11'.l lJ 1'-l u ll .i
Ul!Z11Ufl11~ '1iJH1'-i'IJlY,J

16

'i'

~

,&

V

""""-V

nlHfJ'll111J 1fl1~1!1H'l'l'll!jl'II !'111fllJ'llllUJ fllll'll1

11mmmph: oarn'IJ1111 i~u

.

'
0
V
~I""'
V
4
V
llltt1'1Jull'IIQ'fl1'111'131 li'll1lfllJ 'l't.tl. 2560

2

ulomt1n11uiyll (ll!l)

:; Wfll:; ~:; 11J 'I u ~ 'IJ m:; !1 '11'11 !) ~ fl!)~ '11 u :; 1IJ\) fl1il IJ mh ,l O1'll'llfl ll!1 '11'11 !l 1 ll' lll'l'U! 1 ,l !l lJ 1'11W1HI ll ii~ 11 ;;ifl

ii'

i

~fl!l~'l'JU:i11Jii11ilmTl-l!l~ (!lfllll1U~'!'ll"lurmii11ilu,1u) ,llfl1:il1UU!lil~lU!lfllll1UlJ11'1 ~~t\'JU!Yfjlll1U
~'l'll"lum:;l'h1ilu~1mrnz!l1Jm1u~'l'll'll1l!lu!l~1Jfl1:il1U'lllHfl!l~'l'JU:i11J

:;wm:; ~,\'Ju !Yflll 111J 11:;1,i 1~tl:;:11'11111 tlM ,h,\'Ju !lfllll11J ~ 'll"lu m:;1i11 il u, 1u ,ia 'l 'll'.i'11 nullmtl~ ou

'l

i

\U iu~ lftl'l :iWfll:i 11l!l11J ~~:ill'l1111fi:i1afll:ilfu \) fl1ill;j lll'l 1'111 iJ :iWfll:i 111 '1:; llllZ :ilOfll:i'lllil'l'J u

~,ii ,i ~1 nm:; fo 111!l~10'111:; ~~,\'Ju 11u ,i n.i 1, ti:;~ mff !Ill~~ 1i'i,1 ~ 1n m:; 11 ti 11~ l'llff U '11 f Vi 01111z 11 rl iiu

d~,-~.i.~,~

'ti
i••dS>'l•Sd
1'11uU1111~1J'lf,lllUl~U1l:i1;J1, :;:mff l'llJUl'lfl t1 ,um ,rn:i!l'llll'l'l'JU

f

1rl1J iJ fll:i 1'1J :;wrm 111 '1 nt~ !J '1111'\ 'l'j U 'll!J~:iW fll:i ~ '1 iJ1\'J U 111 U '1

i

-J'l U 111 '1 rnl !l'llll'l 'l'J U !J "Iti:; Z fl!J lJ

'111J~.i'11:;111llmtl~uu.J,'ll1Jl'l'll1J~111 '1rn'i1J'lllil'l'JUJu~d''IJf'1 -l'lu 111 '1 :i'llll'l'l'jlJ .1'10

l
.
.
. . . ., , . 1 ,. . .
.,.
m:;tl:; ~mu l'l 11'1 rn o!lll l'l Of;jli :;z mu :;1m1J!Y:i~'ll

!~lJM'l'jU 1J ~:;i\~ 'j tl:i ~!lJ1,i1J lj11JII !ll'l~,l'101;jlll'l 1Qiili:i:ilJ l;jll1'11Qiili:i:i!J'll!J~!1U ll~'l'jlli,n1111 '1,l'm~lfl

,J, ,. .

..,

..,

d

....

..,

d

....

0

....

l'l :i'llfl 111Jl'llll 'll!l'll 111nl'l1u n~ 1u fl wzmrnm:; fllflll

.., 1
ti
""' • "' .,.,,,.
'::'I"'
•
'If, fl!JrnU:i11J~Zlll'l
111Jfl1:i nmu fll'll:il'iU!lll !lUl~ll !)01'1 fl!lllJlJU ll1111
'11 f TI oiiu u 11~ i ,i 11l'il m:; !l!J ll '11 lll m:; ti:;~ ,ii ll 1'111'11l'l oiiu 1Jd1~,l'!l 011 n ii
,1d/

11llfl1'1:il'iUllllZ1illll'l'll ll fl'll:il'iU

,!l.

.

•d

1

"

.

iu ~il m:;tl :;~ ,i'.iu 1'111vl 1J
'
U'IJll'11Uniim:;tl :i~!i'.ill 1'11fl1,!11l)l'l '1 tl11!1'1

t

:i1Ufll:i 111 '1 rn l !J:; Wfl 1:i'll 11'1 'l'J U ~ ll, '1iJ1n il U II1~ II 1flfll:i !ti~ Ull II till~ 'I U IJ lll'll

Qii li:i :i IJ'll lH 11u ll, 'l'J U

i

'lmpn~ 11:; ~llf1~iullrn 11~:;11J1Jrj'lu1'1J111 '1 :i'1111'111u 1u~1,i~ilm:;tl:;~1i'.iul'111'11l'ioiiu

17

fl!l~'IJ'llnll ifl1~11~1~r1lu9rn1Ym11nmm ~ilnll
11mm111>Jth~n!lu~unm'.iu

11111'ruilitui~1u~ 31 nu11f11J 'l'UI. 2560

2.4

OJ

'

...

•

n1n~flll~'lllH'IJ'II (fl!l)

""
Iii
,Ji
JI
d ~I ""
.d ""~
'
"'
M'II Ml'J 'II 1 'II fl 11ll11 ll 'II 'II fl 111J '1 !l1 fl 11'11 OHrn lfl 'li1 Ill 'II Im ll 1 l'J \J '11 IJ '1 ll lfl 'li!l '11 lOfl ll !l 1 HMHJ

II ff fl 1 l;J !111 lQ~ D1 rn i fl Oi ,\'n mu fl 'II 0111 Iffl'll f wif'll !H 'l'II ~ 1'111111 \J M l'J IJ

.

.

'

11u Ml'J ui u 11u r-hnn u1f111 l>i11mm1 mm:l>i,trty tyl 1'll'11u 1'll'l;!lll1111uil'u u ,nil'10,iomil m-1'1~i'u ~ uli1

.

.,

'l'l! 'lfll111'.i \J lHl'J IJ 1\Jn110111 IJ fll;Jll111Q;; n1 rn 911 M1wn11 ff fl1 fl Om ilatl'11i'u,

,,

.,

nIJ "~flllU ~lf1'1!lfllU O"

IIJ1U,Jll

2.5

,4 i'.l

V

.. ..

~

Blj'l'l'lllilll 'lllfl1B~IJBl1Hfll11~'11

u

trty ty 111!1 mi.l~au fl 1 lfl!l

mfl ai1ot'l!l1fl1J fl!l1 l'JIJ 111J~lflfl 11rnfl~ au '1 ll 1'll!l1ufl 11,rn mrl'a 1hu,h1

.d
s,
•
d
'1 ""'
d
"'
d "' v ~I
,
~I
Iii J/
d
n~:
1>1 !l1 ~w111!l '11 ~: mu~ 1ntrtyty 111llmi.l1wu !lfl11fl !l mu anii Ill u !ITU ll1: fl!l U'll!ln1a , fl fl!lfllU a
.!!

'

.

'1

lll!l fl !l mii a~ w,i ll OflOlQ'II 01 trtyty 11wrn1ti1 rnll~ 1wnwu 1w l'J u ~1n nmii ntrty tylllll mi.Ill au !l\1111

'
fl!lmiion!luti111u,111'l!l~1nm1~w'lh1~11uija1J~:i'uf'luti1'1rn'l!l'lllfll'J'U
110!1: 16 0'1 'II !MO 1j ri°IJ

li~ I~ 'U !fl1!l 1i'JiJ '1111 f11111'U ~ fl!l 1 l'J 'U 111JI~ IJ ti ffty I\J 1'1 il'1u,1 !fl O1-J1 'U 11 IJ Will')

i.l1:m1rnunm1'U'lfo 13

2.7

.

4

•

•

1Jf111'11flll1!1

.

u

.

'

~ f111 1111'111110!~ !l u II !l,H fl 11J110111J r111J 11U 1111'1/1 91~ W11i01111!l :!J91119111J ih:1.J 'l 'U lYty I\J 11'111

,foii u rnrn llrn1m1 Iifl rn rn tlu 11n"'l 'llllll: 11 '11 IJ ~

18

'
•
.;
'
QQ ~
n01,i'llnlJof111.r1H'l'mg1'111mt11J'lllfl1J
fl9'1lll

'111J1m'llllJUlznemun1111'11
ifl'117!liJ(i'.'11!1fl1'11~ 31 ff'll'JltllJ 'l'Ul. 2560

2.8

'V

Q

o

o.,

V

I

0111llJl'l!!fl'l111l!flJIIJl11'1!11tUttlll

2.9

.,.

ii.cl

"'

v<!

v

•

.,.

i

.d.1111'"'

..,

'P

v

..

"'

o

.J "" ~

11'11 tJ am u 1111J111 fll'l 101Jll m~l'lli11 IJ 'll!l1 n 1111 OlJ!l 'l'l 'II 'l'I , "rn 1111,110111'11 l'J 'II n 11 ~ il 'l'I n wm1 'Vim il'll 'II

i1 'II QUIJ 1,1 \! ll 1'111 'II nll i.i o 1J 1i101il11mYJ '111'1il ~111 iJ w11111J 'iii !ll'l 1 ll'l!l mil an 11 'Ii'~1~ ~ ll ~ H 1: 1111~
<!
o,j/
j/
Qlo
.d,.::,,,f
..:!\<:1."'
,.J, d
do
,%(,
o,j/
l'f1ill!llJ 11'1'1'11 (11 fll'l 101'l'lll'J 'II 1111 ~il 'l'l 1110fll1'1'11fll'l'IJ'll) IIJ Ol 'l'I OlJ fllJl,j lllll'l'I ~1011 'II I'l'I 0'1!11~'11 'II 'II 'll ~: mi

i'II 1111 rn1o'lllill'J'll l'lllOl'l,l1~11mm1@]1J

i 'll fl 1W~jl,111 t ~0'11'11 ~ tl ti'wt1 ~ ~tl'll llll W1 Wfll1 fl O~l'J 'II 111J 111'11 'II '111111J Ul~ t 1\'J 'II~ fl O~ l'J 'll 111J ~ ~
~iy1'iia'l'lfoa1m1vi o ~w'll11~ 1111:~mf'llm ri1J'll 1,ww~11w1~1nm11Junz1\'11-1 l .ia111J'l!lW111tf:111'11'1l
t .I
V'
~I ' · ' " -'"
V
,.J
d
•
,l
•
•
'1'11u1 tl/1'1'1 IIIJ1lfl1llJlu'll ,u 1>11101-1 '111~111-l'l'lfl!l11'J1-I 111J~: ~IJlll'f O'l'l 1'1'101011'1'1 O'l!n:1111: ~ fl'l'll-1
mnwm1~li.ill~i1-1il1~111'1'11~01ti'1-1~d'h:iuJ1

19

flMl'Jln1\111'11~lf;Hfj\191111YnfllJ\11fllJ iiiina
'l'llJ1111119)1.h~mllHI.Jfl1711'1l
lim11.1uli11~'1'J'll~ 31 fi'll111llJ VI.ff. 2560

v• ~l'
•s••
mn1.131111
,.. ua~11w11~111

2.11

,,
illlfl!J!)!l
. '1!llJ'll1mn1ma1111ll~lf'l'lfi'1a
. '"
,wi "1~lfll11JM1111
..11rn~;1a m1111•1nrn,1um1a 11>11111J~l1J11J
~' ~lJ i lJ ff!)!!)!l l "1UO!ll'lllJln!U'Til'l1tl°H
Q

Q

.

Q

"'

,_,, • • •

,,~.

,,,

•

'

fl!l11111 ,1lJil1\'Ju fl!l1111Jfi 1.l'fo m, am i'1J1nil111J iliHiJJl'll'lll i 111h~mffi'l'la ;1 iiiilm,1fo fimm~mil
111J ilu ii1Jl'lllll i-i'l1J11J m,1111

d

'l11 mru~no1111111JJilrh1, l)'l'lili1111.ill~i'l n!l11111 nirn: ~1ai111u11Nlluri~ooml 1all11111 iii1foan11foa
lrn 90 'll 01 rh 1,l)''l'In~ iiinlJ rh i 'j ~ 01 iii1n1>1il'1J ~ lfl mnJ .~1il11ri 1'111 !) fl l;l!OlJ'l'l llJ mnl ,:1il1J l'lll11J

.

.

'

M11 Ui.J,: Ii l'iom ~a~nmiY!)! ,\ii'11 ,1am,ri1; 01 firfo Hi vi oio !JU 'l!lJ li1111mn 111 oil i'u iJ 11n~ m,
'

,,

.I/

I f1Hlf,11'111Jfl1J

.J. ' • .;

•

.I/

Q

,,d

.J •

llll~'jlafll'jffl'i!l1'1'1fl1J 11l'l10'lll'i ~11111111 QOIJ l'lllJUl'l1J fll'j'l'Jflll11J \>I

,.,.,

• "

l"l I lJ 11 lJ1llO

i'l111J 'l'll!l~lJl '.11'1'111"1fll'ifl!l1111J ilu11'1~'oo11il1aMl11J'l'l,1mhrn ,l'1

'l u mtil ~ m111111 ;11Jilrh1rn~ !'llJ 'l u,om~a~11ll11J!)!:iii1>1 nm 11 u, 1JJ01~~ 1m1u U1Jl'lll~ 1mh i rn~lflJ
'OQ

•••

,

••

,.

Q

..

.r,

•d

, "1 ann ~101111 uu l'l lll'l o~ 11J'l'll 'II n!l~1111 n1Jrn,w!l'1'll ll>l l11J lf ~lflJl'111J'll 1J u, ou;~ a~ 111111J!)! 'll

~ilfll'i~lm1uumrnJ11

20

'
V
,11
'
nMl)lln11m11111H'fillfl1Hmfllm11111
.i~nll
AAV

11111m119itJ1 ~ nam111111 i~u

i:in1111iliui:r.i1uri 31 Bu111111 Vi.fl. 2560

nu 1l)'U 11lJ IJ~\ill!UU m1~1m'.l U U'U m:1 ii1 na 11i 1fo f1~11 V 11 'W 1 aMl) U ma i U 90 'JU 1lmi' 11! ~ 'l'U Ii111! 10
.... .d

cl

d.

Q

<:>

I

""

j/

I

,:\

.Jcl

D

d

1u 111J m,ufl l'f~ 1111 ~11J awl'i v ll w11u ilu Na nu 1111 m111 TI 1Jl111J ll 11u u

'! 11$1\,j11Jl!11J1rn ll 1ail u l'l a Iiii,1J'
I

l

'! u n nrl ll n 1111~ 1m'.lu ilu I'll\ ti'11'.l uilu irn 1: 11111 n lll~ IJ: 1.h: mff ~10~ v11 u10a 1l) u jj l.J a111il'va n11
111vrrhri'u 0.10 m11 flv111u nlll'f nu1i11il~1J: iii~1m'.luilm-rn '! u,if1,1mm: hi'an itJ ~1ml'lu1'.lu ilu Na
VifmJri'11 '! u m,~1m'.lu iJu,rntJ1:~1il

'

.

.

!JUWl111!lll1
'II)

flv111u 111Jihrnm 11auuhwiiu ~miiuudnw11 !i'11J1flm,~111,l wTI i'Vi 61iu nllm, 1m 1l!f11
.f
, A iJ
'!" •Y<!l •
t _: 51 Al
V
d
"" Y
•
Vi\Jl!lU!!l\: fll11JW!1U Ul'll\ 11Ufll;JOU11\J1DM!1U 1'\1\J 11U1IJ1lflt)'Ull!TIIJIJHfl1U1lfl!N!1\Jl1IJ
Ill'""',. \II
1lJ1Jfll 1rn:l'flJ!11l\VUQ!ll\1
,!{

'

,..

11) m1111u 111JihhH'~10~ iii'! 'li1'.lu l'ffl ua: iiiiim ,iil'u1tl1 itJi flu m1fi1u 1111 fi1 i ,1)TI~~tlfoi.J 111111'1
'U!NflU1!1U11lJ
1)

'

miil

tu i.i~il1Jii'llu1@iu11u 1aa1l)1J i'll'a111'.lu11u 1Jirn:1i'iau

.

'111U 1111!\lll)\J IJl11'\:1i'iou'UU1 flU1!1lJ11lJl'lllJ'li'll 'U) 111u 11) ii'u1 '1#Jfo1Jii'U1H@iv11u WM'IJU

21

• Jl
QQ u
fl611'jMnlJ'lfl11if1HVIUj
lU'1fl1fllJUlfllJ ,rn,rn

'111Jl!ll'l1"J'lh:::na'INUfll11lM

lim1ui'liiu\!.i1uri 31 ii'm1A1J VI.H. 2560
3

ii, fl"VilJ'IJB 1fl!l11'Jlll11JV!l1Jil1111m~anrnm,111J ri;11.i'uri 1111m~a1~1flti.i, 1,rnmda mm m,ll'.i m,

ii

v

ft 111J 1~011.i a, 11J'II 1 fl!l11j lJ n1J 1 ~1 ru'lJ 11111J NlJ mlJ 'II !l 1 mi 1.i m, 111J 1m zu 11'11111'i!\ m,11 "1 rrn fl

vi1 i tt1 iYama,iv mmn .i11il1J111J 1111fl m11J 'll!l1flv1,i u >11J i ttm
d

.d

Ifl> !l1 IJ !l!ltj VI lJ Ti\111 fll >I1 lJ

.!

aml'vori 1J.i1111ri1\'.J1J 1 il 1.i' flM 11 lJ n1J1i1 ii

..... ~
!\'Ill1J fl 1fill 111 llJ Iff 01 \'l~Z!fl ,I 'II lJ

""d_if

a,,/

,z mJ ri

.d

....

d

'.,Q,

••

• .r'

~Q,

""Q

•

l\l!J1~ lflfl!l11'Jll'11J ,mN1jlJ I lJ \1'.iVIUff\l lllHff'.il1VllJl!llJ ,11rn1J\lllllJIVl1J!1llJ l?Wfll'.ifJOIJM\l ~lflff!ll'lllJ
fl 1, 11 lJ ; 1 ti11, 11>1 !l fl ,d oil 11111J 11111 n 11111 ail 1 il fl i , 1iff()!()!11111 fl Iil ~ 01-1 ti;i:; 11>1 !l m d a 1~ o 11'.l 1-1 fl 1, !l 1 ii'lJ

i'l

..

.

m11J1iY01mzum11-11Y1111v11i11-111-1111J11orniiavi~~irv1~wi1J!l'l-lllll'l ll'lavl~1,ru1li11rnmz11u1ih1ftn1lJii~'ll!l1
m, 1il~ vu 111-1 ij'l)IJ~ lfl!l11 n1>1 o rndan oa,b i ttflll lml'.l 1-1 ti11,11'1!l rnd a111ri ff()!()Jlll II rn il~au !ll'I n11 o md avi1 i tt
V.<'1
V
J'
..,
d
a,
J'9,i
d
fl!l11'JlJ ,11J ff11J1rn ,Z1'11J1jll 111am,Qam ~a~ a11111a!ll'l>ll>l!l rnua11,rnm1111~1il11u1J 0111,11>1!lfl!1J a 111 flll W!Ull
o.t

!ll'I, lfl 1riri J1f111mtil ri fl011jll n1J '1'1i1 ij'li1J,~ a~ 011.i'1oti11, 11>1 om da111ri 111 al'I, 1 m, vi 1ff()!()! 11m mil~ all
,.
'
.
,.
'
tim 1m1 rn ii a vi1i ttfl01 l'J m 11J11 fl 111 ii'u ti ff!!J !lJ 1vi ~~u II mill\ all fi 11 ,i 11, z11-i11 Ii11J 1 ll 11 lJ m1J.i !l m ii am vi ii'u 1111 IJ

!J115 l "1 !l fl! flVll Oo,i'1 i mb1 I1 lllri f'i 111\l11 l -J1 "1 oil'1101 ~ l fl Ii11-11\l JllJ ri i {1 l'.JlJ !fl IU 'If1hlJ 11U 11 ll ii'lJ l'l llJ ri '1 flM fllJ
.r ,.,., .
.,,
,,m 11~ rn 41Y11J 111111 ~ z11 v1~ 10'11, o, z ,,i rn,111Jff(!J!!J 11111 mun VlJ om111 omu a rn ulJ ff11Jil, Zfl!l1J'1101, 10 , "'
ollj
.,,
•
•
11!Jfll'11011, !J 11 !J fl! 'II Vil 1U\11 ll om Z VZl1 lll11 l lJ II fl 11 mM VI, !l IJ fllJ >'IIJ >Wfll, fll mrnz >Wm, '11111 l'J lJ ~ lfl fll'.i Ofl Ill fl
.,,

•

•

•

•

q,!I

.;

•

•

d

~•

•

••

•

,,

_,.;

•

,io,,a,p

,J'0 ,i flll 1fl!llJ 0111!1 lri 0111 \l l'I i lJ ff()! !lJ 111 ll mil~o\l !l\11 '.i 1"1 fl mfl 01110 Ill fl fl 11 ~ W'Jfl'.i ~11\l QlilJ l -l'[ lJ 01 l 'ill~ 0
11111111-1

fl!l11jll>11Jil,~IJ11Ul,!llll1Qiili,WIJV111ll Ml'J lJ 11-1~, Oil Im 111'!1111-llllll 111,l}IJ\l llllJ 111m1.i1i1~il,~11l 1J

om~

.r
,.iv •nnno "" , lJ m,il,mrnl.Jlllll 1JUVllllllll'll!l1ff1J1Jl'll1lll 11 Hlll()!\'l!fl a1'1Ju1 i 1J on 1111J1'1i1l.Jllfllqmn1J'll<J1
i'.l 1-1111,i lJ 'lll ~'ii~ 11m «f11J1J !lll 111 rn1J1J 111 IJ m, Ii1inru,i101i11'1'v1 v1Ha'J ll avl il ~'llv ~ ~u1111,nv~l'J lJ 111J
'

, -

""'

Q

•

Q

.;

•

.;.;

•

•

•

.,,

•

Q

22

i

J;

~~u

OM'IJU11lJi fl1~!!1HVIU9llJ "1fllJlJlfllJ ~1!'1111
V

11mm11PJ1.h: nu u ~un11i~ u
lf111ruuiuq~fo~ 31 filJ11fllJ VI.H. 2560

5

n)

• -~ • !lJU1'1Jl'I
d • d
•
i ... "
flllHJUl11J ,l'l!'llll'lllll!Jl]jl 1!JlJ'lllVl'l,VIV!YUfllJl'll
24 n'IJ1llllJ
l'UI. 2556 mu l'lml'IJ ,'IJ'IJ!)~
"

••

0

•

IYl]J l]j 1 1'1 l ll: ii ~lJU1J111 u~11il um, i il'll mni ~lJ ou 1ff11 m l'llJ lJll'I 1J li1u 1u 3,000 !!Yl mui uiu ~
31 liu111'11J vu1.25571rn~1m11'1rn1J1Jll'llJOflli1u1u 3,ooo 1!Y1 maiuiu~ 31 liu111'1lJ 1u1. 2558
<li~no~vim 11J '1~~ w'lin: ,h11u 11~viu i u l'lfwa'ilui,nri1111'.iu ll1u1w1u 16,390.56 ti'11J1J11'1 <ii~a, '1iin1J

J~d flll,1') 'IJ nlJ '1~fo m,l'i ,lJ ornff 11ml'llJ'IJ 11'11J1J11J 1'1Jlf,'.\'u

mii lJ 11111,~lJ li1mu 1,147.34 ti'1u lJll'I

6,000 !lll lllfl 'I'll moiuiu~ 31 liu1111lJ w.11. 2558

t

no, 1') 'IJ nlJ M1,l'1vh1Yl]Jl]Jl!i1 ~11ilu m,1rn ~ u1m, lll'lmrn tl'nri111 f rn!Y1 i 1'1 rnlJ'IJ ll'llJ ,rn~ l'IH!Y! H

di• •
i • ~ 1 .,
J
d"'
.:t d
"".,, ..J
W'IJl!l'IJ 1mm.11J11'11J01Jl'lmv1'\Jo~l'I 'llri111,um, 11urn1, l'lrnWmfl1101J'lln1J TUC 'll,1\'.Juurn'lll'I
d

,l

,,L,l

SI

r1

1~a1,l'u,nu 1~01'll'lu1m~11iluFri11nn1il'u1m, 11'111'1'wli°1flgou~11'.im~v~n111mmh 13 ii J~u1111J~
4

....

"'"

..,

l 1Jm1111J 'l'I.IY. 2558 m,'IJl'l 31 nu11fl1J w.11. 2570
vd

S

•

d

SI

1

'

ma i m,ll'IJ ,'ll'IIO~!Yl]jl]jl TUC 11:'l11,~fll!'lll'lf,!u1J1:v~111111 u 111mu1 0111,rnlll l'lrn1J1Jll'llJmJ1J
o

urn ll 11J 1u 3,ooo 1ff1

•

•

~ ii nm u 1'1 l'Y ~IJ ou ma 1 u iu ~

,e'i

V

'

,.s

•

31 1iu 111'11J w .11. 2557

,rn~ 11'.im rn~11111 2 ii

ri1,11u'1 rimfrnll1 il'lrn1J1J1l'llJfil)1J~lllMli1u1u 3,ooo im ~ilrl11rn.il'i,1Joumv1uiu~ 31 liu11111J
w.11. 2558

i~Juiuil w.11. 2557 no~11un1J'1~fu1111i1du~fori1"11u'1111ni1u1mfu~1i1mH!Yl

1'1~ 11~ mmrni~m'lh '1~iuil 2558 u11z nu,11u nlJ '1~fmh1i1:u ~ f u
J d •
1
"
.d
d.
•lot~.,.
ll1~11lJllllfilll'IJ1'1JW'IJ1'1!'111lJ'IJ!lll 1'11fllJ'IJll'IIJlll'IJ1'1J 7,37411'11'11lZffllJUO!rn!'lll ,l'I rn\'.J W.IY. 2559
i l'lrnlJu ll'llJ li1u 1u 6,619
•

•

SI

• ,K

"

.J.,,

•

SI

o

<>

•"'
,'II 'IJ ll ~nu
u,:

d J

"i"

1'11!'111!1 'IJ 1'11 U 111m u lll: l'l l'IJ 1w 111 n 111u 1u 11'1 lJ u 1!Y1 , 1'I rn lJ 'IJ 11'1 IJ 'If

_j

llll'l '11 U,1!Y1

i 1'1 rn IJ'IJll'I IJ i l'I a11wii1du ~ fori1,11 11',z fi!JlJ~1V11V M111nl'i11i11'1 f w ailu 11'1 rnlJ 'IJ ll'IIJ

u

mv M111 u

~1~01,l'o, nu111u~11'.iu '11'ml.llYl]Jl]Jll)'l'lli~1m1u,h1 'li1~~1J 11111J1Yl]Jl]Jll'lfl~~'IJ (nl.liiunil i, ,11 uu)

'11)

nu,11un1JM1,l'1Yilffl]jl]jl iu'IJ'lllVl'lfwailunu TICC ,rloiu~ 24 E'IJ1ll'IIJ W.IY. 2556 ll'la TICC Yi1m,

'
i U!l fi1'1J
,.i
o
"'
-1
,A "'
.dd
SI
mmJJJ,:lJlJ
111 lY ,11 llfl
Ull Z!Ju
mwrl 1 Z lJ lJ!YO
ffl]j l]jllll l'l!fl
a1'11lM
!l llZ

,z

lJlJlJl Ul'l!l lJ'IJ ,l"i 'IJl'l/,1

du ~111,fmi.i iil' nuno,11un1Jiu fo~nu,viu n1JM1')U r1 f~urn <\i,no,11u n1J'1~~10'1in:
lll'llfWaff1Ji~nri1111'.J1J1Jl'IJ11-ll1'1J 15,384.01 ti'11JlJ11'1 <\i,a,'1iJn1JmiJlJ!llll!~IJ\Jl'IJ1'1J 1,076.88 ti'11J1J11'1

.

11 UlJ 1nu~I'.! 'IJ nll '1~1,l'1Yi11Yl]jl]J 11'1i1 ~11il 'IJ m, 1rn:u111 nf.i mrniforirn f ul'lf w oilu i~ncl11 nu

.

.

TICC ,za~11!l1m11'1i1 13 ii l>i'"111iuvl 24 liu11r11J w.11. 2556 ii,iuvl 3I liu11r1l.l w.fl. 2569 rl111fu
~i.lnnuil'lrnlJ'UlrllJUlZl!ll'I Passive Ullz,za~!1TI1fll1l'lfl 5 ii ,f,!1111\J~ 24 EIJ1lfl)J W.IY. 2556 011\J~
31 E'IJ1lrllJ W.IY. 2561 ri111fo!J1'mruil'lrnlJ'UlfllJUl:!fll'I Active

23

T
•
4
T
44V
fl8~'1J'll11iJ !flH!l1l~l'l'lll!llH'll11'llJ'llUllJ fl~'llll

l11Jlm11~1.h~ll81HUl1J1i~'ll

1T111tuiJi\'.uq111u~ 31 fi'll1lfliJ t'l.11. 2560

5

fl)

.

..

fl!l4'111Jnui/1'11'1vhri'ruru1 lvu'IIW'l11\'1Sff\Jllll~ff'lln,wi,i'tiu BFKT 1rlv1u~ 24 fo11f'!1J Vi.ff. 2556
.,l

•

T

4

41

1\'i v ,u , vu ff'll n

'
'
T
q
v '
.I
'
u :;,a S1\11vll"'ll -.!
n11J1~ lflllll'IJllffl 1'11 rn IJ\J 1111J II lln~uu ,aufl1\Jlllff Wll~!Jufl nu

~VUl]/l]jl\\!Ul~ff1\J'IJV1 BFKT \ill1JUl]/l]/l HSPA M1\J~ 27 IJfll"lf'llJ Vi.ff. 2554 \illlV\il~\Jffl)Jl]/1
llUUlln'!'ll1vi1J1iim~1111~u11i'll lll'/'11. l'llrnlJ\JllllJ li1ti.i (!Jttl'IJ\J) ("flff'll.") Ill;\~ BFKT 1110,wiley'llil
.i'4flci11r1rnu11fjm1Vili111~1\J~Ul)Jl)Jl iir-rnu4ti'uH (1lJ~ I ll\J1lll)J Vi.ff. 2556) ll\J011\Jliuey\il
ffl)Jl]/1 (1'11!1 3 ff111ll'llJ Vi.ff. 2568)
•
S •
• •
• ,_ T
- a
~
i \ii~ ma i \iltt,l)
• ..
• -.1
110 i \illl"'11Wu,~fl!JU'11V,W
l\il~lflflll'IJl'll:;)'Wff\J
1'1]:;l'llJ\Jlf'llJ llll~ff'llWlll;\~fll"j!Wfl>V~

~ 1~01'11'lJ 1 tiu 11'l !J~I \'Jui ii \1111Jri'I]/ l)J 111 li~

»fli10,i'u'IJ UII ll~ fl 11iii iau Nff 1\J ri111 :l'u 1111,i11ilu11u

.
'
1m:<Ji!J1Jtl111 111Jf-i11,l1m1J ffl)Jl)J11'1!1!1iiu (,1uii1m:il h 111vu) 1111~1il ail,: tiwi'a 1m: I'll Hli1u1u 111:;
i.i'm~1ff'11Jill 1-f 4'1114 lJ V fl~lfld fl84'1JIJ'111J

,.r~o:;

W iifl11'1!1fl141ll BFKT 1101~8\J ri111:l'U1~ V\J~lllll!J

Vi.ff. 2556 Ull~l~VlJ\'iqff~fllU\J Vi.ff. 2556 ~1 BFKT ll~"U1ff11lJl~VlJ1l\J11f'l1J Vi.ff. 2556 Ull:l~!l\J
" ,,, .Ji
llj i,I'
0
'
""'
.... ""
•
!:'1 0
,,..
~
1Jfl"j1f'llJ Vi.ff. 2557 \illlJl;\l\ilU '1Mfl81'1J\J"j11J 1\illllO'Jfl1:lllff'llW'11flll111u\Jll1\J1\Jl1\J 15,556.561;\l\JUl'll

mu i ,i'UI]/ l)J 1 BFKT \ii flll 11 ili'll il tiu fl v 1 "ll m 11J 1 u fl n~e '11 :l' Vi aliu 1mf'l lJ u lf'l 1J 1\ii aii1u 1

my

'1181 BFKT ~111'1,l1 iu,1111 Io 11'1mn'll fl!l1'1Jm11Jff1m10 Hli'llili;l'iuiummh111J\ilUl)Jl)Jl

1)

fl!l1'1JIJ"j11J i,i'1'1l'1"1i1nl]/l)Jl !!JIJ'\110'111"1'f Sff\Jlln:ff'llfi"jlUi.i'tiu A WC 1rl!J1\J ~ 24 ll\J1lf'l1J Vi.ff. 2556
l~!J1U lou ff'lln1mwhi'l)''11Ji~lJ1~1flflll'l!llffl I 'llrn1J1Jlf'l1J'll!J~ AWC \1111JUl]/l]Jll'l!llffl I 'llrn1J1Jlfl1J
ll~1\J~ 6 ff411lf'l1J Vi.ff. 2555 \11ll!J\il~\JUl]/l]/lllUUlln'l'll1vl1J1iim:1111, BFKT !Ill: AWC 1,w,wiii'l)''llfi
.i1flci11f'!rnu11qm1vi/i411~fo~ri'l]/l)Jl iiflllU4ti'uH (iu~ 1 il'u11f'l1J Vi.ff. 2556) 1Juii11uiiul)'\il
ffl)Jl]/1M1\Jl1 3 ff111lfllJ W.ff. 2568

i•

• ' • ,_

•
-.I
•
a
•
1\ii~ mu 1\iltt,v
• ,.
,10 S1?1l)''lln1J,:fl!JU\111u,1u
\illl1fll'lll'IJ1'11,"1'1Vff\J T1'111111Ju1111J Ull~ff'lln1111~m,i:;mmN
4

4

~ 1~ 01,l'o, tiu 111 !J ~ 1\'Jui i.lm1J ri'l)J l)Jltt li'111fl ,i'10.i'u'IJ U fl 1i iii wu 11 ii1u ri111 :l'u m:; ,i 11 il u11u 1111:
'!i!JlJU l"j 1

i~ u ii 11,l1m1J Ul)J l)J 11,l1~ ilu (111Jii~m:il h 411 ou) 1111~1rl vii:;: tiu 1i'a ~1 fl!J 1 "ll \J n1J iii'Ii w

<Ji1:;~ fllff'lln.i,11ci111\'Ju li11J11J(11J I 0,748.87 11'1u Ul'll
mv1ii'ri'l)J l]/1 A wc \ii flll 1:l'umnm:il p

Oil 111 w1~li'm~v11d lMtiu nam,ri'l)J l)J 1l !Ju'IJ10'11:l'waliu

llll~ff'l]Ji"j,U i/~1011 OUfl81'1JlJ "j11J

24

S

V

,!

S

QQ

u

irnm,

flM'lj\l11lJ!flHl!1H'l'Ulfl'lllfl>fllJ'lllfllJ
11mm111>J1h:::ml!J111n11i~'II
iim,ui'li\'.'ll!lfl1'11~ 31 fi'll,lfllJ 'l'f.il. 2560

fu~

27 ~1J111wun vut 2558 ~tl"lt'l/1J~i10111hva~11m1¥~~ 1/2558 'llil1JW01jiJ1101;M\lU'lu'!li'mHiu

im~l'l'f1,dui1u imR1JUlRIJ!~IJ!111J

fu~

,if,~ 1 lflVfll"l&i1J('.iu~1fll'l'mii'unm'.lu (111J10111,i 9)

5 iJmRlJ VI.ff. 2558 flo,11un1J'1l1'11'1ii1ff!\J!\Jlll-l'l'!Uiu'llfmHiu '!m,l'l'!Hi'fui1u i'llrnlJU1RlJt~IJ!111J

,fo,i Ol ti tl
fl)

fl0-l'l'!U"l1!J M1'11'1ii1ff!\J!\Jl iou'IJW'lli'V1oiiuu<1zii'llihw'llriu AWC 1~0111 iouii'llil'lm1vMey'lli
~lJ1~1flflll-iilll1'1 i 'll"l!'llJUlRIJ'IJO~ A WC \lllllff!\J!\Jl!-limn i 'll"lfllJUlfllJ ll-l1U~ 6 ff -llllfl)J l'UI. 2555
91!\0fl~U ff!\J!\Jll! ii'uun'i 'll1~mwmzwi1, BFKT uaz AWC
i,u,ifu~ff!\JI\Jl ihrnii'~111JH (1u~ 5 ilmfllJ

i,w;w 'lley'llili,flci11mo1Jr1~m1aM

vu1. 2558) ~ui1,foiueyflff!\J!\J1M1U~ 3 ii,mflll

Vl.ff.2568
V
no S,fley'llli

Qtl

>
l .i~1flflll'lil'llrnal'l'u
>
' '
•
i mfl1JU1RlJ u<1tl'l''llli!!ll:::fl1;nomo,
> 1
•«
;rnou,110;10
fl 1 mo1\limo
<Q

Q

Q

"'

~ 1~0111'o, ii'u111 o ~ 1\'J u'l ti fl 11J ff!\!!\! 111 li~ iinl1 olu VJ u ;i 1'l oi\ha1J 1, 111u ri111 f 1J m; Ii 11 il u,1uu ll:::
'l!OlJU1'1, 1'.lul'iw1h1111Jff!\J!\Jll'l!1~iiu (n1Jo~111ilh,11ou) 1rnz1fiatl;z/i'uiiv ;;,no,VJU nlJ 'll~w
'll1;z;i1ii'lli11,mi111i'lu~1uiuifo 806.90 a'1u1J1'1l
mo '[,I'ff!\!!\! 1 A WC flflll~ 1ll m;z milpli mll l'llZ lJU!~V11rl !Mii'm 1Vfll"lff!\J!\J1 i OU 'II 1V'll1Vlflff UU lit
ff'llih10 'l.i'~lflflfl1JflO,VJU-:i11J

'11)

Ill

V

J)

.,

....

I

J)

"'

Cl,'!

.r "'

d

i • .

•

fl0-ll'JU"l11J !fll'lll'llll1'!\J!\Jll'lll"lZVZ011Vl"lO!Jl'!l'ln Ufll"l'll!lfllJ AWC IVl!l!'lll"lZlJlJ VUfl1U1Ul1',f1111JV11
7,981

nill!lJ\lll' ;zaz11mm>1'1!1!i'lunlll 20 i'J i,!!1'11U~ff!\J!\J1 Ul'lll'U'1illH (1U~ 5 UUlfllJ l'LI'!. 2558)

c!I..,,£"'

.... .da

~UM1UIIUl!fll1'!\J!\JllH1U'll 4 IJU1fllJ VI.ff. 2578
mi,'l'!u;11J'll1;:::r111i1'lli'V1oiiu1h,11il'11\'J u~ 1u11,11'.lu 12,293.1 oa'1u lll'll

;;,Ii, 'li.i nllmil IJ llfll!~lJ~1uiu

860.52 ii'1um'll 1fl!ln!l,VJU"l11J 'll11J!lui-lumil1Jllfl 11~1Jiu~1u1u 'l,1 1 ~1nflrnl'l'1rn1m flO,VJU"l1lJ
~z'll1;zmil IJllflll~lJ,J-lflll11'l11'uri AWC \1111J~-:i:::1J iUff!\J!\J1!'1!1-:iZVZV11'1l1VlflffU UOflmfltl fl01l'JU"l11J '[,i'
'll1;zmil iifl Ill

~ ~ 1mi'I u ~ 1u1u1'.l u 614.66 a'1um'll~ 1li.i~1fl'll1;:::;i11i1'lli'V1oiiua1~11il'1unflrnl'l'nmm

i'l
•••
~ d
U !fl"llJll'!l'!llJ'lllH VI.ff. 2558 fltMYJUl'11J 1m1JflUll1lJ)JllflllVIIJ!fllJ~1U1U
i U!'1<lUIIJlflOU VI.ff. 2558 i"
«

4

"'

•

0

l'I OlJ 1fl0-ll'JU "l 1lJ '[ ,i'1,l'ltt lff!\J !\! 1'111'1'1!1'1!1, rill WU fll"l !!ll ZlJ111 l"lll>l fll"l "lZlJlJ 'lo!!01U1U l1' ,,J,flll 11!! fl

ncc 1i'lm:::o:::na112 i'l i'11,11u~ 5 iimmJ VI.ff. 2558 i'i,fu~ 11iu11f11J VI.ff. 2569

25

t

J1

t

nll~'VJ'II n11 ,m ~ 1J,1~vt1,1!! rn m, 11111,11r111 .i1in11
V

QQV

ttmmtt1Ji.l, ~n!lmu 111,111,1
limfoilil'.m1.i1u~ 31 fu11r111 '11.fl. 2560

i'u~ 24 11qffil fllOU 11.ff. 2560 flll'l'l'JU nll '1l1'11'1Yilff!!J!!JlM'l'JU i u-v1fmi'llu 1m.:il'lf1.:iiujjrn lmmrn 1111J

.

'

1wm~mi.:irio ii.Iii
11)

fl!l'l'l'JUn1J'1l1'11'1-vi1li'!l)!l)l 1!lu-u10\'11V1oiiumdll'lih10Mii'u Awc t~!lfu 1euiinil11,1noM11l'li~m
~lflflnii1'1i111'111 l'lrnlJlJllllJ'IJ!).:j A WC ,JllJff!l)!!Jll'HlliYl 1l'l,lllJlJllllJ 1rlv11J~ 24 11qffiifllOU '11.ff. 2560
1,iono'1leyl'li.i.:iflci11meu11~1J110'1li.:iurii'u~ll'!!J!!Jl iiirnu.:ifiuhl' (i'u~ 1im1111J 11.ff. 2560) ~uii.:i
.... ,£

....

.., ,:i

Q

1u11uey,11Y!!J!l)ll\.:J1trn 3 iY'l11llllJ '11.ff. 2568

,w1;I'eyl'liu, :flvul10,w '1 ;I'~lflfill'Hl\'1111 oiiu t \'111llJlJl!llJ 1rn: iil'l itrn~ rm11 oflfe.:i 'l,i '1 1110Mtt1ll
~ ,to,'ll'o.:iii'u 111 e~ ,\'Ju '1 u;i 11Jff!l)!!Jltt iini'nl1olu'l'JU ri 11'il'~wm.:iibu rl111 fofln,h1il u .:i1u 1rn:'lf!l1J

Ul'j 'I 11 U fi ll'Hl;J lllff!!J !lJ ll'Hl~ iiu (l1lJO .:Jlllil IH118U) 1rn:1flou1 ~ /i'u./i'o ;ij~fl8'1'1'J U '1lJ '1;1'~10'1111~111
iil'lili.:iflci1111'1u~1u1u11u 545.71 !1'1um\'I
y..,
....
""
"'
.... .d
d
....
....
"i'
.... """
""' ...
1110 "I,;iff
!!J!!Jl A wc ;JflM rnm,:mmpfl~m
111: vumo11u
!l.:Jflll
nom1il!!J!!Jl
,llU'lllO\'lrno11u1111~
il\'I
n

, 1o'1 l~1n,1 ii'u flu .:i 'l'J u nll

'11)

flll'l'l'J'lll11J'1l1'11'1-vi1li'!l)!l)ll!JU'IIW\'11'110ff'llflll

TUC

,rlui'u~ 24 l1qffiifllO'll l1.ff.25601,w TUC

-vi1mnh1Jernm inrn1Jm111Ji'1111fom,ii1'ulfl11 in1fi11n111~ou~~1u1u 350 tl'll
fl!l'l'l'J'Wnll '1;1'~1o'lln~ri111u M'l'J'W i u nf116iiui.:iflci1111'1u ~1u 1w1u 1,053.55 !1'1uu1\'I ;ii.:io.:i '1ih11J
111il \l II ri 11vi lJ ~rn 1u 73.75 !l'rn u in ,de flll .:i 'l'J 'W nll '1lf u ilu 11u 111il \l II ri 11vi1J ~1u 1u i,i '1
~lflfll1Jill1'11lfll flll'l'l'J'lll1lJ~~'lll1~1llill;jllllllvf lJ.i.:ioci11 i,1'un TUC mll~l:lj iUff!!J!!Jl lll'IJ'lllOll1!10ffU

ii lllJlflll'l'VJ unlJ 'M,'11'1-vi1ff!!J!!Jlt'l!1 ,hil u flmrnrnl 1111li,im111 iiflll uuutl''1-u1rn:11 nu~ rl111foiu ~ 1,l1
~
• 111mm,
" ""' imff11m1111uunfl1J
"' .. .A .d "' TUC ~1u1u
..
... d
A' .d
uu11'111\'
11111J'Wlll1Jndi.
'l!i1111rnm1
3501m 11,11i'lu'l1unn1J
700 ~"
l~ll 'l'il'iUfllll•iltUU1jlfl~fllli,1'u1flll lll1ff'l1nlll~OU~ t,10ii1:ommfllll'l!l l6U i.:i11~1'1J~ 24 l'tqffiifllOU
"'51

....

,£

....

"' d

"'

11.ff. 2560 ~'IJO'l1Ul'IUl!lll'l!!J!l)ll\'11Ull 15 flUVWU 11.ff. 2576

26

~

~

.!,

V

AAU

flM'IJll nil! tn ,l!lHTill 9111 m, fllJ\flflll A~'lrn

'lllll!ll'lll'Jil1:fl!JlHIJfll1i~ll
lfl'll,UUillij'A'Jll~ 31 filnlflll TI.fl. 2560

1-u ~ 24 wqfl11mo-u w.fl. 2560 ne~!J"U n1J"l.1'1'11'1'1'i1rl'\\!\\!ll'l,'IJ"U 1"U1'17wifii-u ifl'Mli'f,.nf-u11-u 11'lrnlJ"UlfllJ

.

.

1Tlrn~mi'~.ill"lliil (.iu)
fl)

fl!J,'IJ"U 'i1lJ i.\'1'11'1'1'i1rl'\\!\\! 1'[ ll"U'll 101'1 f wifii-u Oil

TUC

irl !J'llJ ~

24

Yli)flll fllVlJ w.fl. 2560 i ,w TUC

"
'
.! -•
• 1""
- 1,,
- ',1'1rnW1'1tfl\1lllJ1'1
• , A .ll "Ut'll\llVl"U1'lm,~rn1,11:v:1'11,
.K .l ' • •
1'11fll1l1',lJ!JIJ
FOC '11,u~~u-u
'If ,-u~rn~
'll1Jrn11

i.11~lJllll

1,113

nillmm (ll1lJi.11~lJllll 62,594 ,rnfnimlJ'11)

,,,
1lJ1'11VIVu"U1l<lflm11IJlJ~l"U1lJl<llJ
• <,S • , ~.
d •"I'
ml,'IJ"U'i1lJ '1 \ll~lO'lfU~flll<llJ\'l<l'IJ"U
2,576.35 \1l"UIJ11'1 '11,V, lJ11lJ
o

O

111ihJ \1 r111ri lJ i 1-u 1-u

o

A

180.34

A

,,

il',-u urn 1rl ll flM'IJ -u nlJ "l.l'fo !i-u 11 -u mill,! \1 r1 ,,vi 1J ~ rn 1-u l\11'1 ~ 1n

nrnmrn1m fl!l,'IJ"U nll~~'ll11~mill,Jl'lfiltvi1J.1',nri11 'hl'mi TUC ,11lJ~1~ lJ1mY\\J\\Jl 1ll"U'll101'1lVlifii-u
.i!JIJ lflll,'IJ -u nll M1'11'1'1'i1rl'\\!\\! mh li11il -um, u\1~1J1'1l 11,i',1 n1rn Iimi uu 11rl'i'll1t\1~ u1'1-U ~ ri111 i'u
1'11V1oii-u.1',nri11ii'u TUC ri1'lli'um11i1l-uli1111f llm.1~ 80 'llll,ff"U1'17Vlif.1',mh11,wih~v~nl'llfll11'111 I6il
,,
.
"
'
\ll<IU\111"U1'1 28 Vl()fl~fllVlJ VI.fl. 2560 ~lJO<l1"Ul1'lJ!)\lll1'\\J\\JlM1"U1'1 15 fl"UVlOlJ Yi.fl. 2576
"'

,)

.....

.et

""

""'

..,

""'

....

"'

.et

....

flll<i'IJ"U111Jl.\'t'll'l'l'llff\\J\\J1 ill"U'lllVVllVlifff"UtllJ 1MV 1rl!J1"U~ 24 Vl()flllfllO"U VI.fl. 256011101MV 'l'llfll1l1,IJ!Jll
FOC \I Iifl~ ,i}~, 'LIlJ

1i1-u ~ 1 fi ~ 1,1'1J1 m, 1VI 1ffW'l'flfl g!JlJ ~ U\'ldl "Ul1'1 !Jfo'.J \11 l "Ul'll\llfl'i, 11'1 VllJ\1l"U fl1 II \1 ~

llilJIU'Vl\11~V~Vll<IU1~lJllll 542 nil111Jm (ll1llli1~lJllll 117,147 fl!JfnillllJ\ll1)
flll<l'IJ"U'i1lJ i.\'~,a'll11~r1111"UM'IJ"U 1"WV11VIOff"Ui,nri111\'J-u~1"U1"U11lJ

5,312.11

i1'1"U1Jl1'l

~,ti, i1h1lJ

mil l,!l'lfh1ri IJ~1-u1-u 371.85 il',-umvi 1rlllnll,'IJ -un1J '1.l'i'u!iw1-umill,J \'lfl 11rilJ~ 1-u 1-ui;i '1~1nm1Jli'nw1m
fl!J<l'IJ"U 11lJ~~'ll,1~mill,Jllflllri1J.1', nri111 i1'uri TMV \1111J~1~1J i "Uff\\J\\Jl1!llJ'lllV1'11VI ifii-u
.ilJlJlflll ~'IJ -u 11lJ '1.1'1'11'1'1'i 1rl'\\J\\!ll'til ¢i11il -u nu 1rn~u1ll 11,i'Mlrn i.i'mi uuutl'"l 'llul'lw 1'1 "U ~rim i'u
1'11V1ifii-u.1',nri11/i'u TUC ri111i'um11i1 i-ulim1fllo\1~ 80 'llll,ff"U1'17Vlifi,nri11 hwih~o~11a1m11'1/1
16il

"

'

11

'

i,11.i1-uTI 28 Vl(!flllfllO"U VI.fl. 2560 ~-uli,1-uiimJ11ff\\J\\JllN'llJTI 15 ii'-uo1m.i VI.fl. 2576

27

y
l1
i
~~ V
fllN'l'jllnlJi fn'llT1HWll911l fl1fllJlllfllJ >!~'I'm

11lJ11l!119Jlh~nou.:iunrnlu
«1111uiliiull'.iiu~ 31 111n1fllJ rt.fl. 2560

• d
, • • • •
1 • ,,,, i
• 11
i
11lVl 24 Vlqll~fllOll VI.fl. 2560 mM1Jlll'11J !ll'U1Vl1lY!]j(]j1lH1Jll llVlll'IOu'W 11HlY11'1Vllli1\J VlHIIJUlfllJ

.

'

ivim~mi.:i.io 11Hl (rio)

~)

, • • • •
11 • TICC IVIOl'lf1
A ' FOC 'll1
.; i 1Ju~1uu
-~ • i 'lflO'lrn
• •
'
> :,, -, 'Wflll'lfOflU
O!Nl'J'W'11J !ll'U1Vl1lT(]j(]j11'lf11~0~011VllOIJ~VlD
d
-,•,a
,Q
'"i'Wl'lll'lfl1'1l'VlVIIJ1111Jfll
ll'lfl i'Wi irn,~ulJ
FTTx ',ulrn~
,11u,m,o'W!V101!1J\llllll~1Jrn!luuu,10'W!V10ll1J\ll

llll~llilJIU'l'Jll 111Jl~a~Vl11 670 fiillllJ\lll (111!Jtil~IJ11U 80,014 flllffilllllJ\lll) ivlOU1~0~l1lllfllll'l!130

i'Y1u.i11J~ff(]J(]J1 Ul'lll'.IJ1RllH (iu~ 24 V1q11imau

ii

vu1. 2560) ~1Jii111Ji!'uey,1ff(]J(]JllH'l1J~ 311i1J11111J

'Yi.11.2590

fHM'IJ lll11J'Jl11~.i11'1!1Vlfo aff1Jll11111J'11\'J'W 'il1\l 11J111l 3,410.27 a11J lJ1Vl ~1a/[iJn1Jfll~ J,lllfillvilJ
111u1u 238.72 ii',mn'Vl 1rlono1vim11J1.i'i'11ffu11umil1,1llii11vi1J111u1ui,i'l ~,nm1JlYnmm no.:il'Jlll'11J
~~'ll,,~m~1,111.i11vimi1nrl11 i 1l'url TICC \ll11J~l~'IJ i llff(]j(]j11'1!11~0~011

..,

.

""

...

,:!I

..,

'

""

..,,

"'

.

""

"'

11l'Vl 28 Vl()ll~flWIJ Yi.II. 2560 ~IJIH11JlYIJq'!llY(]j(]j1ll11'WVl 15 O'WOW\J VI.II. 2576

rt.fl. 2560

ff.fl. 2559

lJTll

lll'l'I

.!/
'
ii
1.:iu 11.:ivi u ,mpn~ , m.:ilY1HVIIJ!l'Wl'l11Jl;Jllll1q,rn,rn,11J

98,135,870,000

84,651,000,000

11111 111Jll'l'IJ'Wi1JFfi~ i1111lYfH~IJJl'WlvilJl~IJj1i.:i~ 2

12,899,780,833

Q

'

Q

'

•

Q

•

1110 ,wm,ri, hq'Vlli~1J1 'hJ1n!l~'Wmm1umviu
11
'
.!' ~·
111Jll'l'IJ'll I'll~, n~ 1!111lY111'YilJJ11J\ll11JJ,lllfl1Q!lD1rnlYIJ
u
Q

'

-

'

•

Q

5,508,860,000

13,484,870,000

116,544,510,833

98,135,870,000

28

'
V
J/ l'IH' ml'lllllll'lll r111n11
~~~
n11,'ljl!n111111,111HVi'll!J

'Hlll!ll'Hl'J'lh~n11mun1,11l!
.. ....
..., ..,.' ....
lll'H1Uull'lli!'l'l1\!ll 31 fi\!1lfllJ Vi.ii. 2560

~,. ..

i~ \J MIJ ll i u1111nn i'wam1J lJ ~ ii1q~nnm1'\Jii
.l .,

.x

'IJe!YllJ'll\J
li1mhv
:nvrn:; 111 '1 ,l)'ni~1n,1tu ~1m1'WlM'l1\J
:nan1:;111 '1 :i('llll'l'l'l\J)!)'\'lli~U, '1i.i1n.itu~1m,1HM'l1\J
11 u M'l'l ui \! 1111n n i'wam1J)J ~ ii lQ~n:; rn ill!ii

7

Vi.ff. 2560

VI.fl. 2559

Ulll

Ull'I

1,090,361,141

971,021,507

2,990,000,000

4,670,000,000

(3,012,000,000)

(4,560,000,000)

10,470,049

11,733,477

2,131,976

(2,393,843)

1,080,963,166

1,090,361,141

i~l!N1Hfi'l!ll'll1

Vi.fl. 2560

Vi.ff. 2559

0.375

0.375

10,311

0.375

0.375

994,183,342

847,664,397

0.37 - 0.62

0.37 - 0.62

1,024,050,346

856,887,528

Vi.ii. 2560

Vi.ff. 2559

Ulll

Ulll

3,776

3,762

29,833,079

9,189,058

20,000

20,000

10,149

11lll'llflB\!1m1
fi\!ll'll11numwv6 ~1/i',1 (ll11l'lf\!)

I

.

~

\11 '1

.

""

fi\!ll'llWMn,11a~1'1J!l, muu,n,
1'l11iu111,i\! ~1nl'l
m~umw1'll

fi\!ll'll:iH111'11Vi ~1/i',1 (lJ11l'lfll)

O:i~Ull:ilV'lll

. ,
V!llJ'Vl:iYlV

V!l\SIR~rni'l11'll!M~1rntl~1n1YIJl1J1116ll'IIW'V11Yl!lff\J!rndinihw'1.I' w 1'u~ 31 fo11fl1J

Yl.il.256011'.11J,wrn:;

~a~ '1i.ia,111111J r1·1h,~

29

OlH'IJ'lffJIJ1nHll'~H,'ll!P'll1mmnmm

~lina

111J1m11fJ1.h:n0u1un11i'.l'll
1!1'111UUlt'lll!Al'll~ 31 fi'll11fl!J fl.II. 2560

9

'

d

fl.II. 2560

VI.II. 2559

Ulfl

UlYI

25,754,209,710

12,975,198,851

25,754,209,710

12,975,198,851

d

11'1\J 1'111lj\J!1V\J
ff1\J~ "l,Jttlj\H1V\J

UlYI

12,975, 198,851

!ll 1\J'n I lJmlfllJ l'Uf. 2560

Q

•

12,898,000,000

- irnl'lu

-.fu viu m,ij'lllJ

(161,225,000)
42,235,859

"' "
f11:; l'Wl
1 111 \J' Wl'l'JI\J l'j \J f11:; fJ)lk.'IVlJ

25,754,209,710

!ll 1\J'n 31 li\J11fl)J 'VI.ff. 2560

...:. ...
t.d
.,,.,,.,,,,..,
J
,,..,s,
"'.X.d
!l'llJ!l'llJflHl'I I (11lJ1V!l1~ 5) !~\JfJlJlll'l:ill'temua THBFIX U101'11Ulll'l:i1:i!JUll: 3 !Ill: lll'l:ill'lllfl!UV!Ml'I

!,wa: 5.5 11'1 ailfi111 u l'l'lll:i:l'l<1milmi'lu :;,a 6 i~euua:il fi111ul'l'll1:;: i'lu11u ij'llmf~~,u 1u iu -iu ri'u l)"l'l1ilyl)j1

1rle1u~ 24 fll)ffii nwu !'I.ff. 2560 rm~vi u nlJ '1fl°1,l'nhlll)jl)j1!1uij'1!1Jti'unzj1J1Y01uum:;i1u ium,'llmj'tlrni'lulYQll
d ,...
'
•
~ .!1
'
~
t d
U\JU1'1111\J1\J 12,898.00 lll\JUl"ll !!'Ill '11 t\Jnl:iMVj\J t\Jl'l:il'IVIY\J !ll:i~IY'1~fl\J!1\J 11'1:i!llJ\Jl!llJ!l'llJ!l'llJ llH'l'l 2
Q

O

•

;Q

'

Q

(11mm11~ 5) 1'.luij'ilil'l,ll'lllfl!ilv THBFIX mnfl°1mim1fuv<1: 31m: !ll'l:ill'lllfl!ilvm~feva: 5.07 tl'lviifi111ul'1
.,

,,

"

d

'

'll1,:1'1llfi!UV!i'J \J :;1v 6 !~ emm:iln1l1\Jl'l'lfl:i:f1\J!'.l1Jij'u1rri'~~l\J1\J !\J1\Jff\Jl)'l'llll)jl)j1 mvi/1~<1\J i 'llnri111\J1'1 I1'1V
""'

~

~,..,

"',d..,

...

'1.!l

t

m:v:!1lllQVlJ 5 u\JUmfl1\J'l'l!UfM\JQUlJflH!!:ifl

30

'
• .11
'
O!HlJU111Hfl111f1H'l'lll§l1HmfllJ'lllfllJ

~rnna

MV

'111Jlm'H".!lh:mm1un11i'.lu

lim~uui\'.u~,;i-i'11~ 31 j{u,1f111 vu,. 2560

10

.

'
IJ1U1U'HU1!J
lll'II

lll'II

ll-ll'J~

10

------

5,808,000,000

58,080,000,000

Ill 11JW 31 ll\J1lfllJ VI.ff. 2559

5,808,000,000

58,080,000,000

Ill 1UW 31 ll'IJ1lfllJ VI.ff. 2560

5,808,000,000

58,080,000,000

------

lj'll~ 1.i'fo~1n~ifomJ1vc1111u

'l'l.f'f.2560

'l'l.f'f.2559

lll'II

lll'II

rl1hl'itl'ilJ;uu

26,827,944,658

13,498,710,091

u1n m,1fi1J;J'1J 1u iiu '1'11Vlfii!'l'lll~1nnn1i11ilu111J

11,115,911,673

18,867,070,650

»n mrntl1ilu111u11u1ifuri~iio'Hi11a11111u (111J1m11,i 11)

(5,633,425,798)

(5,537,836,083)

fi1 h11t111Ji!'uu

32,310,430,533

26,827,944,658

,

'.J

nl

.A

"'.d

111,,,,,.

<>,

"""'

um,u,t'J/1Jfl1Utmrnmrn111umn1 1/2560 UJV11l'l'l 23 lJO'ilfllJ VI.ff. 2560 flrutmrnm, ,,11J1J.iVlj1J.i
....

O

fllj'~,l!'(j'j'fll

It!

~I

<>,

n"f

,

....

•

~I

O

...

t

,£

,,

""

n"f

l'ilu'lll11Ju\JNII 'IJU'1'il11\J1Vllt 0.2400 lll'l'l lu'IJ~l'IJ11Jl11J'l'l1l'i'IJ 1,393.92 l\l'IJ!JTYI 11\Ju'IJNII

1i'1n~111i>i'~io1ifurirfov'H111v11111u 1u1~1J1J QlJm~u if VI. ff. 2560
t .J

d

.... .J

lfl.!1""

"'

"'"'

ium,U,t'J/lJf11U:mrnnn11111uflH'l'l 2/2560 UJ!J11ll'I 27 UJllW\J VI.ff. 2560 fllUtmrnm, ,.,1J1J.i1Jlj1J!l
nnli!!l'i'i'in1h1\'Jw1uiluN11imi11n1-1iJ1vc1t 0.2420 lll'l'l t\'Ju~1u1ui~u!'t1ilu 1,405.48 <'1'1uurn 11uiluN11

ium,u'it'J/lJflWtmrnmrn111uflf1~ 3/2560 ,rluiu~ 31 nrn!JlfllJ TI.ff. 2560 flrutmrnm,1i>i'ihJiiD'ljlJ°ii
m,11,1l'infi1 'h 1\'Ju11'uiluN11 iulim111iJ1v11t 0.2460 lll'l'l 1\'Ju~1u1u11u!'t1ilu 1,428.64 <'1'1uml'l 11uilum1
"'

I

Ill

:i/t

9

j/

I

jk!!,

I

i

~

Q

\il1fil\11 ,.i,nv l'Hllfil;IIW111J1Vfl11j\J \Jl\il!J\Jl'i111lfl)J VI.ff. 2560

ium,u1t'J/1Jfl1Utmrnmrn111uflf1~ 512560 ,rluiu~ 301Jlllf11J VI.ff. 2560 fl1Utmrnm,1.i'i'i1Jii1J'4lJii
m,11.il'i'i'ifi11l'li'lu11uiluN111uli,mtti11v11t 0.2420 m'l'l 1\'Ju~1u1w1u!'t1ilu 1,405.39 <'1'1u1J1'1'1 11uiluN11
,11 n~111.i'~io i if11rirfou11iJ1v111,iu i w~uuwqffii mvu VI.ff. 2560
31

• JI
'
na1lJ'IJ111J'1A11111wn1J9n11111fl1J1Jlfl1J
i;rnm,
QQ V

111J1m119i1h:1mmu11111'.'!1J
lfl'llfoifii'IJl!lll1'1J~ 31 fi'IJ1lfllJ Vt.fl. 2560

12

' 61 "
flll'llllll'.l
1

.

11 iu1 rn Iil UlJ m111,i nmi'J 1J 111 u11 rn il a1J ~~ivi tt'u ri 1ihi1'111\ll m1 11 HI')u IIiu nlJ1il alJ m111,i m1 fi1u1w i u u11111

.

.

ti'11111l'1.i1 il u111:n!twn: 0.11 Ii OU'IJ011J n111i!uvti'mfirvti TI lli'ull11mhuo~11v,11 m11Jrl111i'uii11JTiil'van-i 1
30,000 i:i'1lJU11'1 !l\ll1lfOan: 0,075 \110iJ'IJa~1JnrllfflJ1'1fl'IVl!1'1W~iJfuiJj ,l!i:i'1'1J!Hfl01'11lJ111J lY1!1flJl!1lJ~iJ
1Jn111,i\11,i 30,000 i:1'1um11 i:i, 50,000 tl'1umvt 1m:um1!oan: o.o5 ,io'\'J 'll!l,1Jnri1i!uvti'V1aey11i~lli'ulli ,1111'1
'IJO,fl01'11lJ 111J ffll1 f u ff1lJ ~iJl.jnlll!filJ n'll 50,000 i:i'1lJU1l1 l\lla!l\1111.i,11.i 110, 11n.i'11mniJ1Jnllllvi1J
I

vvi', 11 IJ \ll 'IJ o, 110,'I'! u 111J11ml'i a11 il ff 'IJ TI 1iJ il1m:
II

(IJ n111 i!u 11 i'wvirvt ivi iJ i'u iJ i, 1111'1 tlo lJ nii1i!u 11 i'V1

'
~
>
[
fllff 11lJ!lJ UIJr;j'(!!!lll'rnll 1:

II

I

'JI

,io

mii u)

,,. ::l'.I
•
""d'
i 'JI 'V
.I
"I'
d' "I'
'
'JI
U'IJlJ!ulJ
fllff HIJ!lJ UIJ 11 illU 111111 r;J'(!l!al'!a u ,~ 1a'IJlJ 1\llUfllli1rn!lJ UIJf:!'(]!rn
d.

l'lnll 1: 'lu'lfu fi11J 1w i u u11111ti'1111 il'1.i,d u,n 1!0 ua: 0.02 ,io'\'J'U o,1Ja111i!u vti'l'l airvt 1i"1Jo,11v,11 u n1J
iuii1u~iiJ1iiu so,ooo tl'1um1111a:u1n1!oua: O.oI8 ,ioif'llo,1JlllllfflJlli'V1aey11iJ'IJo~no,11u111J iuii1u~
1iiufl115o,ooo tl'1umvt 'l,iaum1.i,mh10,1iJi.1'111JmillJali11vi1J

111 u1 rn Iil alJ lJ 1V1'1: !ii ami'J lJ 11 u 1 rn Iil uIJ ~ ~ 1Vi 1-l'uriu w11: Iii au 1fl Ull lff n IJ!il alJ ma11:1ii UlJ fi llJ 11U ill fl!)1111 l
V

'""

t

d

tA',

d.

VII)•~

1

'JI

1;::t

man: 0.023 1110U'lliHlJllfll'l1lJil\ll1'1:11JUlJ'IJO,flo,11u111J vt,umunmuulJl'llN 11Jmm1 3.2 mum11,1ou 1m:
ey,ey,i iil1nu 5.o i:i'11Jmvt,iv'\'J 1,iau,m.i, fl ti 110,1iJM11mnil1Jn1111vi1J

~11,1m111 i'w vi!u 111 rn1Ju 1r11Jili!11i i.l'i'u111,1 ou!!1'llJ i u1111'1i111il'1~1\'J u~ ,ru1m1.i'1u ~1m111n: fl 11111a 1,1
rl111 fun i'l'IVff lJ ~ 1i'J u1m, fff1,iiu11u 11'1 rn1Ju 1r11J~ 1~ a1'1i'll,'IJ01 fl01 '11 m 11Jm1J~ ri 111 u,i1-l'luii'llJ!lJlll'i mrnlifl
m1 i1 am~u 111u1 mrn1iJ 1.1'.i, d

1.1

1111J'imnwif li1u1u 3 tl'1umvt rl111i'u'\'J VI.ff.25561m:li1u1u 18.3 il'1um11 rl111i'u'\'J w.ff. 2557

,
""'
4
'\
..,
V
""
<!I
.J""
.,, """'
1.2 murn1nw1,1ou
,uom1rnaa:
0.15 '1Jon1u '[.1'
>ieyvtn11mfllllJ'Uo,110,11u111J11m,1il111111V1afflJ

~ itt'u1 m1.i'1u~rn11 (11!i',1111ii1 H~,m~u1ii'ui!vti1111,vt1, m11l1:ii'wiu 11n:1'.iuri11i11111JffllJ!lJl1'1h

32

'
V
Jl
'
AAU
nMYj'l!111J!fl11ll111'1't'll!!1'1l!'ll111illlllllJ
illl'l'lll

'll1Jl!ll'llllJU1:n01Nunml'II

ff1'111Ui'Ji'l!!l'i11'1!~ 31 fi'l!1li'lil rt.fl. 2560
12

,h1li1ht1 ('1!l)

2.1 riiu1mn1m~ull1mj',1;1f!lol'I: 2 'll!l,,10'1,h1011i!lll~1~01fiunfmfiill~1,i'u1m,.1'1mm,im,1
~n!l,lJ'U>11J'1.l'frnnfl~!'lh1rn:u1tt1,li',1mnw1,i 'l ~1'li11111ilumm11:u111u11,imrnfvnfiill

"1 ii ... ii
d
.,
..,
""""
.d ii 1
...
..,
t ... ' " ...
'l'l ttUl" flll"'11ll flll"ill'llilll!lfl!llll!l ! 'U~lflfl l"VWllll 'l'lfJ!'lfl!!l'l:lll"'llll" ~il flll"il,!illJ!'lfl '1l!ll ll flll"!!ll:
lll 111, li',i n11111!l\ll fill, 11~: 1'1i1 1111 il u fl 1rn 11: ll1tt 1, li'.i m, 1 ll 'lll ~'II !l,ffl!Jl!Jl!'Ul ,h1il ll mrn 11:
ll1 m,li'11mm i:ifl~1~01,l'll, 1,wil ri 1lll m;; 10i'l rvi IJ1u !l11 ;if!loll: 3 'll!l,li lll 1ll ~ 11i ll fl'l l'U ,:mw m,
110'1.1'11oi'l~1~01fill'l'lfmi'iill~,irlllfl11.1'1llfl11'1ll1ilfflll1lli'l.i,flal1

I">

.

9/

O

4

o

.

.

"'""'

QJ,::l

2.2 lllllrn1,~1ll1ll 20 l'll'UUl'l'l 'lf,~:'lfl1:1Jfl1ll'l'l I IJfl'lllllJ VUI. 2558 !!ll:1ll'l'l I lJfl'lllllJ VLl'I. 2559
~! ~01 fill 'l'l f Vi 6iill ~ 1 lll fl 11.1'lll fl l; l'l l'11'1 ~ 1vi lJ~ ll

,r

.

'1i,1i'I \l 'l'l f Vi li'lrll !l'll I 'l'l; 11 IJ ll li'llJff 1'U 1vi1J ~

.

fl0,'l'llln1J1,i'Fl'li'11mrnfV16iiu 1mf11J\llfl1Jli1fllrnm,i 1,im~lJ1lli'l Vi.II. 2558 1m: Vi.II. 2559
mf1i11i fl'lW

i ~tl iu fl'lW ~ 'l'l f Vi tfi'f 1.l!ll11'1'11i'llJ'UlfllJff1ll 1vi1J lU ll11J11 Off,IJ!JU1,i'ufi fllMl'l ll 11:1.J '1,1'

1nllfl11f!lo11: 20 mo1ll1ll11rnn1ttllilff,1J!lll ('lll~ 31 ii'm1fl1J Vi.II. 2557 u11:1ll~ 31 ii'u11r11J

,r

Vi. II. 2558) 1ir'U foll ii!)91 l"lR llll fill" ,i' fla 111 l'l!l ii i'l ii'!l, fill 'l'l f Vi 6iimlll I'l'l 11'llJ\l lll lJ rl1mvi lJ

~ff, lUlil'ff,IJ!JU
•

""

o

ii

~

o

1 ..,

o

~I

d

.,,

dJ .d

mmfll,~l'll1ll 20 mllm'l'l 'lf,~:'lfu: ll1ll'l'llfllmrn'll0,u Vi.fl. 2561 11rn1un0ll'l'lflO,l1lll"11J
!Ill: ~Ii'ilfllrnfV16iill I'I'll" lllJ'U lll)J, ,l',i flll, fill ~1~01fill'l'l f V16ii'IJ ~ i lll fill.I'lll fll1'1l'llil ~!vl)J~ll
Ji ~I
.., """
JI
.!1
I
d
.,!, ""
:'. .d
d
,i ,i..,.
..,
,1,.,,.
'If "ull'l'll"ViOl'lll lllHl'l11,Villl!1ll m111J1J1fllJ'l'lll,l1ll!VilJ!illJllH'l'l 2 'l'l fllM11ll11lJ 111 fJ~ilmrnrnol'lll

,r

l'l'l1fllJ'UllllJli1fll1\lll'llil 1,ioi~lJ1lli'J Vi.II. 2561

Rllll

fl l 1 Ivi lJ Iii lJ ~, ~: ih;: (fl) 1rl !l ~l'Ulll ll: lll 1111 \lil fl 11 ~ Ii'J ll 1j ll ll l'1fl lO'U !l m 101 il '1 !l ffl!J 1!J 1!'U1

1111il u fl 1rn11:llltt 1, li'11 fill"~!~ 01nll'l'l f Vi 6iill ~ 1,i'ui fl 1,.1'1ll fl n

,i 11111 ( 'II)

1rl uiln fo li'iill~ Mll1fill"

,I'1ll fln,1 m,1 ~ 1ir~Ii'111 mm f Vi 6iill 1m111J1J1tmli 1m,,1m,11vl1J1ii lJ J,d v,1,1ri1ll1 m;ivilJ!ii lJ 1ll!!.i a: m iu
~. "·'
.d
>•
• ,A 1
>
•
~:lull
tu\111lJ'l'lfl!l,1'llll"1lJl!ll:fJ~111fllrn,ViolllJ
'l'l1i'llJ1.llfllJ~: •1'1,lnll,flll

1ll miu~,10 '1.1',10i'J'll!l,fl!l,1J ll 111J~1~01nllnfrt6lrll~ i ,rlllfln.l'11.l mrn11111 i lli'li 11 'l !flll n11;i1u1u
~1vi1nllf!lo11: 11 o 'llo,u ,:mw m;,10 M,10i'lwo:011'llo,n f V16iiu ~i ,i'll1 m,.1'1ll mrnm,i li111flli'l
.i,mh1 ~ll'1 fllrnfflaiill 1 'l'l l"fllJll lfl!Jiliinil '1.l'fori l\ll!lll!! 'l'lll!vimiimi'Jllli11.l1'1l~ll11flllf 0011: I 0
'll!M110 til'ff11l!flll ~!flll fl111i1ll1llf!Wl'1: 110 .i,f!a11 '11lJ~f1111llil i 'U ffl\jl\j1lllfllrni:ifl

33

J,
~~ ~
nll~'l'J'U n1J ,m ~ «11~ 'l'fll
!11111' m fllJ'lllfllJ ~,m11
'

V

11mm1111Jth~n0u~un111'.l11
limfoiliiuir~i'u~ 31 fu11111J vu,. 2560

13
'

•

•

,,

f

no ,'l'J u n1Jio,miqJ1iu1111mfro,111, m11'.l u Yi rl1fiIIJ 'Mun t111mff o, ~1mim111 omil o t111m\!ro,I1u m1 hi'

d

.

•

d

'

tl111J!tYO,~lfl0'11lf10fl!UO
m11Jdrn~~1mi111111omfio i'io m11i.l~ouutlM'll!l,!i'm111omfio1u11!l111 ilu11i'mi'ull~11rlilu111,nm'.lu~o1~

vii 1il'no, 1'! u 111J l'i 1111mlto, ~ 1n li'm111 !l mfl o 'Mu rl li'1111.i om fl O'll O, 1'.i u r-11 mm 1uu m11'.i Will~ 1'.l u QUIJ
ll'mum1m'.iu
d"'

lljsl)lo"'

id.

,J,d

'"

1u1~1111,il VI.If. 2558 flO,'l'J'UnlJ !'11'111111ll'IIJIIJlllllflltillOU01111'10fllUOIJl,Jlltll~lU1U
dd. ....

.Jy

,J

...

,J

.,,J

11,325.00

91

lllUUlVI

)I

'lf,IJ0'111f10fl!UOtl1VlrnOll~ 5.45 ll!l~0'111110fl!UUll0011111 THBFIX 1J1fll0Ull~ 3

'lu 1~1111,il VI.If. 2560 no,'l'Ju n1J 111,l'Tvl1rl'11J11JlUllmtl~ouli'1111v1omtlol'ilJllrlllll'U 1u 2,660.00 1hum11
JS1

,J

,d,::1"'

....

,J

c.,,d

91

'lf11Jll911lf1!lfll1JUm111!JOll~ 5.07 Ull~Oml'1!Jfll1Ja!l!l011111 THBFIX 1J1fl1!)0!l~ 3

VI.fl. 2560

VI.fl. 2559

limurn

.

.

'

(290.15)

ffllJ IIJlU !l miii\ uu li'1111.i !l mil uYi l'i lJllll 1~11 ~ 1rn1;;, ll ll

(197.68)

1111mlto,l1u m1 'l il'ilw~!l i'io m1mlto,~~ff11JIIJ10l~ 1tl,J ij1J11m1J lYIIJIIJl oil101~il ~ll.iam~ um'.lu!l',ii'm1n
ilu11i'V10111,nm'.lu'111Nno,'l'JUnJ.J m1mlto,l1un111il'ilw~mn.i~1nm1J.11lto,1um1i.im111um~mhl'1h

,

""'

c11

d

'J}~

y

d

..,

"'

<1

,J..,

o

"'

lJM 1Q'1 fi 1m 11 l.llOm ~ 1141UU 'UVI ~ <}f OUll~ ~ '111011 flll,Ullfl!U MU ll'U 111VIU1116'1111~11 U ll''U fl U
0

.,,,

,s!I

1U '11111 ~VId mt ll'll,N!I 10

_,...:i
"'
'
"' \IJ"'
' "'
1u!l"'mJW~'llo,~11
1Jll1l1J1!l1Jrnll~t111J
nwrn~
ll'll.111!l'1!lrnn1mnu
,11001,!lll'!~
. a 1~ 1umrnllntullOU
.,i,,jlr!1J.11J'""
0

•

.

'

t1111J1no1'11'!N nu 1u m1rl~111111lJlllllQ1J fi1rn'll ,Nilu11i'V1011 Hnm'.iwrn~11 il ilu111.:i nm1 u na ,'l'J u111Jl'im1
rl~11111lll'!l1Ufll11li'i!~,uwua.:iiul'!U~lflfl~lflfll1Ullfl!U~OUl11!J'iil1~11rlilu oiln11Jl'1l1JU11Ji'llo.:iilu11i'V10

'
'
ull~11ililu111.:in111'.iu'110,no.:i'l'JU111J
III iuYi' 31 nu11t1J.J VI.If. 2560 Ull~ VI.If. 2559 ,i11JYiiJ11no
iu,1Jnm'.iu

ihJ llll1~1ml'1l\ o, fi'1J lJ ll ri 1~11 n111J

34

flll~'IJ'lln1J1m~ll~H~ll!!lll1m,11nm11J

11ilii'11

'111Jltll'l11'J 1.hz flllU~u n 11 i~u
o

V

.

iJ""'

'

,:t

<V

<V

ll1'1111J lllli!mll'l'l 31 lillllfllJ 'l'Ul. 2560

14

...,

""'

V

<el cl

V

1ltlfl11 flllljflfllll!ll: flll fl 11 TI!fltl1'1J !l~flll

""

~

d d

"'

IJ fl fl ll II ll: fl 1i mm Irw,'11 !M flll flu flu~ 1'J m
a,

cl

1 JJ '11 JJ wm

""

d.::1

IJ fl fl ll ll ll ~ fl I! m rn mnm 1imu IJ JJ flu ,1'J u11JJ IIfl mmp,1
O

1.i Ofl!l-l 1l '1JJ 11~ uu ~mo Mmrn,UIJ JJI~ o,riu riu fl !l ~ 1l \J nJJ hi 111i: 11'.1 u fa ffVll~ ~, m ~ovrn OJJ , 1JJ0,

1l

ii'

u1:1in ~ vhml'1~lio,fu u'hi1'1riuo 1rn: iillm,~11'.lu u11fariool 1J11'l101~ 01riu

u ofl1i1ntl1Jlll'lll11ll: ii1i m,

~1~ 01 'll'o, ri\Jo,, 1JJii ~u1il'1'1 'l 1JJlrn: IJ l'l l'llloil,0011 il 10M1l\J ~il ii1'1 ll oom iio~ 1ii'll1'1 l~~, ~111u 1'I 11ii'!l JJll ll:

il li 1'1 UVrn u ri rn I'.! ull'l, ~ ri1 ri!\I riu mM 1'J \J nJJ ~u 1111, ri1ri!\I , 1mf~ m rn fl mm~ rrum 1u 'II o, fl !l 11'J u nJJ II ll:
!l'JJl,Sfl 1u fl rnm111~ lmi',l,iri'u!Jl'll'l ll m

ii,Ju iillm, 1m:1Jfll'lll 'IT~ 11 JJ,11\'.lu!Jflfl ll111!liill m1~1~01'1l'!l1 riu riu

fl!l~'llm1JJ

1u fl 1,vi Ill! Ill ll'l11JJ !llJJi'll 'fi> ~111111J flflllll ll~ fl I! fll1 ~I~ 01,l'!l1fl\JflUfl!l ~ 1l \J '1lJI 1111 ll~ 11Vfll1 fl!l-ll'J \J 11 lJ 11 lU1 U-l
,l

....

....

,t

•

A

I

I\J !l '111'11 tM fl11lJ !l'lJ 1'I \J nm fl fl 1 lJ ul!UU 1'11 ~ fl ij 11 lJlO

35

flll1YJlln>i 1A1111~H~llfl\l1mmnnl'l11 ?iuYJll
llll l!l!ll"J'l.h ~ fllllH'IJfl 111'.ill
lllll11Ji'.Ji\'.llilAlll~ 31 lill1lllll 'l'Ul. 2560

14

Hllfll101Jl,!lll'lll!!lltii~fll1TI!OIJ1'Ull1ftll (WO)

,,,.

='1

v,,,

't

'

,d

.!I

,

- lu1H;j\10lf'U1£Jfl-11']'U'l'W il1ty 9Hfl011'U1UiH1'JlJ'S"1lJ

fooo, 28.11 (Vi.ff. 2559 : foon: 28.11)

..,.,~1

='IV

vJ/

- lU'UPj'UlVYl'il'Wri'U fl'i<lff'HH'fUJllJ

-1rlur;!omfu'llo1~iRfll'iV1'iviUffuhntnn.nm.J1w
1m1J1fh1foua:: s.oo 'lltM'D1tninfu~'01m.hu1i
utf1i-1'tUJR

1 '

1, •
•
• •,
•. ,
- tuU!;fOOll'U'llfNPj'UWffYJli ,un1n1Ju'i:: O'lf'U~ln

nv1fi'eyvii:nuh,aj1fiufmmz s.oo 'Uo-1'01u1infu
~~h,nhu1~mf1/,nrn,n
~
-JI
V
"""""i
vJ/
- llfUPj0011lJ'II041lj'UlffVl'i't'Wff'\J fl'J4ff'il4l'i'\JJl'\J'ilU
I q

i/

o

,,

.d

O

I

i '11qJln'lJ'rnUfl::: 5.00 'U04'ill'lJ1UlJUVl'il1'11'lJ1U

,

•

'ii

ml'1vf,ttu•
)la
"
"
'
""
.,
"'
1Mty'
• luUfJflf.llJU'II04fJl'lf1Ua:::1r:rn11'il'ilnTrnannu

~I

1ftu!oum: s.oo '\I04~1u1\nfu~~1m.hu1~ui\'1
vf4'1il.Jvl

-1\'Ju~•1aii11li1um,fo1h:10'l!u.inno1'1'qnii

1ihJ'v1 iiwvlmvi (l]m11ffi110) ''""
1IhT'VI m1CVu i11mn fl01JU1'Um'l7u \110~

-1\'lu~•wii11iiium,t"~'"1a,ru.imw1.l'qnii
., .... , ••A1
VJ/
• luUl;f 1'11l'Jfll11ViU'rl''U fl'i4ff114Vi\.!J1U
?1

,,

...

"""

1

• ;/

• luUfJ'UlUVl'i'ViUffU fl'i4ff514ViUJT\J
"" A

.., ,..

..,

"

(11fUJ'lfO lfilHI 'Vil Y'Ul10':ill'l@
flO\U1011{i.19f

· 1~u~1'l11ua:::u"ir111\1'i1m1l1a'nY1i'Vitfffu im4rrf14

'01flf1

ifu11u
·

..... ···1 ,.!t
lu'\Jr;fi'M1'11'14Yl'H'ft'.JffU flHffl14't'tl.JJ1U

• 1rlu~1,:hm1:::11S11wil'iln1111a'nV1i'l'fdffu1m 4ff!1-1

u'iliVl n4 JJ"Vl m'll' ij'Unofo91'n
flOlJ)J°Ult1.fflJ ,hflR

J(

l'i\JJ11J

... ...
"0 ...
unn1 IVlli:lflOlJ U{lfflttfl'l lUJllJ'i}llJ'UYI 'lllOR

1 •
?I
l fl'i4'lf'i14ViUJ1U
V
J(
• luUrj'lllUVll\o'WffU
11 ,,....
... """' 1
• lu'U~'il'ilflllVl'i'ViUff'U Vllfll.JUlfll.J

,mm,nilm1110 li1n• (mn'l!u)

· ,\'Ju~~"""""'"1a'l!uso,na,VJunu

11'hi'V111a'nl'l'imJirm11no-1llu

?1 ,, ...
· lu'UPJ'il'ilfll'in04lllJ

?J ,,
... """'
.!/
• lIJl.J~'UlUVl'i'VWff'U flHff'il4Vi'UJ1'\J
JI

"'

""'

hwvnllhU ro,n~
li'Ulfll'iitwvnW,rrf '01fl,n (lJHl'lfU)

1110

?1

""'

,,

"'"'

"'

,,t 4

"

1!

• lu'Ufjfl611U'll041J111Vl'il'ilfJ11flfH'VfU 9MilOlfU10Ull:::

99.99 imihimi'•mrno,VJU
• 1rJuromn.hmNVJ'UllUhnY ~4i'lol1il1uMVJU11l.J

-

faao: 4.25 (vt.ff. 2559 : !aoa: 4.25)

..... .
•. "'. . . .,

• IIJUfj n1Ul.Jl4'W

.,

· !IJ'Ur;j 1'111Jlfl1'ilnJH10IfUlflllUH:::m1rrTrn\il"l'Uli

36

flll~'IJll1l:JJlfl1U~Hf1u91ulfmllJlflfllJ ~iina
11lJltl!119J!.h:;11!lU~Uf111!'.iU
1!111tuiJ~U\f~l'lU~ 31 fiUllfllJ VU!. 2560

14

ilm>l,nn (thei,lff,'llU) OltlR
11u 1i illfll~'U fFl'tJ'U 1t.1fft11qJ1lmnnm1!w£JihJ
uneih,inv1.I'

'll.H. 2560

'll.ff. 2559

""'

lll'll

1,885,484,160

1,890,473,760

"1ll1YIJJIJJ1~.o.,iwnu

1,215,004,875

1,221,555,168

"'"IIIJJIJJ1~.nMi1unu

uYuu1uil111uv111A1

ll;l!'ll

u117l11~uYu t:iium Ao"ihiimiu "11flv1
>1V1,1'~1nt'.i1J M'Jlli \J1YIJjl)j110lJ~1V'll;'l'ltlff'lJ

ll0Sff'll1i>1V1.f
nu11tu

•llllllJJIJjlii•n•,i1unu

5,457,133

111l711 rtJ 8'Umo11il(JI Ao41Jo,1i't1 il1flv1

m1.l',h,,h

:nol~g'U
llW'll

2,122,096,673

2,082,240,400

•llllllJJIJjl~•nMi111n1J
•1UIIIJJIJJ1ii.0Mi1unu

34,102,720

na \l.i ,•• gil11afo... AOIJ'JillA~IJ OltlR

11v11fl11'!11
mi.ft"
U>ll'll 'llJ

1,172,826,136

1,071,427,738

"1lllllJJIJjln•nMi1llfl\J

36,299,068

"11JIIIJjl\Jlii.0Mi1unu

53,121,079

"'"IIIJJIJjliisnMi1un1J

\jfl OltlR

mi.ft"
nu1n11oiro,inu <i1ti'R (1J>nV1J)
nu11?Jomdv

3,375,384

3,331,783

14

528,562

Imm:: 0.37 - o.62 Woil
(W.ff. 2559: fouae
0.37 - 0.62 .iou)

1i'Ulfn~,YIUft1oi'U~ 91flv1 (JJ111'1f'U)

mi.l'•ontflu

foom: o.375 ~oiJ
(W.ff. 2559: foons 0.375 ,ioiJ)

37

,
• A
,
~~ u
fllH'IJ'll11:IHflHl!1l~fl'll9lll1'11fllJlflf'llJ All'flll

.

.

111-11mm.11h~mm~unm'.l'll

oUiJA

V<::I

u

11rnn1 l!'ll!j'm'll'fl 31 fi'll11f'llJ fl.fl. 2560

Vf.11. 2560

Vl.fl. 2559

Ul'II

Ul'II

76,694,279

70,828,498

180,193,378

171,389,767

•1uli'1jj'1)1~•nM;1m\'u

29,489,823

2,425,707

•1ul11jj'1)1~•nMi1unu

17,416,811

15,886,004

mu>1va<1liu•iu11mum~ 12

33,443,260

50,351,539

mm1uao1lio•iu11m!Jl\1~ 12

97,660,180

97,061,868

~lllifllJqJ1~vlmHi111fltJ

ufomt1fl111uv111m

'V)

1ihlr1'tta'nnln~iv1m1no.:J'JU

illurnW,iU ii1flv1
ti1n1milm.1m1'il'flfl11

•

•
¥1lJ)1UVl1'1fll'H'1U

,,vn,,.,.~uitni~,i,1tl1n.tu.,"
ri'qJf!flUflmtJ~uu~omrl'tl

mm1uaztliv•iu1m1rn11~ 12

fill1fl110lrn>1nu ,ho• (um•u)
fl11i1'il.HihJlJ~~11i'INTI'lh~

iv'l11J

fl 11 i~,u1um1 ~rn~ t11J'UV1 i'mi'ffu
61,057

1fl1,n1J1-1du11u 1n1t11JlJlfl1J

""..,

d

~

...

tJ'nlYl l'JUilflOJ.J m:li:rt1.l'YI UlUUillUU'tl illflfl

fl lliHJJtil u11~'il~ ms 'Vl i'Yl tiff lJ 1n1fl1J u1t11J
u~'.Y11 113 01unoin'.l,i FteitJel'itu '\11n'v1
fl1ffntiu'H,nn:i
u"ii't1 n3 JJri m'II gUl1oiu,n:mouJJaii1t1~"M ii11lv1

fl1ffV1iimi-1w1-1
•

•

d

fl1lff11Jfl111JU 'll-1 ll 1 ~'ti 0-3 tff1

292,045
890,010

1,199,330

,,; .. J

..

iilllJTIIOIJl,J\J'}',l

fl1~11\hrn1s

2,533,224

w111ffqJqJln~m1,1i1uflu

fl mh~~im?1::f11mii 1s-111vu
ti 19101.Ju Vil.I rl111i'1J m'i J1uV1 i'Yl Uilu

3,131,645

\JlllJff[!1£Yl~~mNi1t1flt1

6,600,000

l>llJ.Jffi\j\\j,vj VlmHi 111f1t1

38

n0~1j'lln1J1m~u1/H;i'llgrn1mmnnf11J Aihi11
111J1m111•ph~n01Hum1i~1-1
lfl11foU~1-l!l'lil11-I~ 31 li1-11ll'IIJ VI.II. 2560

Vi.fl. 2560

Vi.ff. 2559

Ul'll

Ul'll

U>Wl'l UI0'11ftn (thornft,JIO) li1ii'"

~n11dmnfftyqp 1o'U'UlVVl'fvtu'ihma::ffV1lh1v1J

314,247,360
d -

.x ""'

1,815,900

2,002,486

\i1llJVllfl'il'IJ'U'il'i'3

1,577,186

1,591,374

.d - J
...
VlllJVltflYl'IJ\HJ'i-l

u1i'fl '"l ihnt1041iiP1 floitJer1ii'u ~,n~
• .1
•
l'ill'H''Un1'Hll

274,641,667

274,000,000 SlUl'f'1IOJ1\'JSfl0"1Uft\J

" ,:
A ""
l'ilTH'Uillfln1'S'910l>llJ'fM'YJU

238,719,037

m1JiY{Yi!Jl~i!!na-1i11Jfl'U

126,593

.,
d
'
...
\i111Jff(YtylVl',lmM'i11Jfl'U

1,400,000

55,097,422 Vll1Jfftyqpii',lflM°l11Jfl'U
d • .4
1,400,000 Vl11J'YllfW1"'U'il1-l

fl1ifV11iUl1>1V1Hfll-:J~1V

..

d

'

..

u°1it1113 i.,'n mv ijilne~u~n ADSJ\!iilfltu "11flv1
.:

I

I

~fll1'U'illflflll'll'l
.:

,.

"'

'

'

JI

-an11u'i11m>1'U'illvn1-i11in

ff irn i'vmo'U

14,890

,ll'111Uoml'1

2,948,417

f,l
.K ..
1 1m.ni1nn11~1mt>1iH'M'l'JU

d.,.

.x

VlllJ'Vllfl'il'IJ'U'il~,l

37,859,880

d
'
•
mu iiillt\ll'Vl\ilnan11Jn-u

254,093,479

11111.ni'qJtyl~\i1mHi11Jfl'U

43,623

Vl11Jff\1ftyl~\i1fn'l>li'UJfl'U

ti11'1f1;\~uua:::fl1mlii'i,u~outf1-1~1u

3,131,645

'illlJffcyqp~\JlfHH°i1lJfi'l.J

fl1\1101JUVI\Jffl'Hi''Uf111~1Ul'li'VidfflJfl1-:i~1U

7,062,000

\JlllJffqjty1~\llmN°i1lJfl'U

fllil'VI liU 't-MYI 1-1 fl1-l'tl1FJ

312,488

m1.1 fftyty1'n111nll-:i i11.1fl"U

tl'

1,883,906,470

1,826,239,460 VI llJ fftyty1'1¥1 flfl,l i11.1fl'U

371,847,553

91111.ityqp~ ¥1na-1111J flu

. ...

'
" '
fl1m1u-unTnnnnu

I

...

<>

~

l

l

I

n£1 <Kfl 1Li1i'rnhrn 1

U>Wl'l l'IJ >J'1 0lflR

,r.J

.f.,.

l l'tt'U'tllflOTiqfOl,l'Ull-l'tl'U

fi'U1fl110fl'O'j,tlfJ '01flvt {lJ't'll'lfU)
(huhn1i'Ulfl11

ijnr1d~,n~omrlv

994,183,342

847,664,397

221,315

165,988

!vuaz 0.37 - 0.62 ~oil
(!'I.ff. 2559: fooo, 0.37

- o.62 ~ail)

Fi1nrn1ilvwfouMoll»1v~utl'1~~10

1,569,605

1,475,863 11111J11EJf1tlOt1~hmmEJmfJ 12

39

flMf)UnlJ1A1 ~u1!1~i1u1rnhm1mm1u ~ilna
11u1m11~1.h:::11flmu1111(~'1l
ff111llJ'i'Ji'lll,fA1'1l~ 31 ti'll111'llJ 'l'UI. 2560

I

d

~

~

I

fl11i':i':ilJll..!UlJ01':i~vlfl11fl1'1~1fJ

ii1H'swi1'10,10
fi'Ulfl11,'rltn'n\lh1~

"·"· 2560

"·"· 2559

tll'II

Ul'II

7,367,972

6,520,289

ulumufl1'ttu~11t11

111m1vn~16u,11inrn1mtt~ 12

411,231

ihflR (U'ttl'Jr'l-1)
3,776

3,762

116,438,369

86,948,546

1111JffqJ(l!lYI 1o1na1111.1flu

95,559,693

43,939,238

"'"ll''Y'Y'~"na~i1rniu

11uN1n'6'U1m1

!l'1J!'IJ1Uam1l~uuom1somflo
lul1\JY11>1m1ih1tf11~1t1

5,436,492,507

u°ii'tl IYIH.'lfl81J lleiflllb''t1 UlJI\HlllJ\Jyj \l1fl91
fl 1ti1':i1nil ou~iv1m1vii'nti'i1u 1V1':ifl1J\Jlfl1Jfl1'3~ 1v

t.d

2,971,419,584 ~11JffqJqp~9lflfl-li 1lJfl'U

3,082,912

,d..,d

"""

2,965,092

"1m1.a.i1ius1u1rn10111~ 12

\>1S/,,t<:>"""'

l'llfl111h:'lllJIIIU:mrnfllHN'IJ'Wl!H'll J/2561 llJll1'W'll I ~lJllll'l'WW VI.ff. 2561 flll!:flnlJfll11\lllJlJ\llOljlJ\llfll1
~\llff111h'hi\'Ju(luilmrn1ulim1111J1a~: 0.24501Jl'll 1\'Ju~1u1m1ui1ilu I,423 ii',um'll 11uilu~~,fonh1

40

V

«

V

1U'l'l 31 liU1lfllJ VU!. 2561

pwc

<S

fl1Ull'l1l!
)I

d

,,

I

'IJTYH 'iJ lll1 tJ 11

4i"

oQ

,,

,l

)

a,

QQ

Q

,:ru nl'H-:ll! 'IJ eHI flel-:llJU 'j')lJ Lfl Hff':i 1-:!YltJJltJ L'Vl':ifll.ltJlfllJ fl 'i)'VJ n ("fl el -:llJ'U ':i1ll") 11 fffl -:i~ptJ ::m lWl'U
~

'

'IJel-:lflel-:llJU':iTIJ f.U 11.Jll 31 'fi'U11fl).J YI .ff. 2561 Un:::~M1HilliltJ-:! l tJlrn:::m:::uffl1tJffflff1'11fUiJfftJ"!fl1tJl;ifnntJ

1

1fl fl\]fl~el -:!91 ll.l~ fl 1':i tJffl':i::rl,fiqi Ill ll.lllllll ':ij 1'1.J fl 1':i 'j 1()-:l 1'1.J 'Vil-:! fll':i 11'1.J

"
-:!'I.Jfll':ilsltJ'IJelslfl6-:!lJU':i1l.l ti ':i:::flm.Jmv
Q

•

-:iu~n tu iuli 31 iu11fll.l YI.ff. 2561

•

-:iutl':i::flelm1,m:::L~v,111irns1lJU tu iu~ 3 I iu11flll YI.ff. 256 I

•

,:irni, 'b'IJlfllJU ffl'ttf1.JiJifu "!fl1lJL;iu1ntJ

•

,:j 1J 11ff fl ,:jfll';j 1tl~t.1'1.Jllti" sl ff'U 'VI i'YI O"!'VI~ ffll1 foTI ifu "!fl 1'1.Jl~ fl1n'I.J

•

-:ium:::11m1t!ff1lff1'11i'1JtlfftJ"!111tJl~(J1ntJ

•

'lYell,jn'VllslflTH1tJ~fflflqjffll1f1.JiJifuir111'1.Jl~V1ntJ 1rn:::

•

r1mm'l19Jtl':i:::flelrn1.Jm111unl.lo-:ir1mm-n9Jrr1tlu1vmvm1tl'ty;~rl1fiqi

~

911lJ.,Y6f11l1 '1.J ~ 'iJ'j'j V11.J ':i ':if.U 'IJ el-:! ~ti
':i::: flel1.J 1'111;YI '!Jtu;l
tJ ff1'W ~ l~fl1 ,Y6 -:ln1.J fllH'l':i 1 'ilffel1.J sl'IJ fll':i 11-w ~ f)l'l'J'I.J fl 111 fl
..
u
"'
""
"' "' 91tJ Y1':i:::1Jrn':i1'M ti Ol.lfl
"' ~ 1rn:::'1Jl'YIL'ill
" " '1 fl"ti"'Il1J91911l.lfl11l.lrn~fl'b'61.Jfl1tJ'il':i':ifl11.J':i':itueltJ
"'"'
"' .,.
"
.d
ffil11'b'l'b'Yl1.Jty'll

.k ? I itl
'l "1/sll1J'I.J
'
1
pa,1
d q ,, ~ I
"
911ll 'IJ el nrnu ~ m n ,u 'IJ 1Y1 l 'il 11'b'el 11-n n mnu n,-:; ffel u uru 'll'VI 'IJ 1Y11,i 1 ~1':i m'YI fl sl'YI 611n :::m l.l 1:::ffl.l LY! el 1'b'l1JtJ inru ev1
"

0

'

J

91

'J,I

.d.

I

d.

a.,

QI

..

d. ,,

~

d.

u

l tJ fll':i 11 fffl-:!fl11llliltJ 'IJ els! ,Yl'YI Lf1

1················································ .. ······················································································································································································
PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
15th Floor Bangkok City Tower, 179/74-80 South Sathom Road, Bangkok 10120, Thailand
T: +66 (o) 28441000 F: +66 (o) 2286 5050, www.pwc.com/th

pwc
116 <lfflfi't1J iu n17 m 1'1ff 6'lJfl611 ei,:i,i1,:i 'l
<11J n,71~1.J rlrn i'm 1,1,J '1 l'UtJ

~i'.h!Ufflfi'ty~ "J',Wlll.J ~ tlU'ViU '1L~fJ.:J ~'1.h ::n 6'lJ1'b'1;'YI 'IJ el <I ,j'l't'H f 1h1 n17\11'.i1'1 ff el 'lJ

,r1mf1Mi.I 111 ti ,:im cl ,ii'mvi '117 ru 1i tJ 1J1 'lJ 'Yl 'IJ6 ,:i n,1\1171 '1ffeJ 'lJ <11J n,7 i~u i ,10711.J

u?1::i'Wnm1n,1<1r1111.J1liu'lleN-u'1Y11f1 'i,:iil -u'1Y11i1'b.iMun,1<1m1m~tJLLun,iw111mh111'rnieJ.:imci1il

_,

..

,

..

'1

..

~

ll/

..

"'

n11u1::mUJJflA1'1JfJ,m Ufl.JfJUAUf:ifliJ1flHEr1H'WUf1U

Tmmmmu

'!..17::Lii'W r11 11.Jf T111l.Jff11J1HI T111l.JLi1tJ 8ff'.i:::trn::
~

~I

.a,

'JI

i 'Yl'.ifl1.J\J1fl1.J l.llJtlr11 173,020.86 f11'\..l'lJ1'Yl 'lfi6f1Pll1J'\..l'.iellJtl::
,<di

I

,,

T111l.Jl~ u.:i li7'.i1.J'IJ6 .:J ~'!..17::tiiue ff7::

d':,
~
94.92 'IJeJ<1fftJV1rnuV1.:i'l11.Jfl ru 1uV1 3 I liu11r11.J 'YI.ff. 2561

1J7::11.Ju11im1 1rn::m11.Jmm::ff1.J'llti.:i'lleJff1.J1.J\11!1'\.J

Lltl ::ii f11 h~ V.:J 'b.itnfl ~\J '11nl~'\..l cl<ll'J'\.J i <In ci11 iil'u 1'\..I

M?in'Yl 'b' 'IJ1'YIL'11 ,1ff61Jm1.JF;jmm1nt1.:il'JU'.i1).J u

~

QJ

,,

1,238.56 'cl1'W'lJ1'Yl
~1.£

QI

~

QI

Q,I

i
'11<1\]finJ J t\J.:J'lJnl 7'1J1Pll'J\J ff1'117'lJ
Ji

o,

Yq

o

o

..,

.. I

..::.

91

olQd.

"' .. , ,, ,, ,, '11'

,, ...

~

i

L'M.:J'Yl Pl ff 6'lJ fl11).J ff1.J 1'119J ff 1.J fl tl 'IJ el .:J n11 ti 1 ::1ii'\.J
rlrn i''lJ i \1111fl fl tl" ~ 1~~u l'JU 011'1 ~ oth.:itl rn tl'n

Q,I

1Jff'W"!Pl1tJLflfJ1n'U

i'trfl11l.Jff1tiWiu~eJ<lil I~ 6<1'11fi1n~ H1h::wu1.J tlfl ,ii
m1l.J'Ji''lJitiu 6 ni.:i1n7wM~.:i1{iu1n~ i-N1h::1iiuJJ tifi 1

LLfl'\.J .:i1u ~ffJJ m91n1.J Fm iu eu lfl\11 111.J ii.:ini7 i ~

~ ti.:i H~ ti uvi i'.l '1 '1Jt1<1~1J1mrnei .:il'J u 71l.Jei u1<1mn

~1;a1'b'1ru~1u m1tl 1 ::iiiu1u rl1tl'n.:i1u1~01fi'u f1'lJ

-u'1Y11f1

u

,h1i1 u

"

~1J1m7nei.:il'Jm11.JMi" i,rii~1h::wuen7:: 'ri1nm.h ::1iiu

' ..

..

i

.. i

,, .:

6\1111fi11 L~'lJ i\ll'IJ6.:J71lJ L~iifl111.Jff6 fl fl i6.:Jf1'lJ

"

u

.

~

-u'1Y11f 1ium1\11'.i1'1ff6rn,6.:iil

lJtlfl1~\11li'.irn'IJti<IL.:i'\.l'cl.:il'J'\.J '\.Jlpfi'1 f1Hff71<1'Yl'\..1!1'W

'Ylflff6'1.Jfl111.J~fi~ti.:i LL?i::m1mf1.J~'\..l'fi'IJtl.:J,j'6lJfl~H'

iV11r11.Ju1r11.J1i1in.h::,i'1l'JnU

L'\..ln1'.itl'.i::Lii'\.J iflf.11nn17~1.Ji16U1<1 L'lfU fftyty11'1f1

.,Y1Y11f 1Y11J 11 -u'eJff1.Jl.l~J1'\.J'l1i n~icNiu m1tl1::1iitJl,J?ifl 1

~~ li'.i rnii fl 111.J mm:: ff1.J\111).J'l1 i n11uvi ii eitj 11?1::JJ ?lfl 1

~ tl1::w'W't~eJtjiui1.:i~ot11.J11JM
ff1.Jl.l~J1'\.J'l1 in~ ~1J1'1111n'fl.:il'JU711.J i ~iumnh::1ii 'WlJ ?ifi 1

i

'J/

OI

ct.

9/

dd

1q

'1Jei<111u fl 1rn:: ,mnm1flArlfl \1111.J'llell.Jtl'Yl1.J'fl~ t'\.J\llfllfl 1rn::
1~eJ.:i'11nff'WV11V1oiiin1Jru::mY11:: ~.:i,!mr1.J1.J~i1u~t!1mi~.:i

~ nvi '111ru 11~w1,i c1::tl1::LflV1'1Jei.:inuV11'Ylo tl7::neJ1Jt11J111c1

. ..
i ,1u111.J'IJ6.:i'fJ\11fflMm11.J~1n'1
"'im<1n11.:i'Yl'WJ1'W
,,,:
m1f111uu.:i1'W

pwc
p

.I

d

"'

d

SI

""'

IJ1-:IM 'H1J1tll'H,)1J'i:flt11H'IJfl1'H-:l'U'Utl 5 l'itl-:11-:!'UM'VJ'U

.

~

,,
p
9
.. 'i
,,
1I
'IJ1'Yll~1'Vl~ffel'1Jfl11M'VJ'W L'W~rn'il lf1Hff11-:l'Yl'Ujl'W

.

~

l'Wl.Jl~l.J 1~t1'i"Jl.J0-:11nfl1'Hl'i"J'ilffel1.JA-:!U

1'U~1n'il 1m-:itr!1-:i~'WJ1'Wl'Wl.Jl~l.J

1'W '.i :'H 11-:ii'J n t1 -:i'l'J'W '.i1l.l '1~"-:i'VJ'W 1'W i'~u "-:i'VJ'W 1u '.Q1 n 'il
SI
1f
.; •
p
"' ~I SI
55,237.79 I11'W1J1'Vl fl~llJ'W'ielV":
1f'l'.i-:lff'i1-:l'Yl'Wj1'Wl'Yll.J'il1'W1'U

""'

QI

QI

..::

..

M'VJ'Ul1": fl11 fJVl.11-'l'U

31.93 'll'eJ -:ll.J"rii~~1i1rn'Ut1-:i1~irn-:i'VJ'W 1u~'.i fl'il 1m -:itr!1-:i
A
~
I
'Yl'WJ1'W tu 1'W'l'I 3 I 1i'U11r1l.J 'YI.ff. 2561 m1'1-:l'VJ'Ul'Yll.J~-:inm1

•

d

S199S1•

1f

'l9"'

'Vllfl111J!'lll L'il L'W'lltlfl1'H'U~l1":l-'lel'W l'II L'Uffl1Jl1Jl'lltl

QI

'IJ 1V fllH ~'Vl:t1hJ'Wl'WlJ l~1J 'II el-:l'H '\.J 1VM'l'J'Ul1":

d VI j)a,
I
.,d ~ J
q
jl,a
L'lf'VJ 'W 'Vl 1m 'IJ 'ii 1fl'l1 'W 1 VM'VJ'U 'Vl l'YI lJ 'IJ'U 11" :l-:l'U fJ Vl.J 'iJ 1 fl

'I ,,

fft11'U'UflllL1'U

'li'1'YI 1f11'nr111l.Jrl1riru 1u 11 ei-'ltl 1~ t1 .:i 'ii 1fll.J "fi 1'Vl f mi'iYu

"

.,

~M

i

'VJ'Ul~ l.Jii l.J cl fi 1~ 1iJ 'W ff11: rl1ri'ty 1rn:1i el'W 'll l 'W ffty l1J 1
1I
"'
., ,,
'llel'll1tll.Jfl11l.J 'll'IJ 'lltl'W

Qld

,Q

Gld

'YI 'ill'.i tu lfl11l.Jl'l1l.J 1:ffl.J 'II el-'l fl1'i1.J'U 'Vlfl'IJty 'lf11Vfl11

i-:inri11

QI

9'

a,

SJ

I

I

t

.CS.

.c:1.

,et

q

QI

..!f

f

I

Q

'J/

4

O

I

.:::,,

QI

ti .C:S.c:1.

m1m'IJ ri~'l5eJ 'IJ'llt1-:i'll1'Y11 v1'Vlmt111u t1-'lfl'IJm111 '.i"J'ilffeJ 'l.J-'l'IJ m1 L-'l'U r1ei m 1t11'W1rn:'YI 'il 1'.itu 111'\J ell.J" eJ'W1Jm1l.l 'II ~mH'Vlll

'115 ei num1l.l{~ 1~f'IJ 'ii 1n fl1'.i11'.i1 'ilffeiu 'IJ ei-'l-,i'1'YI If1 l'l5ei1l11n~11,i'ell.J" iuii fl1'.i uffM 'Ii'ell.J" ~
~I
1'
'IJ ~11el'llell'Vl 'i),J'j -:lel'Wl1J'Wff11:fflflty'l1'.iel lJ

m'.i :rl1ri'tyt1'1J-'l'IJ n 11 i~u
QJ

"'

gJ

'

SI

d

SI

A

"I

O

QI

SI '

•

I

QI

4

• '.,'I

SI

P

. , , ,, ' "'

SI

"' .,

'

SI

cl

""'

"'

~I

~ "'

SI

SI

SI

11Jtl'IJ1'YIL'ill 1~ el l'U'.i1tl-:11'WlJ'.i: 'illlJ '111fl'IJ1'YIL ~1ff1IJ ~111Jfl1111 ff'1-'l'llell.J'1'Vl'IJ~11el'lltll'Vl 'il 'IJH el'WllJ'W ff11: ~ 1flty '111'YIL'il111 el-:!

.

~el ir1111 t1-'lA-'l nri 11nu ~'IJ1M 11n el-'l'Vl'W '.i1l.l

"

pwc
~u1 M1:i fl elsl'VJ'U :i 1 lJ iim!1~ Ju ~,i '!rn1J 1u fl l:i i ,i'Vi 111 H::tl1Lff'U el .:iu fl 1:i i~um ri 1tl 1fl v~ fli t1.:i111lJ ~ m:i 111lJlJ 111:i ! l'U
mn 1v.:i 1'U 'Y11.:i flm1u 1rn::Ju ~l'l 'l16U L~v1nu fl1:i l'l 1UfJlJi11U l u ~ ~u1111:i fl tlsl'VJ'U :i 1lJ~ 'il l:i'W Tfoi 1L ~'U L~ el 1,rff11J1H1

i l'I vi 1.:i1J fl 1:iL1'U ~'U:i1ff'illflfll:i LLtr,i.:i,Ye J,JH~ 'UMi t1 ,rmil 'il 'il1 .:i iuL~'U ffl:i:: rl1t1tJJ 'lfrj1 'il::Lflfl'il1fl fll:i l'J'il111M1e,Y6Nfl'l'l Hll'I
1u fll:i i,ivi 1-:ium:i 11u ~u 1111:ifl6sll'Jt.l:i1ll foNfl'l16U 11..1 flm.h ::aij1..1r111JJffllJ l:i'O 'IJ ei.:imMVJ'W:i1JJ 11..1 fl1:i fi 11i1 u .:i 11..1 ~ e11~ el .:i
Lil l'ILNmi elsl~ 1~ u1num:ifi 11i1 u -:i 1t.1~el1d t1.:i (111JJm11Jmll 1::fflJ) Lrn::m11 ~mtu~m:itl't\J'b'ff 1'11 Ju m:ifi1L'U u.:i1u~m~ t1.:i
1

L1 'ULL~ ~1J1'111:ifltlsl'VJt.l:i1JJii 1'1111.J;sl1'il~ 'il::Lii flfl6sl'VJt.l:i1lJ _'111 el'tt ~flfi1L'UtJsl1'U '111 el 'lil ffllJl'iO fi1L'U tJ .:JltJ~ md el.:J~el 'l,J'l,i'

,r

fll:i 11 n 'il ff e u 'll eM ,rwu 1ii i11ti,J1::n-.:if11~ e M'l ,i'm1JJ 1~mfu el ,h-:i fflJ m ~fflJ NH 11.:i u fl 1:i L1tJ1fl U:i 1m.h 1m11flfl1:i LL ff fl.:i

1

,rell,j H~ 'Ufl~ el ,rell-vi 'il'il1.:i it.11 ~tJff1:i::ff1flt)jl11 el 'lil 'lil 1l'il::Lflfl 'il1flfl1:i'VJ 'il111M tl,rti~ l'IWHll'I LLH::tfftJel:il(Jsl1tJ 'Utlsl~fftlU'Ut)j'b'
~

d

,,

,,

~

.d,

',,

~

1

~ ct

J

''l

QI

''171 d

QI

..

I

QI

I

'11.:J'i1llfl'JllJl11tJ 'Utl.:J'lllWL 'il1elQ1'11lJ 1'1111.JL 'lfellJtJ tltJ1.:JffJJL'tt<,JffJJNHl'lel 1'11llJL'l16 lJ'U 1'U:i ::f!U\1'.:JLL11 lJ l'ILUtJ fll'i:i1.J1J:i::fltJ11
fl 1rnel1J tl'ty'b''il:: ffllJ 11011:i1 'ilWU ,rell,! H~ 'Ul'I~ el ,relIll 'il 'il1-:iiud'.Ju m1:: ri1t1tJJ ~ii
fll:i'U~'U~ .:i 1u m 1'il fft11Jmll1J 1m !
''l g/
'l J/
.ci
I
g/
d
q
d
,, Clo
cf
I d
a
,I
I
el~ fllffll el 'U 'Uell,JH 'Y1 '111'111 el 'IJ ell 'Y1 'il 'il:i.:Jel l 'illfl fl 'il lfl fll:i'l'j 'il :i11'11 rn'II el NflW H11'1 Lrn::o t111llffl:i:: ff1 1'1 t)jllJ el 1'11fl fl1:i'W el 01.:i

,u

QI

Cir,

Cir,

QI

ffllm ~ mmH '1,;'11:i1vm:i~ 'Ufl~el,relt'Vi 'il'il1.:iu~H:::i wm1 '111el'l'Jfl:i'Wfl1'inllntJ 'il::ii NH~ em:i ~ flfftJ 1 'il'Yl 1-:itl'l'rnjn'il
'Uelsl~,~sl'Uflll"L1'WLl1riltl
.:s ,,
,, 'l "'r::t 91
.d
'J)
1u fll:im 1'ilffe:iu 'llt1.:i 'IJWHIJ1~1lJJJ 1~:iJltJ fll'i ff61J1Jty'lf 'Ulm Ill 1'1 1'lf~ HtJWtJ 'ilWV.:J~'U:i ::fl6'U1'l11'l1'VHrn:: mrn.:im~
,,

Ql.d."

,,

QI

~

Q

Q

Cir,~

<QQ,IIQt,

,,

JI

,¢1

QI

ct

LL H:: ff .:jfftJL(J(J.:j ~th:: flel U1 'l1l'l1W~H 6flfll:i~ :i 1 llffel'U fl l:i'Uil 1.J~lsl ltJ 'II 6 sl 'II 1WL 'lll:i 1'1.JOsl
•

:i::1.JU H::tl :i ::1iju m11J1*v.:i ll1flfl1:i u ffl'l .:i .,Yeil.J H~ 'Ufl~ el ,Ym~ 'il ll1.:iiu1~uffl:i::ri1t1t\! 1u .:ium:i11u hi11'il::Lnl'l 'il1fl
fl1:i'l'j 'il1~'111 ti ,rti ~flWH1fl e) elflLLU'UU H::U~'U~sl 11.J ~ llJ nfl1'j1)'j 1 llfftl'UL~el~ elU fftJ e).:J~ 6 l'l 11lJ L*o.:im ri1i!tJ Lrn::
91
.d
.d, ~I
11"9
d
"
"
.c:i
.ci 'l '
'1 fll1
Hflj ltJ fll:iffel'UU t\J'l1'Yl LW (J.:j W6 Lrn:: 111'1.J 1::fflJ LWtlL1JtJ!flWC}'] 1tJ fll:i LLff fl .:j 1'111JJl11tJ 'IJ 6sl 'IJ TY'ILIll fl11'1.J Lff (J.:J'VI lJW1J

"

_de.,

I

,,

d

.c:t

d

QI

QI

d

d

d

.ci

I

.::i.ci,,

'J)

Clo

'IJ 61,J H'Y1 'II fl11 tl 'IJ 6L'Y1 IJ 'i)';j .:J eltJLilu ffl:i ::fflfl t\J '11.:J Lilu NH lJ11Jlflfl1:i l'J 'i)';i ~ 'il :: ~ slfl11 11111lJ Lff (J.:J'Yllflfl Il l fl 'II 6 F-lflW Hlfl
Cir,

QI

QI

L~ e:i.:i ,i lfl fl 1:il'J 'il1 ~ e111J1~ v1n1.J fll:i fflJ

Cir,

fl 1'1.Jti,1 fll:i ,J r1 el'I.JLL,J H.:irn fl n-,rn tifl!1tJ fl1:i J.:i 111H:: Li'u fl 1:i u ff fl .:i ,Ye:il,J H

fll'jllffflsl ,r61,JH~ 'lil11:i .:i1111J.,Ymvl 'i) 'il1 s11116 fll:iLL'Y1:iflLL<Jfslfll:il'l1'UfJ'I.Ji11tJLtJ

•

fi lfl 11'1.JL,u'1l 'illtJ 'i::uu fll:i l'l 1U fJlJ.fl1lJ 1'W ~ l~U1iu'el sl f1U fl1'i 11 'i 1'ilffelU L~el 6 tlflLL'U'IJ n
ff O11.J fll'j

•

fl1 :i 11 :i1 'il ff tl U ~ Ll1'1.J 1:: fflJ f1U

ru LL~ 'lill 'lfL~tl111Q U:i::ffslflLtJfl1:i'LLff1'1.:Jl'l11'1.Jlli tJ ~ t11'111'1.Jii ,Jn ff'Y11i Nrl 'IJ6.:Jfll:it'l1UfJllflllJlw '1Jel.:Jfltl.:JlJ'W:i1lJ

,J 'i ::iij'W l'l 11lJLl1" 1:: ffll 'IJ el .:i 'U 1tJ'lJ 1 Vfl 1:i'Uruu ;~ ~'U1'111'i fleJ.:i 'YltJ
:i 11J 1 ~u H::fl 111Jffll m
4
111,1

.8 1 " ""
i'l1-:!'UtU'l1UH::fll:iL1JflLHV'IJtllJHVILfltJ1'116.:J'll.:J'ill'l'Yl1'1JtJ
fllJF-l1.J:i'l1l'ifltlsl'YltJ:i1lJ
u
"'
q,,
u

-=-

~I

sJ

..C:S

.ci

,,

JJ

QI

o

~

~ fflJ NH 'IJ6 ,:i,J :i:: lJltu fl 1:i
4

Z:%Z: ·)fl,t I'!lf1. M.LlJrt UOZ:
~

!.l!lf1Hl.flM.IA.Tt-!.U

PL, v 1A.11,m11,Llhhcrn..r.J1.furi.ri.@.UH
F'

/0 J;::,

~utut-@m
P
1,7

.

/0

"

!llA.D~tf"I.
~
~
I"

'

d f~ I .J\,\E:-f'

~UL& .U@T@Trl.@T .IJ.!,@rlT~.L!LJm.@lliT@tJ!o!.M.1 IA.fUl"l.
~

o

p

p

I"'

p

p

L,

"

"°

1;;r

tL~U t-~ !.L.U@~!,L UUL &:::m!.L!LL.Ull~T}tt tl.t~@ ~_!1,J!.111::: !.ft11 t-:IL ~ UU Lrtrl.111:-L IA. tl.1, rI.IA.::: !.Ul1t-:I (!:::&
L~llt-:1 ~ 11.T f't.L!t-Lp@}tt.111 !,LU ~L l!l lH.L m.uu ~u t-~L 1'1,:::!. u !.LU:::L !, M.TL11 M.L,u, 1:-@ll, ti.Lt-Ill!, ti,

l u~ u r:-~ t-@~T !,L.U@~ !.t l!lftt

Ltlffl!.L&M.L&1M.Lll, tl.ll,~UT:::&lA.UllllA.M!.LUtl.Lll.Utl.1,@.f,!.l, tLl1Ut-~t'@!,TrI.UtllUT:::m.r,L!LL.U@llillt-:IT~l!111.1,rt1 rl.l!lt-rl.@ll,@!,11.llLrt11.l:1U
f"
f'
FP
...
~ /0
f"
Ill IO /0 "
~
I

't;r

"

"

b

I

I

,0

b

((,

'

!6T1 tl.}T.~fu,(trl.@.Up 1:-@ll, tl.L !:-Ill!, tl.1, U,L ~ im@ ~mL ri.~ @}I 1 Lj TM.L,u, rl.@.U &t !,II, !.Lu ti, 1, fu~L~ t-@ ~1tl.~1~ tl.11.L ~::: 11 T1tl.£t& ll, .1:~u
~

.

.

tl.1, t1.t,1!.LUl"l.t-rl.@.U&Ulli!.LU 11.1, ~_u~fu~L~fl,t\!:5~ l, t-L~t-@~TL f\HL&~}f t Li 1M.Lkb rttmt1.t·@U!.L11.ir!.~rL,V!.L.U@~~t-@~TUL&
:::!..U~tl.~!flLW~Lll,
L &TM.L n, 11.1,rt1 tl.U 1:-@f"l.@M.TJ!.1,L &TM.L n, l,t!,LU !,llilrt::11m &TM.LI\, 1:-@ll, :::.r..u@t1.l"l.1fllt ij@ll, rI. lA.:::WLtL m !,Lll, M.&L@U@tl.lll lll1 l!l l!lh.lA.
"
" "
• ti ID
n- p- " "
" F'
"'
"
1p
•
•
b
f'
't:11'

J

11t::tiHl.l!:5L~ @~!LiT M.Lkb t- ~ tl.~t-@ ~m& ~@1111, ~rt 11.1:-f 11.,!Art!),rtltl!I ri.~rn ~Tilt!, tl.Ll.t-G U !.L 11.ir!.~ ri._v !.L.U@~;tt::: 11T1
::.r..Lt~t1.~1rtltl!lrl.,Vt-@kbtllw~m.r.mw.r,.r,ll,~t1.11.L~@,Q,rtll.6~~ft}t1L11M.Lkb L~rtut1.Cl.t-@U!.Ul.irLPµnr:-@m!L1'!,tt~tLJTM.Lkb
L' TM.L,Q-1:-@I\, rl.@.U&t !.lli!.LU t-L~L1.:::m1, rl.M.Jtt Lf 1M.L,U,ULl1.
tl.1,fllllrttmW!.LUrI.rI.:::!. tl.1,ffil!IL
Ll fltl.rtlA.t-CHM.U rI.@n.::1111 rl.@.U&t!.lli !.LUUL& rl.M.lA.ffil!IL Ll lltl.rtlA. tl.~T ::!. n. t 1 tl.t-:lnt-Lt~1 IA.
/0
;-"
Pf'
1
(t:i
f' to ~ /0 Pf' p
Ju(6 Ll
" ln p
/0

Ill ll,rl,@,Ull,l',!,ll,!,LUt-@l\,Ll1t1t-tJ!.::111Tl.61\,Trl,@I\, t'l)fll',.f,t-J!offil!IL~ IA. l, t-Ll.61:-@!,Ttl.1, rtt.mtl.t-@U.tl 11,!,r!.~mu !.L.U@LH~1 L !l. !M.LI\,
Pr'

I

pt7

f"

It>

I

r-

~ (fi

tl

~,i" L,

l'O

((,

rt1
@UUtl!IIA.rtll.61:-@l.6UUfl~111rt@fl.@t1..UTLt1.!.LUrt!l.1,LlA.lA.rl.rl.11f"l1t1.1,M!.LU~!l.1:::11n
I L,
I;,
f'
(6
"
0
J;ir,S
O f'
,..
,P
.tLUUL !,1:-~.uTTtl.t-1 !,LUl"l.t-Ltllrt@l\,ll
t-:IT~f"I.T
!,LUl:-l)fll',!,
rttw~111.t-1!,LUl"l.t-t'@l\,Ll,,i,@tl,1:::
11T1t-L.t.Ut-!.l!ll
@M..Ulltl.!,LU11.m:: !,fl.
1'
,~
p
1i:7
,,
((,
I"'
b

1

0

•

c:,

t-@tl.1@l6t1.lt-t1.M.!L ~ .tLU
~

I

c:,

O

~irnt-@llirtt rntl.r:-@u 11.1,l6!1.Tf1.1"1.TQ.L@ll,l!!Lt1.@M.1,M!.LU tl.Lll.UG !,11,f\'l!,LU~!I.T rtlll,U !, T t-Lfl@ L!l.!M.Ll\,t-@l\,J!, fu rl.rl.@.UH
"

1,;

,S

Jr'

,0

?

p

L,

(l

I

f(,

P'

(£

ID

1:-@l\,tl.Lt-lll!,tl.1,lA.tl.Ul) t1.& rl,!,~T IA.JI, furi.ri.@.U!.LUmEu1111.ri.u~@f1.il,L& TM.Ll\,t'@ll,ft!..U@I\, ft! t-11 ft11t1.ll 11ft1:::&L!l.1M.LI\,
f'

Ill

p

IO/'fi

l,a f' p

/0

r

/0 I

/0

,S

"

~

f'

L,

"

"

1:-@ll, tl.~!flLW @M.t-ll~lftt tL~Ut-~flt-:11~j!T!.LUL~@~l1. 1:-@kbtll~l~tl.t,T !.LUl"l.t-11.1, 11rt@kbllt-:11~j!1!.LUl:-~l/JU1t-};',@,LI,.ti,1,llMl
L!l.TM.Lll,t-@ll,J!,ffirI.rI.@.UHt-@n.t1.LNR.tt1.t
tT tLl1Ut-@lliL!l.1M.Ln.
fu~LLl::.f.L.UrtlA.tl.@tl.tl.T1ftT
rtLWflltl"l!..U@n.~1
L&TM.Lll,Lll
,l
lfi
P
l:ri' ~
I
(£ {l
,C
~f'
I
I
L,
P
I Iv
(6(6 L, (6
(6 (6
1't>

"

/0

'""'

flt@ ~11.t-@ ~!@!6 tl.L 1:-tl. n,tL ~!.LU 11.1, flt!, t1.Cl.t-@U t-@n. U.tl rtl.U rtLW@ ~ fu~L~ll,t\!:! t-Lp@11g t-.U@,Q, ~ ~T.ti, l, l611.T tl.~T&L@ ~
,!11tLU tl.L ll.U@~l,,i,,!11!.LU l611.TrL,Vtnw~m~L~ ::!.L.UC!~ t1.@t1.r,1tftt rtl t l!l(!L~ tl.(!1:::!.ft::1111rl.!}t1 ~J:fu,(trl.@.U!.LU tl.L!U.iJ-11.
UL& Ill',!, 11.Cl.rnu .tU.UrI.Ht-@ll, t-@tl. T@l.6 t1.Lt-tl.t1.1L ~ !.LU rl,!, /rl.L.UJ!. ffirl.!.LU Lbm UTJ!.1, !,LU t-@n. rt.U :::urnmLW rl.UWU1 n. !..U
~

~

{S

I

'b

I'll

O

Os:,"

tO

,'

"

•

r-Jv

,0

aM.d

m,ia

1'UVJ 31

Ill

Q

m.JM'l]\J

timllllJ Vi.fl. 2561

VU!. 2561

Vi.ff. 2560

\J111

lJll'I

5

173,020,855,760

I I 6,544,510,833

6

1,539,018,127

I ,080,963,166

7, 14

1,959,774,384

1,024,050,346

8, 14

313,389,030

314,247,360

453,144

221,316

4,669,470,633

830,753,400

373,719,834

11,147,150

l 81,876,680,912

119,805,893,571

11J1rn11
Q1 fiHl'f1Hl'l\J;i1\Jl'l1lJ).Jamq,in,rn
y,l
,.,,.

•
(,1m1J'W w.rY. 2561: 139,002 ftl'U\J11'1

•

irn: w.rY. 2560: 83,764 m'Wml'I)

11\J Ml]\J 1'Wtt iinl'I f wv,111Jl.j 0111qi'i n, rn

•

(,1m111J w.ff. 2561 : 1,530 c1'U\J11'1
mi: Vi.ff. 2560: 1,075 .1'11J1J11'1)

11mJ1mmfin

,:

~ntt\J

111mi'!\!!\!1 fo'U'!llUl'I fwvil1,1u11 ~ iil'I ih1~ M

14

14

14

396,647,028
396,647,028
182,273,327,940

119,805,893,571

6

t

.

ti

Y

4

.Q,.Q,

V

flel.:.llJ'l,fn>J lfl'Hff'fl.:.l'Yi'U! lU lfl'Ifl>JUlfUJ vlilfHI

.:.tll~a (~e)
....

d

..,

tu 1Ufl 31 lilOlfl>J 'VU!. 2561

2561

'YI.ff. 2560

'Ulfl

'Ulfl

491,766,134

277,590,084

4,73 1,194,660

864,660,069

l'UI.

'\11Jltll'l1~

SI

,J

SI

~

SI

rn1'11'Wfll'rn1

14
,I

Q

I'iJ l'\1 'U 'iJ lfl fl1'jCJHJi,3'U c1.:.l'IJ'U

5, 14

fi1H~wr11-i~1v

14

269,062,726

306,996,729

'iltJ1~fl11'1/lSU'cl1-l'\1'U1 - 11~lJ11DlJ

14

1,6 19,096,121

1,228,445,473

154,576,904

290,148,3 15

62,435,669

37,951,661

7,328,132,214

3,005,792,33 1

14

1,071,818,174

655,460,997

9, 14

27,803,788,468

25,754,209,710

28,875,606,642

26,409,670,707

36,203,738,856

29,415,463,038

146,069,589,084

90,390,430,533

10

96,3 79,430,540

58,080,000,000

°IJll~'l~fo'ill fl~~el'\1'U1tJr1.:JlJ'W

10

111,316,208,451

58,080,000,000

ti1 i 'iff::fflJ

10

34,753,380,633

32,3 10,430,533

146,069,589,084

90,390,430,533

15. 1556

15.5630

9,637,943,054

5,808,000,000

rl

ff\\j~1U c1 fll'U~ Ollifl 'i l ~lflfll tJ

13, 14

""'

~
l-llJQfJlJ'i::tJ::fJ11

'j')>Jl1~fflJ,JJ'l1'1fU11tllJ

lJU'il~V1:11°ifJ'W
11'U1flM'1JiJ 9,637,943,05411lhtJl,j?1fll'\1\.11fJr1:: IO UlVl
(YI.ff. 2560: '\1'U1fJM'1JiJ 5,808,000,000 11'U1fJ J,JIWill1'U1Dr1:: 10 Ul'Vl)

Q

QI

d

QI

I

ffiJVl'i'YltJ~Vln¥Jfl'\1iJ1fJ(U1Vl)
O

t

Cl'

u

t

sJ

V
Ii,,'

f

'ii 11.11iJ '11 iJ 1Vrl-l'\'liJVl 'il1'11iJ ltJUrl 1 'VH'\1 lJ~ ('11 iJ1fJ)

~(_/)
'.a.-.,

--.::.

1 .,

\Jlt'.lfflJ'Yl-l'l,J tt'i~'IJ'il'i 'i'il\J

,,,

J:j'IS1Dm 'illfll':i r;!'"~
il¥1 fll'i

7

001.l'tll-1111Jio11.lfl';H,iug:1u1111nul.ntn1 A~n'r,
l.l'Uth:::nam1an:::16t1fll~'J.H'lll'!'l-l

CU -fu~ 31 fi'I.OlflU TI.H, 2561

JI il1.r11m1 ft.ff. 2561

1oun:::
11flllJU

tJflf11qliiD'l'lll

'Ue~unfl,

um

um

qr.i1m,1

16,390,555,464

26,416,360,000

15.13

15,384,0!0,040

25,229,450,000

14.45

3,630,408,025

3,706,680,000

2.12

17,002,190,457

!7,002,190.457

9.74

5,3 !2,841,346

5,4![,190,000

3.lO

13,466,972,168

13,466,972, 168

7.72

15,24 ! ,063,842

26,444,480,000

15.15

!0,748,870,704

I4,760,600,000

8.46

806,897,620

J,225,990,000

0.70

545,788,653

543,650,000

0.31

12,293,102,380

!OA 19,M0,000

5.97

l~ll?MlJll1u1'irinifl'l-:li'f~H~ll!PU (llllltll'ttl'J 5)

ihl,Hl]U1umrnih1 ihmfou'fiu im ~n-1,~,{UJ1U
i'.iuMljulumrnihi"ihmn 1nrn>JmA:1Hirn1u 6,000 ltn

ua:: 1fr,~ttf1~iujllJ lllHllJUlfUJ'lh::11111 Passive iiu~1~u1,YM
~1,Mmfot1n 11fo1nu 1mfl11Ylm~ou~
111m ~'f!U 1um 111&11i 1m :am 1m 1n'1li 111 n:.:imin 11r1::
Q'Umoh:::1JuiloffqJty1ru~1~u1,.Yo~ 1m:::
1:::t1uu10~1tuu~1 m,m ~u~;i vi Iirn 1.i
111-rnn1u 1umrnlh1ihmn hnfl1Jmm.11iiinu 350 lfl'l
ur1::: 'loun'11i1ufl'~ .;~ luU\'11Uu Wtfrnform 11f1J1nu
1mflm11A~vu~hm.1viifu~ilimlm1',1
11mmrulumwff11ihmn111rn>JU1i'llJ~1u1u 2.589 nn
Ul'l:::lm1n'1ti1un-~ ~-:1 lu'Uo12Uu l,M111forn:; l1ft11 n1:;
1m «mlLfl~OU ~ 1u1'11R'U~~ 11ilm ill
i'.iuaniu lum:;iith,flu 1uwl11.i1urr mn'n ~~ 1u'Ull1tl'1..1 Wi'f11rfo
1,fulrm1lnffVltim~ou~um:Out9lof,U911W'llfliu~
n1111111m11uf111m::llim1.1'llc1
11ul'l ~ 11u 1um11Jtil1 f 1u1uun'1il 1u nrn ?in;~ l m111~1JU Wrh11 fo
11lulnn1n1l1mfm~ot1~1m::Oumo{,il911u1"J91ffu~
n1 ~nrnm1 rnf111m::'ITTmucna u~::1umhl-11m1-:1 Wrhn fo 11ruln11
Ou LflO { 1'U911 m:: u ~ Ofl 11uu¥!Ou191 of1-U ft 1tH'llm{u ~,:i H 1}~11 lfl

11u1MlJU1uii11ii1urrn fotJ1:: 1u'll'tlll1m10Mq11i
11uiMljlJ 1uff11i1unnfotl1::: lu11tl111m1u1~ey11i
~,fl,;i111nn1111f1'tf1l1fttUffu 111:;AJJt1lfllJ1JO~

1.ihin iim'nmli ('U1::111rr'h1a) il1llfl
11tm~lJU1u tr,1i1u1m fmh:: it.111u'o1n1w 11ey11i
~1f1Y101nms W1'1i11rr, 1111fLJJUlfllJ'IIO~

11llln m1;u 1ifmt1 flO>Jfi1Um,h1. U1llfl
11t.1Mlju1uff111llun1:;fo'U1::1a,rU01m101iq,1i d~m~lJ

flf ~~ !

~1rifli'l1nml 11f1ii11n11111flJJt.11R1J'llt.H

1111Tn m19io hfml'f fL01JihUmi'u 01flfl
11irnn1u11iff111i1unufo'U1::: lu'll''U111m101l1p1i nim911.1 flf~~ 2
~Jfl\illllflfll'.I 11J11f11n1 l lllf1JJUlfllJ'\IO~

ullT11 u:a;u'hfmn flOlJii1Umi'u il1flfl

111-1flOJU h1ff11inm'tf1 lunfvufffu 1m~n-fnifus1u
i.iUMljuluiinifm1,i11u:;:::t1t11uu01tl1un~ 1~m~lJ rif~~ 1
t1uc1~ljuluff111i0111,iilm:::11u1uufl11hut1~ 1~rn9'1J flf~~ 2

3,410,742,809

3,625,010,000

2.08

111..1nnluluff11iin1mf111m:uu1m1fl1l-111m~ nilJt~iJ flf~~ 3

24,768,623.135

24,768.623, I 35

14.19

139,002,066,643

173,020,855,760

99. !2

1,530,340,720

l,539,018,127

0.88

1,530,340,720

1,539,018,127

0.88

140,532.407,363

174,559,873,887

100.00

1111111.t1H'l'J1.111.1111fto1AHn11~vi1.1gn1

111.1MrJu1umioni'vu:1 (umnmll! 6)
t1Ufl~lJU lm1li1U"MlJU

non1mi1111nl11~ lnotiui'll

8

I

v A
••v
Oil.:J'Y,!'l..\'j1).J fl'Ml'f'Il:.Jl'fl-t!lU l'l'Iflll'Ulflll vli.ll'Hl

1

s11.n.J1::no1.111ua::::,Ou~u1ua'1tJU
w 'lu~ 31 ti·1.n1fl1J vu1. 2560

31 fiii11fl'JJ 't'Ul. 2560

·

'l:lfll'fJ'l-,1

-uafi1qfifi'l"J'JJ

'IIMl1afi1

um

um

Qvifinll

16,390,555,464

24,031,570,000

20.43

15,384,0I0,040

20,348,430,000

17.30

3,630,408,025

3,630,408,025

3.09

5,312,841,346

5,312,841,346

4.52

15,241,063,842

27,870,710,000

23.69

I0,748,870,704

16,275,430,000

13.84

806,897 ,620

976,590,000

0.83

545,788,653

545,788,653

0.46

111.HM11u1uiiY1imn,hlun:uu luu1hihuff.:itvim~11 flf.:i~ 1

12,293,102,380

14,142,000,000

12.02

i1ur1.:i111-1 lllffY1ff m11911 l 1-11:.:uu lmuhU1m1 .:i1~m~11 Af~~ 2

3,410,742,809

3,410,742,809

2.90

83,764,280,883

116,544,510,833

99.08

1,075,352,890

1,080,963,166

0.92

1,075,352,890

l ,080,963,166

0.92

84,839,633,773

I 17 ,625.473,999

100.00

1

·'1···1

,,

t/JUMll'U irnni.rff'l'l'!i WYl'i't'ltH'Jtt tl'J.:lff)1-ll'l'UjllJ

i'hrc1-111uh1mrnfi'Ylilmt111mr11J\Jlfl'J.JOnn1.1 6,000 un

''1

•• ,
1rn:: tl1·H'hH11'Uf1lJ 'Vl'HllJlflfllJ ,J '.i::lflll Passive •
O'UYllfW1'llfH

1

~H'ri11tf1J n1'i hhifoT:i 1mflr1l'l1fl~ou ~
i1uM11u 1um rnffnt1u'l"nm lrnt l11i.imff-1Hftn ur1::

q,Jmru'"IttJ1Jifoffcyqpru~trlu1ii'o.:i Ui'lt
'i :::tJ'lJlJ'.i Ofl ll 'U'U

fli lH'Ul'l rfu ~~1.:J i),311 f'fi

tlta1-111tthJ.fl'l'.i1JiiY1i'hmn h11fl1.Jtt1r111il1u1u 350 nn m1::1vnn'1tl1uff-1

~.,1u 11u~')Ju 1{ff111 t'tJ m1 '1 irtJl rm 1m flmi'm~ ou ~ 1u L'll~vfu ~~ H ll<111 i'A
L1lfftll'tlU 1uO'i 'ilJ ff 1'1ih11ml f11il,my ·H1 t'in~.:i hnJ ti ~,Ju l'l}'ff 1l1f'Un151,r1Jj

11'ln:i'v1l'l1flgB'U~

fm

un::Oumo{ rUfl 1t11'U¥1ifu~n1 /JIVl'l'llJ111Ufll!l'1::1.Ailru9'1i'I

11tHHl'Jtl l uff'Ylii1 UOl'i si.J1h:: 1v'llt1'i}1fl':i ltJ 1;q'l'lii

t1l-l Ml'.lu h1 ih1Ul un,5fmh:: lu'!ftlu,m w1;q'l'lfl

hit'!f 1'1'11YI Uff u i YI rnlJtnfllJ'lHH
·1ihrr1 'Uml~lflvi (1.h:t:l'Vlf11vw) IJ1fiYl
11t1 ft ·H1'U h.1 ff YIIl1u fl 11 { 1J t/ 1:;1V~uii 1111 lt/1~'f1YI ff
~1 fif1t11 fl t111

~1flfl111nm1 lftt'lf1im

1Y1'ifl1Ju1r11J'IJ(').:J

1J5'U,-110,;u 11fmrr flOlJijTU1fliu

IJ1flfl

iluM'tJ'U1uih1Dium1l1JUn'.lu'l1lJi11m1v1~fJ''l'l11 t~1J1i11J t1f.:i~
~lfifllllflfll'i i1f11fltffl i't11fl1Jll 1flll'tl0-l

1

'LI1'1TYI 1miu 11f1crn flOJJihiliflill ;lltifl
11u1H1JU luffY1ffhm11 l1Jtl1:: 1v'llu'll1m1vil'i'ey11U 1vi1J1~1J t:if.:i~ 2
n1iif1\J1flfm i1Y,'lf11rn 1,11fllJ'Ulflll'\IOcl

1Jlr1'l1

rn1;u hfrc1rr f10:uij1i'hniu

11t.1 ft .:i'l'J'U 1u if YI fi f11 'il 'Jf1Y1 i'm/ih.t 1fl H

~1flYl

fff ls! ifu J1'U

11l.!M1l'Uiilttffl'rt1W6 ('11'11tll'tt~ 6)
t1Uft<ll1'1-11 u'H~ 1Uft>l)1U

mM11t11ilflnm1 ltrn1illl!

,--.nu1iiMYJ"Ult1fla'nY111'16

9

oe,'Qm11Jim,<TlsH~l!!ll!lmmnrnnJ fliiifo
,url11,'111,11l11
lll'lirui'.f~\!\j''11\!~ 31 fi\!11rllJ 'VUl. 2561

Yi.fl.

2561

Yi.fl.

2560

Ul!'I

1!111

14

3,120,216,168

3,100,489,035

llU '! '1fill'lll
.' '

14

7,319,018,303

3,511,897,758

, 1u'l,i',ia rn i'i' u

14

11,302,262

3,664,751

,1u'l.i'tu

14

40,025,424

128,980,000

10,490,562,157

6,745,031,544

12, 14

I 00,682,967

76,694,279

12, 14

23,915,731

17,416,811

12

5,076,790

5,088,095

12, 14

60,269,563

33,443,260

1,644,823

1,529,907

"I
'
r11n,rn111ulJ~l;)llflf-lflu,:
1U'll1.l;
'

Q

•

r1 lfi l alJ!UUlJ\!lU'l'l:ti'i Ul-l
ri1nnrni'lulJ~IJ'1nll'l'liTiviiu 1mrllJ\!lrllJ
r1 lli l rntUUlJ1'111'11Yi
r111i~1u111m,.hti'lm111

14

399,701,464

l I l,107,104

ri,g~,ug11

14

16,841,917

18,674,990

14

1,415,068,234

794,163,047

2,023,201,489

1,058,117,493

8,467,360,668

5,686,914,051

9,987,830

10,470,049

5,6

1,241,626,298

5,510,991,976

14

135,571,411

(92,464,403)

1,387,185,539

5,428,997,622

9,854,546,207

11,115,911,673

j

1un ll fi1, ll)'l'l il~1n,1\!11 il 1rn11-l ft ,1J1-l

l lUnll fi1 Il !)'1'11J ~ V, t1Ji/i,1\!1,; il 1rn11-l MlJ1-l

6

l lU n1 l fll Il ('U1'11J1-l )l)'l'lil ~ V, '!:wtn'1t1-l il lfl
ffl\)l\)ltrn mU~U1-l om1,1 e rnd U

10

nfl~l'J'lffnJ1m~cr~HJ'l.l!l'l.lhmmimnJ ~~ifo
W!!i.l'~~m,1tllia'l.lutl~~l\m1"i'n6,p1li

<11tt"/1JiJ~'IJ\)'ffl'IJ~ 31 ll'IJ1lfilJ fl.II. 2561

11.11.2561

11.11.2560

!Jl'll

!Jl'VI

8,467,360,668

5,686,914,051

9,987,830

10,470,049

1,241,626,298

5,510,991,976

135,571,411

(92,464,403)

9,854,546,207

11,115,911,673

"~1""'
vr!""
•">
1'l.l,~111Nu
'"'I
m,1n1J'll'I.I
'l.li.l''l.ll'l>VlU\)'l'lfi~mm,mm'l.l~l'I.I
,iui.1'~1mmM'l'JiH)'VITI
, 1Uf11 J fi1 i; lj'VI ll~lfl"1t1.J ~l rn11.J M'l'J1.J

.

.

; 10011 ti 1'[; IT'VI TI~ tfo 'hi1n1>1tm 10!11.J iH'V11.J
'.i1Uf11'.i fi11; ( 'II 1"1'1'J 'I.I )lj'VI ii~ V~ 1ihn1>1i1'1.J ~ 1n1:'!\\/\\/ll!a OIU~U1.J

.::: .J
M111 v.,
!!/<!I
,
• "'5
n1'.it11lJ'IJ1.J'llfl~'l'J1.J'VI t"1nJ~1f1~~fl111.J1UMIJ1.J>~111Hi'J

nn mi ~u1.J ri,U'l'J1.J '!imi~ii 011ii10M'l'J1.J ,~ 11-i1~\'J
..!.

.J

"'

"'

<I

""

m, I11lJ'll1.J 'll o~IT1.J n, nolj'Vlli
ilu'VI f n Vlj'VI \i.1'u\'J

,rn 11~u'11
'

10

53,236,208,451

10, 11

(7,411,596,107)

(5,633,425,798)

55,679,158,551

5,482,485,875

90,390,430,533

84,907,944,658

146,069.589,084

90,390,430,533

II

l

'i"

<!I

'J)

"""",..,

nV~lJU11l-l1mw1H'Ylll~1mmt1l-JU1fll-J ,rnn<T
~un1,um'.luu.i
.tm'luil~U!J'fl1U~ 31 fu11t1l-J 'Yi.fl. 2561

'l'UI. 2561

"·"· 2560

urn
-------

urn

9,854,546,207

11,115,911,673

5

(55,237,785,760)

(12,899,780,833)

fl1'j r.ifat-1 'l-H1 .'.lf!'U !'W rm n'VI 1 'VHJ

6

(3,900,000,000)

(2,990,000,000)

nn 0111uwi1u<i1VJu 1u11iin11,wu

6

3,455,000,000

3,012,000,000

858,330

831,600

l'UJltll'tti1J

n1::: um1 ui.'rvlil rn flu n1 ·n.JA 11U u,nu

nn 1vi IJ~'W 1u ll'W'Vl>VlJ')'Vlll ,1nm,.;1iilu ,,,.,
,1umnHuma'Vluuvennivi1Jtu1u1\1m,1111ey11ii
11nm,.;1iilm1u Mi\'Ju ,1'W1rney111i~ '] ,i'm ,,ni'i inn u<'11iilu,rn ,
J/o

S

os

1/o

q

•

VJ/

nw11m1'WM'lj1J ,u,5n1 ,m,m1,wui1u
•'

nn "" M1u ~ m1i'\ 11nffl\JI\Jl l au~w11,wuliu, '"" il111i ,w1,i'
m, """'1u~ n11i'\ 11miw1h
• &
,,
,,
n1, (!Yi!J~u )<iAM 1u ~ n11il 11nee ndlu
n1'.i i~u~u

,:\ .I

55,097,422

1u mi11Jc,fl1lliln rJ11eflu
"I

"'

..,

qV,%

V

.f.

(830,753,400)

(759,219,712)

(4,011,006)

214,176,050

(34,269,796)

3,866,534,591

864,660,069

(37,934,003)

95,172,743

807,007,825

57,667,010

24,484,008

7,708,502

(9,987,830)

(10,470,049)

(J ,241,626,298)

(5,510,991,976)

(135,571,411)

92,464,403

74,578,758

42,235,859

(46,863,888,306)

(6,936,186,384)

12,736,775,000

,1,,.

nn<1·rn~u w1111u ,1nnwlfm,uM11u
ci J{ 1 '1v•
V
'
m,(aea,)m11~u
um 'l1i1Um,u1u
nn 1viJJ~u 1'Ul iv I~ti 1l'lt1i'1J ci1-111'U1
m11vi1J~'U

(3,838,717,233)

V

nmwu~u(<ieM) ,w,mumrn1
sJ/1

341,395

o',A

fll'.i!'VOJ'\l'U !'I.H'J'il'Vl'.i'VH.lfl'U
,,;,f

(231,828)

hrnrl flu tu

, wnn n11, ey111i~ii'ietu 11 ni1UM'ljll
;,un 1,n11,ey111i~v, '!u,ne~u 11ni1ua,11u

6

5, 6

'1 um;( n1 'h )s1•11uey11 ii~ v, 1u1ne ~\j il n
ffl\JI\Jltrnmtl~uueea1eomdu
9

"'

..,

:,ht!

.,,.

jl

9MI

l-l'U ff11111Ulflfll'J fJUJJ"J'Ylii Ulfl~'U'VJ'U fl ld QU:U

9

1,975,000,000

n111vi1J~u,rn-1'VJ'W~1~i'11\J1n~Ot111'U1ua-1'1u

10

53,236,208,451

II

(7,411,596,107)

(5,633,425,798)

47,799,612,344

7,103,349,202

935,724,038

167,162,818

1,024,050,346

856,887,528

1,959,774,384

1,024,050,346

n11 mfo'lu ff 1\l '11 u Ml! ri

~o fl 11,;1UM11

t!ur.J1t11i'l.flfll11~u;iu - qni

11ur1101u1•n ru 1u'1'uTI

\j

12

no:.1'lmwTm:.11Thnitl!llllmm1\.lUlll ~illij
'\IOlji1'1lHnl"l11ll~tf1n'1.1J
dm111'il'iillQ'f!lU~ 31 ifm1m1 lUt 2s61

1Tm1u.rn1k~11Lll

foii 23 ll\rllflll
VI.fl. 2556

1ltrnf!n::1iim.-1
lllolfl4flO~JJt0 fb

'l"TI J 1 llmum
2561

YUi. 2560

'l'Ul. 2559

l'Ul. 2558

ttn. 2557

urn

urn

urn

um

urn

15.5630

14.6191

12.3241

12.4161

I0.0471

nt.11.i'<J1nm1MlJl.lti'l'l'ii

0.5096

0.979!

0.9246

0.8692

0.7135

l lUfll1 rh j Hf 'l'lfi~1f1f!;ll.l'Jl m1tHM'IJl.l

0.0006

0.0018

0.0020

0.0009

0.0747

0.9489

2.3214

0.0009

0.0082

{0.0!59)

0.0005

(0.0345)

Vi.f1.

Vi.fl.

2556

urn

~D1J!!l~i:lfl11A11i'hmu 1i'loi1U1u)

'l'Jll~M!u1:nn@iom.i1mm'l'u
1.1afi,at111l't16qni,l\itltm1

10.0000

rni1~111nri<Jn'i,ufl~lJU

11um1

n, 'l1qn'ii~ri:.11ii1iifl~ll •.nm1utmJll

0.0471

2.3739

11um1rl1 i l/'111~\'J u)qn6~{JJ iU, f\i;itu 1110

d'tyiy1uon1U~ut.rtil'lrnlomfiu
, 1m lU 1t~nnmrn4lJl.ltl'Vlfi
mmti~,Juri,uljuWurilj(im-ni1uiHlj'U

0.5931

l.9139

3.2485

0.8365

3.0874

(l.0005)

(0.9700)

(0.9535)

(0.9285)

(0.7184)

15.1556

15.5630

14.6191

12.3241

12.4161

10.0471

7.88

!2.49

22.87

6.76

25.22

0.47

146.069,589,084

90,390,430,533

84,907,944.658

71,578,710,091

72. ! 13,243,597

58.353.530,282

1.62

1.19

!.24

l.19

0.28

0.DJ

8.39

7.58

7-75

S.21

6.!l

0.48

0.0471

Om uh\.l'U040l1! i411;iuhi,wr,111UqTID111nn11AwUu:.1rn"101Jafl1
ii111'1fo1Jq11i(hrnfi1m:111uilmfl (fo1n1::J
O,i11ti-1'1Jn1111u~il1ii'qr11n:::,io,Jatl1:::nou1~mvill~il1Af)!
lJiWi1thrnh161p1iifui1111A (u1,1)
!Jm1ti1w1101ti1Hli1u11uvio)J11thih111i'mfqnil11m5u
1::Y11Ht!N111 d'vm,::)

1fonri1ut1ou1uiA,nn111IMlJU.iO);Jftfi1ffu11foUt1t1'iit\1m~u
1::tt'.lHi'l!nA (fnu11::J
lil'l11t'f1u'tfo,01u1uci'11t1iuci1nh11'Un'IJo~nw°io'lflut1lJfl:J',Jll
~ :11114'iJflOJJMiinm1i'n6q r1iti1m i!u~ ~1111~\'JJnfl (f 01Ji1~)

lJilti1511nl'l'lti'qnici1m~1nrn1Hi'lm.i {urn)

43.S4

!4.43

0.04

18.12

0.22

99.80

125,033.485,595

SS.965,498,352

82.481.640,004

7 I ,848, 109,638

71,114.465.306

58.353,530.282

:y 11ri1nu4a'll1Ul~'I.I 11n1m:11'.lHilmr11i.i1A, 1rn1u1-hn~u 1m1 1hrnn1t11t11hlitlJOJlH'1~vun::rm .;,J'll1U111l 11n1u 1miiiiiqJ!lJl'll 1Uihtvilv4nflt1 11n::li1t11oi

1V1u'\'lniU1mtufl1~J'miinn1u1::u~11111~iio~hi1::Y1iHUt~1,1

13

no~'IJ!nl:J.Jlm~<1;H~l-l!lll-llmr11Jmr11J ~iiTil'f
11mm1111J1h:no1mm1,111-1
li111r1Ju~lJl!v111-1~ 31 B1-111r11J ft.ft. 2s61

~~

.,.

J,.,d"'

d..,tcl'

v,!J

n-e1~1Jm11J l,rn,r11:11Ju1-1ma1m1 23 n1-111r11J ft.ft. 2556 rvrnur1,1~1\'.11-1na11Jm11J lll1'l'f1Hl'i\J!11-ltb~u,'VI
1iif1J~6i11-!11U1VM1J1-I lllLJ!iJilm,n1111-!1'161~ lm 1fi11

'

'

1'1'1Wi'l1-I~ 27 1ll-1111'llJ l'i.ff. 2556

n ll 1 lJ 1-1 nlJ 'lJ :i111H 11-11 l'I LJ'lJ :i'!l'VI 1111n1'If116,ir1 mrnll 1 lJl-1

i 1'I u111ru 'li 6 111nv1 ("'ll:i li1'1 i r1 mm 611J u ")

1,iullnmmmnm'll'lu 111n,1 (1Jmw) ll'lu~~im~mJn 1u'iitlno11Jm11J 1J:i1i1'1 ey1-16fo,hnminl'lf116 (1.ht!l'lft!l'ILJ)
\llflA 1\'J1-11-11LJ1'1t!1IV1-!0611J1-!111J 1rnrn:i1i1'1 !1'1!MllllJ !10!1'!'11\'1 l!IJ!l-lul!Jl-!ll \llfll'I 1\'J1-1~,i,1n111'1fl'iUfll-l
1!nrllJUlll!J

9. ~

1

"' .,

d

d ,:l1

.,,,. "'

.,

.,:,

0

a,

,'}Id

'

"'

m, 1111Jrn1, 1'111'1'1'1\'l!l'laou\'I 'IH'llrn1'11'11 l'lll1'Ull!au ulnl'I (1J111'1i1-1) ("1'11") ,11Jmrn11Jo1J111a
,l11il1-1m1Mllm11i11Jornm 1mr11Jmr11Jun1Jm1Jr1'ih1-111-1 6,000 !!'fl mu1uiu~ 31 nm1r11J 11.!'I. 2558

'll)

m rn fll'lii'!m t 'll'll '!mi r\'1tl 1um1111n trnt~lim uh t'lJ'll~O ITI\JI\Jlfll ~1 ~u1'1i'a1 uat1 t'll'llm ar1u !.JU ,111-11 'll'1
J1-1~,111i111i,1'!lo11J:ili1'1 '1'11 B1-111'1Bfo'll'l 11llfli0mi'1-1 i1n,1 ("TICC")

11 l

n1'1li11Jm1f1J1i1t 1u'iitl"10110 lAl)'l'lii~1nl'lt1-1 i1u,1 iw1mhmru,1u 1,h1-1ii1i1-111rnr'i 1111-1 l'IITI\JI\Jll'li1111i 01
uat~limci'll'I~ 1m111J1-!llllJl~O 11fo:im11mi1ftllll'l~61-!~lmt'lJ'lJ HSPA ("ITl\jl\jl HSPA") ~lfi'1"1fifl11
1i1'li1m111'11r11J1-11111J1ta t 1 t'll 'lJ 1v1t r\'1tl 111 !'f 1 u at ~ii n 1 cl ~BITI\J I\! 1ru 'lJ 111111-1 'll 011J:i1i1'1 ilw1l1r1~
('U1tl1'11'1!1'1V) IJlfll'I ("BFKT") !!!'ft!l'fl l1'111llJ1-!llllJ'lJ11l!11-!'ll011J:ili1'1 W!9rn 'bf1M llO!JlJlUll'lil-1 \llfl\11
("AWC") 111Jii1mrnlll'lili1-1'Vll'116ii1-1.i'1n1111'!J01 BFKT llflt AWC /l1LJ11111'J1-!fl11Jfl1111-!l'lflf.\J\Ul HSPA

1)

0611JU111J i;i'i'li'H11ITl\jl\jl!'li11~VtLJ11l'ifll!Jfl'VITill-1 m,~an'lJ A WC 1~m'li11 ~1J1Jlm!n1tl1mr 1mllJLJ11
1,9s1 n1m1J\ll1 "1-11l1u VI.ti. 25n

14

n11~'1Jm11-11r1~,il~Wvl1-!~11-l1mmnm11-1

~iiiill

11mumv.11.h~n11m1Jnm11-!
l!111t1Jiliim1.rY'll~ 31 ii'1-!11r11-11u1. 2561

")

l'lJ

ll)

~ Hrl11111Jm, hl'u1 m:; tl'l,ff'Vl'l'llft~11\J ~ '11111u1'1Jl'l

mrnih11i11-l1!11 t l'lrnlJ\JlftlJ'-01\J 11-l 2,9391m

lJvl !11'lf Q'W!1111!!'lill ll11lJ1hw111'J11-! '-011'1\ll ("TUC")

mrniil'li!'1u 1uurl'11hm1 ("Fiberoptic cable" 11~ 11 "FOC') ; ,1mh~1J\J 1.flv1,n"ln'u1rm 1mff'Vl'l'ltll~111J~

.

'

11Jt'lllll'Yluvi.i11111wl'11'11111 TUC ,:u:v1111h:mru 9,130 n1mm1:; (11~111hrn1ru 3 t 4,600 1111fn1m1J11n)

'Ii)

"1\J 1uun1m11cr111M
" '
• (''Core fiberoptic cable" ma
~ "FOC 11M")
• '1!1
.i 1\J1J"~\J\J
., • 1'Ii"'11J~rn~111urn1:;
•
mrnlll'lTI
Q

Q

1 mff'Vl'l'1111~11v ~undiurn11ftill'l 1m'll"1n111!'l'VllJ'l111Jllrnft:u~lJru'l'!ft'll<111J1lil'l l'lJ

Q

)JvJ i1n\ll ("TMV")

:;:u~\'lHUnmru 1,088 fllflllJi'l:i ('11~11U:itlJ1\U 235,018 ll11fn1ftl)J\ll:i)

'I!)

~ - -1\Jf11:i'li11fiU
.x • TICC "01mu
• FOC 'I!~
"' 1\J]J"VU\J
.,
• 1'
•
• • • •
'
fi111'1J\J:i1!J ' t"11'1111'llll\\jl\jll'lil:i:U~V11
'Vl>11!Jlll'lTI
'li:i111:i\J

'
1\Jt'll\lln111l'l111J1111Jm
rn11 1\J 1ftv,:uu FTTx 1u~rn" 1111Jrn1,a1J1\'la,11Jl'll!ft~U:i11"1uuu11aurn11,11J\l1
Q

Q

Q

Q

'

0

'Q

0

'

m1~u1lJru'l'Jft nm~v:m1u,~mru 13,542 nh1lJm <11~11u,~mru 700,00011aHih11rn,)

"ui;'\~il

'Vi.It 2591 llo:

- "1\J FOC'1!11J"V\J\J
<l ·'
• 1"
•
1lJ 1lW:i~UU
~
'
- 9,11urn1,B'Ull'l1l:il'U\lll!ft~\J:i1lllll\JlJ!l
' DJ) mrnlll'lTI
'li:i111:i\Jl\'lll
FTTx 9!1-l~rn"
0

Q

'

fl'Ull'l1lf1iJl'111J1'1/miu~.i1111111111'11111 TMV :;~u~m~u:;:mru 5,933 fllftllJ\11:i (tthu:;~mru 220,428
1111fn 1 ftl)J\11:i)

,1v1my 111v111111il1vM'IJU:i,lJfaun~ 30.00 '11111i1mu11il 1vo,'IJ1.!~1111mm~li111il1m111'1 (31 nm111lJ 11.!'Y 2560 :

•

:; 11Vft~ 28.11)

15

no,YJm11JTm,l.l{W~'l-lljlUTmmnrnm ~ilri'n
ttmam,itl'lsnomunmiu
!fl'llfoif~i.l<Jfl1'1-1~ 31 fi'l-!1lfllJ YUi. 2561

.di

'l y

"'

"'"""'

"'

..,

..,

'l/ ,tt mu 11111J ~ 1 1J 1m 2l'trn n, iv 11u 1'111 m, 111rn 10 ,.i Vi,•, 1'1/u IY IY .i 1'1/l 'IIVi u i.\! 'l/ Vi .fl.
<il

"'

2547

ul'I• 'Ifon1ttu fl 'IJ 0111 rue m rn m, n1tiutt 5nl'l:l'Viou o•,i orntt iifll'l'.lVioi1,I'1ufl i, ,1',il'i1u l'l•tl 11l'l'W a, w1 l'W
1'111 fl n 11u 11 w MVi,., l'l/'IJIY I\T~'ll lifl l'1 :rVi oul'I"'" ai,rn iifll'I :rVi ir 1v1um Vi 1• "l;I'11,iri11111J'l1 limflru en
1rn•1uu1Ju~nltt'Wll l'WIJ1'1'l!l'Wfll'l1Ji.)/li ll'!JlJ~ I06 1io1 "fll'l'Ui.)!liftl'llfon, m,~ii11ilu~,n~ml'11•
;l'1urn,a1YJ'W"
... ,111) Y<iJ
;
~ 1
f
""'
y ""
1urn,11uu
t"1>"11'1l'U.K'W 'i',v1ui.
'l@W'l1'llfilYJ'WlfllJ
umnfl1Jomo111u,•nau'Uo11ummu
un11umrn111u
C

a,

I

,/A

~1 H)Jl'I~ 1q~n, rn1111J~ olimu1m.i 1uu1om,tJi.\!;
fll'l 1111ri111J fll'l l1'W 11fao1111651fl1Jl1 lifl nl'l 'U\)/lf~'.llJ'l o1\Z1'l tliu U'l •t l'IR'l 'YI u f11'11'W 111111 <Jl'i.J, tlJ lfllfl l'l

'YI 111Ji.)! i~ ftlfll)! uft• m, 1'll',i ll uviil ~'ll a 1~u1tt 1, fl a111u, 11J ~ 1li,1 Yi 1tu 1111J fl, •u 1u nu 1um,
tl 1u1umum,tJi.)!;'U 01flo111m 11J 11.lii otlgui\ uo•.1'a11t! mNmi 01m, H~ l'luviil ~'Uo1~u1tt 1rno111m11J
11~ o11111J 9l'u ~au 'l1 h 1~ u1tiu 'If5l.TIJ IJ~! 1u 1m

•ti,• m rum,~ i'.hl'url1iI)!1>101 u fl 1, 11u i mm 1mtt ~

1lJfll'l l1'Wll 'IJ1J.fll'IJ 161 flq'IJ llflri 1tu ,lfl11Jfll'll1'Wl'll1Jfl!]'l11J lU~l~'W.fll'!J ll'YI U l'Wn'l!U ~iJA 111Jl11J lV'\lflU11'1

nu11~ oil 11111J1111 fl1>1111um,~ 1111m •11111 l'101m;n 1-n'1'll'1u m, 11u m1J fl!J'l11Jl Ull tJlJ m1, 1t'VI m~ u11.ifl

16

nfl,'l'Jl-l,11Jim,ll~1,~1-1~mhmunm11J AiJ'll\l
l'l1J1tnl'l9J1h:nflmunrn11-1
lll!'lrutJ1[1-1eyvrl1-I~ 31 fil-1111'111 l'UI. 2561

2.2.1 mml)11-1m,,1v11u'Y11,nm11-11nJ'u~!l ninffutl1, hnJ ;/J 11l:!lr-rnu1riuHrl111fm vm~v~nmuI\!;
~i~lJ"1'ui1-1111011i11u~ 11Jm1mJ 'VI.I'!. 2561 ~!lm,11l~vuui.JMoti11ilm,~rl1ri11J1rn~1~v1'1l'v,nu

mml)l'\.lfl11Ul)J:il 1iuu~ 7 (,Jfui.J11 2560) '1.l'!lm11lfutl11m11\'.Jl'l1r1v'll'm.1mrlm~m~v1nu
m111l~vuuiJa11u11dilu'lfv1no,VJm1lJ~1ii~tu1l1nii,mwi~11111uJ1~1\'Ju,ium1~1\'Ju11uirn
l!ft~1 lVfll;~ t:i.i1'Jit1'\.ll:1'1'1
~u1 m, flo1'1'J'\.ll1lJ 'l,l',J; ~d.lu1rn~vi 1ll, ru i-i1mml!l'W~Ufutl11111:i.i.1'1fl1111'11'11.l'u ii.ill mm; ~'Yiu
viilll'vrl1ril)J¥io flV 1'1'J'WnlJ
2.2. 2 nzj lJlJll'I; l! 1u mn1v11um1 m, 11 u~ 1~ v1'1l'01 nUtl'li v1!l omw i ;i~u 11, ~ nvu ,I'1vmml! l'\.l m,uI\!;
U\ltlJll'l>l! l'\.lfl1111V11'\.l \'ll,flm1'\.l'111i fl 'lud lJ11'11l)l'\.l mn 1V11'\.l'Yll,fll'H1'\.lflzj )Jrl ftl)Jl; ml llJl L'11
nou1u~ill'rnu,riuHmV11~rl1Mfmvm~v~nm~1i1J1uM1011i1,1u~ 11Jmll'l1J 'VI.fl. 2562
d

d

lJll'lll)l'\.lfl11Ul)J:il llUUvi 32

1101 fll'.illt1'm,1Vfl11ll'llfl1lJV\'111fl1111'\.l

1J1ml)l'\.lflln1v11um1m,11u 1iuuvi 7

1iv1 m,1\'.l,11r1v'll'm,1\l1l'liv1i'.lo'YIHflm11-1

1J1m)!1umn1v11um1nm1u 1iuuvi 9

!11l1 lfl>fl1lJ1l\'111fl1111'\.l

d

a

d

0.

,!I.

...

n~ )J)J191) l! l'\.l fll'j) 1V1TW \'111fl1111 '\.l L11 :i.i '11 mil 1'11'11 "1''\.l 1l ~ UllJl Ht I'Yl'\.l U\l~ vmii fl )Jlfi; l) 11.l m;uI\!:\)
.r1~0111d

.d

d

..,.,.~

o,o.

do"'

""'

'V

lJll'lll)l'\.lfl11Ul)J'lf llUU'YI 106

I; 1l1

IJ11'1>l)l'\.lfl11Ul)J:il 11uuvi 107

11 o1 fl i ; Uff 1'11; 1vm11rn~ m, 1\'.11'11r1v'll'lll.!ll filll fu

0,

""'

0,

fll>Ul)J'lfflll-!1 Ufl ,n 11\'1"11!'\.l'\.l ~; fl 1llll 'Vl1~"1 l'\.l fl11 M'l'J'W

17

flM'IJ'ln1lJ 111, ~l1~1if1-1~11-1lm lllJ\fllllJ ~ii'flll
11mm11~1h:flemum,i'.h1
11111rut1lfm,1.i-J'1-1~ 31 :51111111J vu1. 2561

2.2.2

flzj1-Jm,1,;g111mnw1T1rn11m,11u~1~v1'11'e1tirn11ie1i'.le!'lwm1'.lu 'LI,tfleml'1vm,i,l!11Jm,ul\}:\l
1rntmm111Jmn1v111Jm1m,11u.1'1~ e'hJtl lJlll>l!l1Jm,, 1v11um1m, 11unzj1-Jtl mm,m.l 1mH
rieu1u~i'l,rnu111u'l{mw1t!l111fo,emtvtnn1~ii1-J'lu111m1!i'11u~ 11-Jm1nlJ w.rr.
"'

.:I

"'

'

'

""

'

<9

<9

"9

..,

~

(l'ie)

2562
'

.:I

"'

....

lJlmJllJfll,lJl\}'ll lllJlJ\'I 32 !HJ1 fll'H!tlll1'10fll1lll1B1l-JB\'ll1fll1!1lJ fl111lJll11ftflfll1lnV1n!J
.J'...
m, utill 1' 1vm, 1m,d e1lJB'VI H mn1wduu 11 u
t11J 11, e!11\J 'U e11, l'U e1 uft~ m,11 fl flftlJ !lu m wv<I
"':I

"'

<9

$1

'

"'

..,

"'

\'111 m, l1lJ fl'lJ'Htl fflJ'Vl 11 fl n !1\J lJ 1\111)!1\Jflla u l\}1ill uutl'l{nu fl 1, ,ill'LI, tll)\'l!l)i e1i'l em1m, t'.llJ
"' d
"'
"'
<I
"'
,1.,,.
"'
'lu ljlJ 'U e1~11eem 11,d e11-Je\'l 11m111u rn,d e v.HU1.Jl!1.J'Vl,l'l
o\'l
11n 1111u
11 u
l!lJ \'I 11m, 11u
u ft t
<9

.,,.

ll1lll1111lJ 11l-J~1f1l1,J\il1Jatll1\'11lBrnrlo !11.ll'.fUNft Nllf11'hllll~'Ulll'IJlJ~l~V1.ffe1 llllt!rnllJfll11U
~1'11 l ttfflJ \'I fou\'l 11m, !11Jllllt11tlff1.J'Vl 11fl n !11.J ,1'0111flfl lllJ 111.J

'

'

\'111 fl 11 t'.JU iii'l ~Bl! 11.J ~ fl 11 l11Jll ft ml! fl 11 ,ill iJu 'tJ B1ii• fl 15 ll ll ~ !lfl'\I tl! t !! flt, t fllJ 'UB1 ll 1llJlff V1

n. m, lUll i' t11. 'l 11; em t
.
,~vtnm,10111.J nmi111u1m1mrn1111,11111-Jtilo~.1'1flrl11
~tiirl ~m lfl!fti e1i'l e'V111 m, !11.J ~

lJ'j

Vt nai, 1V111.J!lft

~ tl! 11.J ilm BlJ

.

'

ff1J'Yli'wuvrnflm1u untm,ul\}1ii'1e1tium1lJ1liv1 .1'11'ie hlil

•

m, ,i,i ,tJ, t 111 m 10 m, tmt fl n 'lril.J ft 11 1liu 'YI i'w6m1 m; 11 u,tJ, t 111mrnmrn il mh eern \'Ju
l!llJ'Unlll'Yl Mun 11Al'IJ1.ll>lll \Jl11'W10 l.Jftlll~~TinlJNllJf11 Lrn1e'Ulll'IJ1.l l,jftlll~~TI,rn
NllJ f) 1'b 'U lll'IJlJ! ~ Ill l!~. §u 1riO ~1,j etjnu 1m.i ft~, ii. 'U 01 ii. fl 1, llJ m, ,Ji') m, fflJ'Vli' l'l U
"'
.,,.
"' ..
m 1fl 1, 1.,,.mu ft t !lfl'II
ru: 'tJ e1m : um"'m !I r11'11 IJ ll"'l\J I\! 1'U e1!lu
'VI rn
vm 1m, t"'1ulJt lJ

m, imh ~li1Y1,1vm,ufttm, 1r1i;i nri 1ilu'Vli'Vlu'Yl 11 m, 11u'U,tlll'Vlm ll!U'IJ1.l '1'e 1-i'r1l.J ttri 1

.

,1'101-Jo
. 111v~ n, rnN1u ii 11rn1B'tllll'VllJ 1r1
~

vn •m, !l 11J11 miie flf u.filu'Vli'Vl ul'l 11fl11111J

,tJ,~tn'Vlm 1m,111J'1'1m.1 n111~~n n lJNllJ rl 1'h 'U 1r1 'IJ'Ul~lllll1, tu 1,1 v'l,Jmm, o1au 1,tJ
1i'l'W ii11 rn~ e~ ll'l'IJU 'luilwn ii',
11tl ilu \'111 fll, 11u ,i,i,tJ ,ttfl'VI, iarm 11 ft t'l~ i;i ft111'1'101'\h 1~ l'IJ 'U ,1',i ;!1111.i 1u urn ·l'u
11tlilu \'111 m, 11u~'1'e11r1i;i n111'1',Vl.J!lll lq~ n1rnfi 1u rl1 'I rn1 e'Ulll'IJU 111 eii.m111i efl

.

.

'llllJ..., ft111'1'1u1J..., ft ri 1u~n,, IJNllJ rl 11 rn ~fl~ 1'1'VllJ!rlet'11'11i fllJ 1'U~n 111u ,1

18

> ..
i mr1:u1-11r1:u .imrn
flB'll'J'U,1:ui m,l!11.:iw1-1~11-1
QQ

V

11mum\lj1h:flB!Hllfl1,i11-1
lll!ifoU~ll!JWll-!~ 31 !lll11fl:U Vl.11. 2561

2. 2. 2 fl zj :umm ! 11-1 m, , 10111nm m, ii1-1 ~ i~ v1 '11'61 ii'rnfli a1il mm m, ih1 1.h: fl 0ll ,i1vml'l,! 1u m,vI\J tr;
1rn:1Jwn11um, ,1v11uvrnflrn1u ,i'1.i 0"l1Hl' ml'l,JlU m, ,1v11ul'111m, i1u flzjl.!ii' irnrn ml 1m1'!I
riaui'u~iiNft'lJ1flllHmvn:rl1ttfo,am~v:11ft1~i~1JlU!i1m-11111u~ l l.!mlfllJ ·vur. 2562 (110)
mm11umn1v11um1nrn1u ll'Ull~ 9 iia1 iflia1il0l'111mn11-1 n~11~1nmimh:wl'l,1vm,
G.'

1

a,

<>,

,S::,,

,/

"'-

,% ""

<:>

i}

O

1

fl 1' 1'1lJ ft fl 1 m, ,1,1, 1Vfl 1' l!U l'l1'VWl'I Hm, l1UU fl~ li U ffU l'l 11 m, MU fl1 rn lU 101fl1,'16 Vfl l~ 61
IT'Wl'l'iVIUl'l11fl11l1u llft~flll"'lJl\jjjlfo1ii'um1rn~v1 fl11'1B iuU (1'16}

'II6fllliU '1fl1''16 Vfl lflff 11~1fl 11'Ul\j jjfllli 'ill Nft'llll'll'J'W '11'Wlfl1 i\ l'l~ fl 1,1-i1 ~:lfll'l ~'WI'! 6
iiu l'l 'i'Vl Ul'I Hfl 1, iiu~ ll'l lJo ii 1,11v'i1l, 1fl ll'J u ,i.i,;1tt ,J 1v tt10 iiu l'l 'iVI Ul'l 11 m, 11u u, :wl'I
l'l, 1mm U~111lJflfi 1;1'1VllllJ ori 1q~ ~,, mhu rl11, ~ll'll'J'Ul il mff1~ tu ~ m1 Uml.!fll\J I\J 1i'll1
irn:iiu l'l'iVia~ 1n11 ~1mm:~ nrl'u 11i1 uiiui ~mrn:fll\J I\Jlrl1u, :ii'u'Vl 11 n1, 11u 1.iu 1i.i,; 1i\'J u

.

.

,1'61'6 lttlflfllli 11 fll, ru ,1'1Ulm ii l'l ~U fl 6U fl ,m 1,,1'61~ il 1' ij!lfll1 lU~ VUU'Ufl1 lU fl f.Ufl l'Vllfl, ii l'l
V

•

,

V

irn:n mi1u 1ru'Hi,rnmi'lvviuil'il11viul'lfl1111ii'u 1iJ 1,wii'llMmiu ihtt f ll~miiim, !1'1tt1 a
ITU'Vl'i'Vl 6~ In.i il lfl fll\jl\j lfllV Mirnn ! lU fl111101 lU l'l11fl m1'Wll 'Ull~ 15 ~ ii.ilia 1fiu,: flBll
1~v1ii'llfl1, i.i111i1u~ih!vrl1!11\j irn~ ~flttUml.!fll\JI\J1l'lf1 il: 1'll'lim, a~11~1v (simplified
approach} 1um,~illl" ru1ri11~am,!1'0vii1

m,vl\jtr;{f a1ii'u r111rn ~v1ii ll'l~u,~ ff 1li'iv/ au nr1.:ir-rn n; ~l'llJ 1u11J ni, 11u ~11n11 il1nii il m, lJ
n1, ll1li n fl 11m~ u.:i ~ 01 ii il fl n ~ l 'lllfli 0.:iil Bl'l 11 fl 1, i1u 1um, il'l fl 1, jl'W ~ ti'll'l~iii.i~u il lfl

~ .:ia 1ilff 1Nfl fl ,~'VI llW a rl11 rn~ a~ ll'll'J u (Ii~ a rl111 ~111 l'JUlUl'ltff1 ~ tu
iu fl, ru ~ a~i1u fl 1l'JU i 'Wl'I ,1m,l'JU~ nil m, t~ a nu m11 m11utvuu ufl,lJ 11ri 1qiii ,rn 1u fi1 'l,
~11'1 l'JUl il 11 m1 il tu) 'i1l m, .i1n ri11ii1,'/ 1tt lJ iv1u n1, ul'f 111~ 'Ill1lll'I ~a1mi a.:iila ~ 1'1fif 0-:i ii'u
fl 111J i~ v1m vMn 1, vI\J tr;{! a .:i ii'u fl 111Ji~ v.:iiv/ a 1ii' iii flfl 111J l'll1i il~ 111'1 qu,: ff .:i fill fl~
fl 11m~vnfu 'l

~
Nflm~'V11J'Vd""
llfl11~U

~ll1tt n fla ,l'JU, 11rny,~tt i1.:i fl 1,u, :dluN11m :'VI ll ~ 01 flm.l 1ml'I, Jl 1'W n~lJlfli 01il am1m, 11u
1l 'U1Jlli ri 1Um Hi\'Ju fl f.:iu rn

19

nfl11Jm11J1fl'lw\11411-1!11-1i mr11Jm1m

~1h'fo

lllJl!J!\1,jlh~flB1H'!Jfll'l!1'1-1
1!1ll'.i1JUit1-1q.rl'l-1~ 31 ll'l-1111'1lJ 'YUi. 2561

; ,an n~n!J 1u 1um; 11mm 1flfl11'J1-l; ,!J~ n-iff '.\i ft ri 11 i'l a i ill'fl mi u 'II fl1 !! mwu ,i'l flfl 1J1111iffniJ ii ~11 tin
~na1111-1, 1lJ!l1iil1-1111-1 BQ (!!fl mlw~ i iium,,; 11il u111-1) 1u nm11.m!Yi'l 1tU!l'fl miuu w1 ~ 11l'11-1 !!fl miu
~1~1-1n11,111il1-1111-11rn~fff)ft111-1~1iil11!!1-1fl11Jm,111-1'1101nfl1YJ1-1n1J

'1 a flla ~il'Ju !l'fl (1!11-1 \>l; 1,11111, ~111 ff!l 11(I1!111l'11-1 !l'fJft 111-1~1{11-l fl 1;,;11il 1-l 111-11 i'l a1iai'l; llt(I fl Ili~ vu

w 11-1 ~ 1iii'l ,1an 1,111 fl 11-1 ~Ii ,1r11111 n, wn

,nfu ~ n'ii>llJ flri 1i 11 iJ ,1an n n 1'I rn ft~, ,an,, '11 ll>lYJU
~ tiii'l ~ l fl fl li f '!Jl11 fl~ W'lf 1' ~~ 1l'J1-1111-1 i'l a 11111 lilt 111 ff ll Ifl i'l ~ lfl fl la 1111 (11 !I 1ffl-l 'VJ f W011 !ltl1 ti ff 1-1
(I~~

• ~

• ~ ',S
o 'l
4
'Vllu1-li'l111Wlf11u1-ll11-lmll'll1uitl'Vlff <.
li'l'!JU'Vlfl
11 ,um
rn,B'llli'll'JU
d "'

..

~

,I

,.,

~

• ,

o

• 'I

.,

~

d'I, a

•

~

'I"' . 'I

4

,

l!Jfl!Jfllla'!Jlllamrn1 ,11,fl'llli'l\JU'IIB1namrn rnuu,rnrn 1,um rn,B'llli'll'JU 01r11l,rn0u
'II B1ai'l a111 am l.i~aU 111 !Jrl'IJ 01 f11 '\ ;111 B'II li'll'J'l-!i!U ~~ fof'\ 'llu f11 '\; 'IJ ll>ll'Jl-l \ii'1V

if

111-1a1111-111-1 ~'ii~ 1m 1!Yf11-du i11-111 rr1>11 Iii',aJJa ri1~~n, rn '.\i ari 1~i\n;; lJ '1101 i'.iu ft11'J1-l ,11 nri 11 'llii'm ~ 1n

nn,J,~1il1-1111'Vl f w6i'iu 1ff a~li, t1ilu, 1r11li !!, ~~ 'l1/i'tur1111J 1{iu 'IIB'!J ~ 1mhwn111-1 r1 mrn, rn n1, n1tiu
"'
d
"'
,1,Ji
., 1 V"'
ft[
""
'
"'
"""
'
'J)
'::'I"'
11 a"'n'Vlrn
mrn~,rn
1i>111 a"'fl'Vl ma
'lf 1flB1lJU; ,!J ~: ~i'l
11 lJ n1, JJ
,:11J1-1r11mwa!Y1-1flai11-1
fl a VJ fl!l'llJJJU
rn11>1'

11-1 ~ il m, ,J;: 1il 1-11111 ~ a ,fl 'Vl f w6i'iu II ft~ iff hi'ilmrne '!J'Vl 11-1 m ;,J;: dl uri 1'Vl i'w6i'iu 0 d11tl'eVVJ nil
'

'

'W'!JI!~ 11-l vHl m;,J;: 1il1-1111r1f1ri l!)i>l 'I l.111 fl1

; 1am, n1 'I rn'.l 0, wm, '11 li'll'JU ~11'1 'liJ1iii>1~1-1 ~11~1nn n 1,J~a1-111 lia1 iuJJari 1Qiln; rn '1101111-1 MYJU

1u ~,ii~ 1m 1!Yf11-du jlU ~:; ,!J 0 ~11-111Jn1 'I, 'lllff 'l'JU !1-1 nr1~ilm,,J;~1ilufi 1'Vli'w6i'iu
20

na~lJm 1111fl,~!l~N~lJ!jllJhmmmfllJ fili11!!
11mm11i;iil,tn01.1wn1,i:l'IJ
!Y1'11~1.liJ~mJvJ1lJ~ 31 !i'IJ11fllJ 'l'U'I. 2561

<d ~I ""
.:d.::s
J.
1~"' lJ l! 1'1')'1J Ii\rn m 1!!1, '11 'e%9
IJ , u 1111lJ 11y ll1 ni, '!!611'1 a 1"1 'Ii~
!1J lJ trn M lJ u 'l'llJ
ll a 1"1 'liO
'!! w11 a' a1, a1,"' u

u!1"11],JMl 1qil n, rn 1"1 vii', 1111ti11 '1Jo rn an'l'lf'W V'\J a11u ~'ll'l!l iC~u l! 1'1')\J
11 u a1lJU i wiu,hnn u 1111, ,1'1ua m1u uati1 IT(!)(!) 1i i'11u i i'l;l l! Ii 111u ,l'u u1n.l'10"1 am durl'11 f u ,u ~ ~
Jr

,,

,,

,,

'l\J 1"1111!1 \J M 'l')\J l \J fi 1'.i 11111 \J l'l)Jl!ll lq~ TI '.i '.ilJ 'Ii~ 1.f1wm11m 1 ll Om UUfl11 fo 11'[\J "~ fi11U ,11 fil'I afilU V"
lu~u~a
1111, 11~ a 'IJ lll lJ \J ,I 10 fi 1j 1"1111!1\J a1'1')\J i ui'.l \J a1'l')\J 1\Jl1 a O'l'I r'W VO ai l'lu '.i 1VO l'.i ri 11,111 a '\/1"1'1')\J ~ {)1
1iitn"1tm11 l\J1'Ul11 'l ,'\/1"1'1')\J

IT(!)(!) lU am u1i U\J el91 '.i 1"1 a md U'lf1 uiJ 6~nun a~ 'l')"U '.i 1lJ. 1fif'l 11lJ!11~a\J1111'\Ja1091 '.i 1ll am dV ff 11-1 ~ 11

mu.v~ 1v91aa"101q'IJ a1IT(!J!\! 1, 1vn 1, ri 11, 1m t, 1un

~, t,I'a1~ 10111 a~, t 1.ifo, 1n ff(!)(!) 11m nn.l~ V'IJ elll '.i 1"1 am d vi'uf11'11-1 li11-1 iJ, t na1.1 'U an 1v 1,1'v1 amd v
111 Ol'I a

•

.

i,

'IJ lll'l')U, 1n o1, iii OIT!\! !\!lU am iJ ~ 01-1 ei11, 1

"10miivna1-1111111-111111 a, 1nm, ~1ui1, t111-1 QOlJ ,: fofi 1-1 ri 11 rn1 a'\J 1"1'1')1-1
, 1ua: ili Vl'l '11 a1a1l 'Ii'u n~ 1\'11-11111 a1iJ a '1'111 n1, 111-1 ~ oa 1'1') u, 1lJ 11'11-1 ti ITI\!(!) 11.itti "11~ v1'll u 11 lJ 1vm ~
il,:001.111.1nm11-1{0 13

2.7

.

~m1iMw1h

~ 011 d!llt'lf1, 1v1~ au uirn 11l 11J, 10111-1 fi 1u 1ru !l 11 '!fl ~ 1i i''l% ni, ua: ei11, 1111lJ~, :lj i u ff!\! I\! 11'!f 1
.i11il1-1m,1mrnl11n11l'lm,lltl'1.1unl'!!tmrn'l'lu~

21

nfl,1:p,11:1Jlm,lf~Hiiii!J1ll1mr1mmm ~iln~
ttmm11,i1.h:nfluwnm1u
!l1111uiliueyv11u~ 31

im1r1:1J vu1. 2561

2.9

t

11\l QUllfU fl~ lJll >n;i''l V)J B fl 1q¥i li> >lJ 'IJ fl,~ 1l'I fl Ull 11 'U ~ 'l ;i'fo 11n ;i''lU.l''U )1 ll n 11 ;j''1 rl 11 Wn 11 ~ tn ,1 'U

.

.

rl V~ It If•11 Nft Ill 1, 1 ~11111

l1'U fi'slJ 1 mrn fl 11 'U 11 ill 11 am.I'1 V1ll> li'l 111'U
' flfl II 1m.J 1u,1l)Jnlll'l51'1 fl m
.,;

"'v

V

wo

"1=,,!

,d,,."'

,d,~d.,

,111,

w!JI

ll' '" a rnt 11'U (11 nmv,1 u )1'U n11 ,,1111, wm, 11in.i 'IJ'U) t!J fll\'l vunuiJ ar1111, 1vr1'U111 a 'Im: 11 'U 'U'U ~ :rn i

1'U n1 '1 rn1a 'IJ 1'11J'Ul'I ftfll'I 'lh,1 'lmn 11 tj'll)J
1111i »mil UlJ~ ,h v11.Jrv/ a 111'1 l.11 u QV!Jm~ d'u 1\'J'U l'l''U )1 'U 011 Ii',1 rl 11wn1111 'U iJ'llll 1'Wm ul ~ il i'l 'l l!J

f

1\'J'U ttJ1.I'~ ~: 1'Jl'rn1'U tj'll1JU11ft 11-lll~ ai,111Jl'I 1'Wmru rl fi11i'1lJlU UlJ ,:1 fl m, f uf ~'U m:'rl'1iJ n110fl'Ul1'U
111n '1l.iil11 liO)l l'U ~il m 1m \'J'U '11.l '1.I'~ ~t H1111'U m1ri1'Utt1 ai1111J .i 111n, rntil UIJ, duf1\'J'U 1111 'll',hu

~ 1uri11111l'1ll111fon 1,111'u1 m, n11111r1 rifl11rn: ,:i.i ;i 1111.J 1u1'11mtut110 l'IJ a 11111'U tj'llll~1~u1'll'fl1

n

l1'U QUlJ ;i'.ill 1 t l/l 111\'11-m rl !l'U 111j'Ul1Ull 1rl fl n a 1)1'U 51lJ 'liJ il !111 B1-l U511'!~ 1rni fl'U l 'IJ 1ttl~ B'U 'li11: 11 rl
aan 11llirn\'J'U11a1'll.iil'aun1112 t~au il'm1n1'Uimamwt1111111u11'U

.

•I

~~

2.1 o u,:mom1,11u;:ru

1.l,t!J 1ru n 1111rl!l'U ~ d'u f !llmrlfl nfl1)1'U 11l!il1111 t f;!fi'li''U 1'W 11 ~ ~lJ'U l'll!J no11 lJ 10111 fll'l llJ '11'a\11 no 1
d.,,

o

ui !JI "'

q

~

d

.,,1

a

Ji

o

"'

l1, ""

~r

11. 1UJ

v,

v

11,,111111 fl'Ul1J1-lN001J1'Ua1m~1nm~m,ru 'Uflfll'l'l/1nl>'lf15tl111t~n11'U'U'UlJi'l1llJlu'U rn ,.ii'lfl'U'IJ11
mH1, tri ,No ht n fl 1)1'U 111J.I'fl 1i)'!\!l!I U\'l f 11 u1m fl fl n '\ ll1rn t 1'1 llJ ll 1 ~mru m1 ,i l'U 11-l ~,I'a 1 ~ 1u "l;i'a v11

.

.

il 11 'Jifl~ fl ll, tmru n 1rnil !l'U ~~ii.ifujll111 fu'IJ1,111'U ~ 1nm1,i 11il'U 1l'U 1'W a'U 1r1,1
1'W n1& ~il1111 t~n'!i''U~i'l !1'1ur1 ~ 1ti'U11a w11um1 nfl1)1'U 111Jf11111-l l'li'l 1llJU 1.t1\'J'U~na111'U 111J ~:
i)'!\!l iiu11f11u1m 1~fl~ 1u'li'11rn 11: f;!fi'li''Ut 11 ri 1i!'U 1,1uY1 ~ 11ru 1~ 1nr1111Jil 1,~1 \'J'U 1.i v111J'I! fl 11111tr;in'!i''U
J1 tJ 5tllll1 UlJ'1li'l11lJ 1\'J1-i 'J tJ '1,1'11 fl'U ,1'1111 U~ 0 fl 1)1'U 5llJ •~i)'!\! lff U\'l f Yi Ulm l~ a 'li15 t/l 11 t f;! 011'U
m,11um1~;i'.i fl ~1'Wll1tm111~u1ti'U ,til1 t11uJ1

22

n61'i'J'l-!11:»1m,.r\1,~u~niimmnm1:»
11 mam

filh'fo

vJU., ~ mJ m1J Ol'l 11 tt

ITlttr1JiJli'.uilWlll~ 31 '.6\l1lfllJ VI.fl. 2561

2.12

""'""'

llpJ

flll,J!<l\l IA

.% ~I

d 11

v...

31

"" ""'

11

v"'"'

1

fi61'1'Jll'.i11J\llu\lf161'i'Jll'VI 11'1'.i1Jf11'.iUm1ttm1111tt 11'1\ll'l'I.Jflflft llU'.i~tY!fl

11

,vw \l111J1Jf11J1J\l'Vlf1lll'.i~m11
.di

UJ

'""

.,

.di

""

11u 1A'ilil1.Jflflo H'ltt11Jnm1'Wtl

l\l m

ru ~f1M'l'J\l'.i1lJUfll l'.i l)'1'1]1'Ull~cl~U OB1'1'Jll Jl)J\)~ ~ iv11'UU'U Ncl!!O~CTB11\.!1Uft1'1'J'W 1ihl'BU fill

f 6011~ 90 'IJB1f11 l '.il)''VI]~ hiJ11Jf1l l J~ 111 hj1iiflt\j \llf1f11'.iU'.i~iiltt ,i 1115 Bf11H'IB1J'VI l'Wm,uniil'Wri 1
11'U 111'1'J'W ti, ~,in Bm ~U~l1ftl'Uf\/'h!'U J 1Uf11'.i rl1rn1~ fl'W Hi~ B"lfBlJ!l ')j)J 1.h71fo1J 1115 au !1Ju11
""-

.,,;..,l3,1<.'io

'.tl,l

d~

,%.,,:1,141

l!JP"I

n \) m, 1fl'.i1!!> l<!Vl'Wjl'U !ta~'.i1Uf11'.i ffl'.i M'Vlf1'U 111'1 B'IJl'.i ~11'U!1'UQU1J l'lllJ!IN'U f11'.i'VI f1111 'U fl l J l 'U

111!1 iiB;'ll,'W 115 a~1J1'il''VI lll'lfi 1-:; n61'1'J'U 'l ll'u {1~ifo11il 1UM'l'J'W 'VI, 11J .i1111il'1

1'W m

ru ~ fi O1'1'J'U J1)JU n11rn~!!)J 1'W J em~ u~ n 111ll'E\/ 'II! fl n61'i'J\l'.i 1)1 B1\) ~ 1m1'W U'UN ft\) inn 1'l rnrn!J

'
,!/ 'U 1'U '61.J '.i ~U~l1ft llJ•f\/ ~
1fl um, \llV11'U
lJ'U Nftl'I B1 llJ'VI 1111•n 61'1'J'U J1lJ !01'1061'1 'IJ 11'1 'l'J 'U !!~ !!lJ 1V1 lJ 'IJ
'I!
Q

.,

•

'

'

•

Q

"'

~ilm, ~1m1'WU'UN mf'U

23

n6~'1J'l-!nii1m~ll~11,;1l'l-!~l'l-!1mflii'l-!1fllJ ~~flij
ttmm11i;i1.h:nvm1.J0111'.l'l-!
l!l'f'lfoU~'l-!IJ'fl1\l~ 31 '.6\lllfllJ Vi.fl. 2561

na HJ u ,..llJ •: ,i 11i'l 'I-! nn ;i 1m1 u U'l-1 fl rr ,11 nri 11 hfo ri ~Ii 0111.i 1ull'l'IJ'l-!illU i u 90 'l'l-11.l1J i 1nl'i 'l'u afl" 1n

1'1-!~ ii m, iJ fl 1'11,! fl"VI: 1il uu 1vi a ;i 1u11u Uil mi rl'1-J111i m ru ~ii 111 "l ~ 11~ u hl"b.i mmrn ;i 1uu1-J fl ahi'

i 1-l nwri" 1,1111;i1m11-l u u 1'11'1 t:1'1111-J Uil Na, :11111 mrr ~": 1.h: m ,r;i 1v.i a11 il 1urr 1'1')1-l iilJ mi 11!a un 11
11"'! a1ri1111J o. Jo 1Jl"VI na1'1'.)1-l'1lJ1'1111-lff"VI~~.~ 1.iii1m11-JU1-Jfl1'1 iu,if11!u11rr:1'11'un 1'1.iiiwt~m11-JU1-Jfla
"Vlf alJ 111-J i um, ;i 1m11-JU1Jfla'l.i,: ~ 1u

.

.
1J11J"V1 llfl m, na1'1')1J a1•• :m :vhm, ftfl 'l'Jil •fl"Vl~1ilu1-J 1.l'm "VI 1:iil 0111'1m ru .i1,i a'l'l.iil

..

.

flUWlfflll li1
'II)

fi61'1J1-l, 11Jil rr m"VI flri 01 ri1u 1iiu ~111 ii a a~mum11" 1nm, ~111il 1u"V1 i'"VI ifilil ii.m, 1m rn! 11
.!/

•~

1V•V.:!1

•

t,J'y

V<:/-=-V•

"Vlil!lil11arnn .1m11-JU1-Jfla 11 llflrj06111-l 1ua1'1')1-J 1'111-l ,ia 11.h lfl!J '\Jam ••Hfl1u11na1'1')1-J nlJ
1.iil n11rn~rrm11 lia a~ml'1
fl)

na1'1')1-J 111Jiil'i1Hii1v~ 1ii1'ii111J1'1fl 1rn: 1l-iiim,i.l'a1tl11'I.IH'lil m, Ii1u 1111 ri1 h ey"Vlli~'l.i f1J'l.i71ml'1
'IJfl1flfl1'1J'l-!"i1lJ

1) m ru tut .i~iilJ11'1Jfl1~0 a11i.l 1UM'l'J1-l i ,1'ftfll11-l'l')1-l Ii fl"V1:1iJ Uil

24

oO~l'J1-!nlJim ~<1111Yi1-1,p1-11 mfllJ'l-nfllJ

filina

1rn1m119i1h~oomuorn11-1
li111fui'J'.\1-!<Jffl1-!~ 31 '.61-!1lfllJ !'Ul. 2561

3

ii" m

rn'II o 10 o 1 l'JU'.i 1lJ110lJ ilfl 11rn~u1m101, 11u~911 Muri fl1llJt~ u1" 1mii'l, lfl om rl u mm on i fl 01,

fl 1llJ 1~u11 ,i u, ,lJ 'II o 1 n 01 l'J

u, 1lJ;1~1 til''!! fl 111J r-i'W N1'!! 'II o 1 fl ft lfl n 1, t1'W u ft~ u<111111'lil n 1, ft fl Nft o, r VI u ~

ri 1111'1'<ru111mio Nft on l'l ltilu 11'!! V111 on

i~u 'II o 10011'J '!!, ,lJ 111'111 aoil'o u~ eym vi 1~1~'!! i iJ i,i' no 1 l'J'W, 1lJ; 11 e/1

!~ 01" 100011'J'!I, 1lJ i,i'ft11'J1-! hrnf1161ru Im 1 ll'f 11'~'!!:j 11-l I VI ;fllJ'!! lfllJ!vllJt~lJ !flUfimj'um1'W" lO<lmU'W
01, 11'!! 911

am lfl on irl uil fl 111J11 ft 1n11 ft ,v; 1il n n 1 e//d'I\! I\! l!!ftfl!U~ U'W afl, 1.i o rnrl mvl oi~u nw/J o 1n'!!

mllJ !~U1 n; ti! <!!1'11 !l',1 'II O111 l'U 1'!!!1'!! flO fit rl U~ "t .'i'01 ~ 1V 1 UO'W lfl'1 1WW" l, Ill la 1flft n; t VIU! ~ 1!!Im ;j ii "'II O1

!

ffI\! I\! l!! amu~ uu a.i, lfl Omrl uri 1i ,1'

n 1'.i !u~ uu t1'W QUlJ" 1n 1li'l; 1'10 rnrl uft Oui1111'n a lU!~'W <),1; 1,10 rn rlufl1~

.1,. "

d
"'
0011'J'W l' 1lJ!YllJ 1; 0 l' t fllJl'JU ! '1 Ufill' \}UlJ'l tUt Ul1'11U0'1; lfl OntU Uft OUl'l1t!ftnU ft UU Ofl; lfl Ont U U \Ina lU! UU
y

y~

"'

,X

"'

<)fl; lfl 1~ ~ 1011 n;

W~ n O1'VJ'W; 1lJ .'i'01 tj'um t Ut u11.'i'1 Uam 1,10 rn rl Ufl 1 ~ l fl U,1 '.i 1 n 1'.i ri l IT\\! I\! l!! a rn u~ U'W
am lfl Omrl U ril i,1'no 1Vl'!!'.i 1lJfl Oft1 flUflIT!U\\Jl~ "t!!ftO !U~ UU r;a\'i11, tH 11111 l'W 1'Wl~'Wl'l llJ'10 fit rl Ufl 1 ~ flU'1 llJ
<ll'll' 1'1 om rlua OUl'l11'!! 'lf11! 1ft l~ fl 111'!! '11 -i1 '1 uef11~1U1011 l'!! 1'W;j 11-l ~ i 'Ji'1~'!!!fiOt'li'r1 l'W 1Ut!1'W .'i''!! fl llJ~l>lfiM nu
i-l'!! a~ 1U f ff 1'!!,111~ Ut.'i'01~1U1110 "t I.'i'foiil llJ ffI\!\\! l!! arnu~ U'W <li'l; 1,10 rn rl Ui-1'1 ~'!! ri1u Ul' t n OU'\/ 01; 1V I\>I'

J

•

..

,:<!I.,:,

u

u

y

y..,.,,..

~,

•

.iom u u11, o.io muuu lUl'l a a.ii- r u~i 1ai.i 1lJ '1/0fl na 1 11, OlJnu; UJ, 10n 1, n 1 , 11 a~' wm, 'II lfl'VJ'W u 1nmi- unrn n

a

'11'0"1 n a1ri O'W 1! 1a1~n1111-l .i 11-l ff I\! I\! l!!ft mu~ U'W

am lfl Om rl U1110 "inn l'.i ~ lU'lf l'j t 111-l QVlJ i n1-l fl 1i'.i1110

'1/lfl'VJ'W

1

11

1

'

'

.,
'
•
i •., ~!lJUO mt
fi01'VJ'W '1lJ1JnlJlllllJMll~'1TI;'.ilJ
'1101!1'!! M'VJU '!! ~; °fi U'IA; 1m• 11'1'!\J;jl'W m fllJ'WlfllJ l '1UU'11"11~1J'
0

0

0

e//iil, 1v ifl"1 um, u,iti:i'!!lJ ofi 1 u'!!vl'W JlU 'II 01fflJlJ~] 1u~ rl1riI\!~ t~ u1'11'61 i'Wm, i ;'i'm911lJ a111q~ n, ,mm 1
11'11 M1'JU 11-1~ ,ii~ 1 m 1fff11'Yl'!!! l'W 1 VI, fllJ'W lfllJ m,111muii1n~ 1111'01~1nu~ auwil ~~ ~1~u1111, no111u, 1lJ
1 flu i

25

no,lJm11JTm~u~,,~u~11-1hmnm1r11J

~iina

111J1mmp.hono1H1.Jn1,i'.lu
,h11fou1iu!l'vl'llJ~ 31 ll'W1lrllJ '1'1.11. 2561

n)

nO,'IJlJ>11JM1'11'1vl1!l'\\J\\Jl lou~1v11f116iiun1.J11i 1flo'iu~ 24 im1r11J

'l'U'L

2556 mvM1iou 1~~0,

.. .

liruru 1 m ~"ri,1Jo1.J11~ o.i11ilu m, hfiimni ,lJ01.J1!l'l l 'l'lrnlJmr11J;i1u 1u 3,000 1!\'1 mviu'iu~
3l 1l'l.l1lfilJ 'VU'l. 2557 trn"lllll'l'l'.il'llJ'\.llfilJfln,Jl'l,j1'1,j 3,000 l!l'l lllVl'l.l'l'l.l~ 3l 1l'l.l1lfilJ VU'/. 2558
d;

Ii) 9J•

o

,

1 .,

""'

,1,,,,.

"'

,

!?J

o

& "'111,

V

"'

9MnO,'IJ'l.l'.i11J !l'l~lV'liU"mlmft,'IJ'l.l 'l,j'l'l,'VW!l''l.ll'l,nlll1tu'l.l~l1-!1'1.lM'l.l 16,390.56 ftl'l.ll.Jl'l'I 9/1V1 llJ'.i11J
•

ii

V

!I

V

miil,Jflfl 11vl1Ji1u1u 1,147.34 il'1um11 i,il nO,'IJ'l.l'.i11J 1~11.Jm,ri 11Jornin T11rniJmr1mhu 1'\.!Y11iiu
6,000 ll'l'l ~ln 'I'll lllVl'\.!'l'l.l~ 31 1l'\.l1ll'l1J Vi.fl. 2558

n01'1J'l.l'.i11J 1~1 '11'1vl1li\\J\\Jll'lfl .i11il'l-!mrna"1.J1111, ;ir1mrnlinll111i'rnm T11rn1Ju 1r11J ua" t l'lH!l'f 11
Jul!l'l.l 111rn1Jmr11Jt'\.!~1~v1'11'01~ Hll111i'1.Jm, iii'1.J1m, 111,11'1'!111r1 ~ O'\.!~ril.J TUC ~11~1.rn1iJ'11~
1~v1'11'01riu r~o Wlunu1111il'l-!~,n~m,1ii'1.J1m, 1m11'1'l111r1~ou~1~mov"11a1nm'li1 131') J,111li1u~
~
I lJn'.ill'llJ 'l'l.i"I. 2558 11111-l'l'I
31 ~'\.l1lrl1J 'l'l.l'l, 2570
"'

,:.ct

"'

ua".f,ulli'iu~ilrrn 1{111ri'1.J~ o 1m, M'IJ'I-! iu 11i'116ilu 1 m ,llf11Jui1u T11rnlJ'I-! 1r1lJ1,;lm~hrnf1~ 3
lfll'l~'l.l '"V"l1ftl~01nl'.i!'lfl .iltU'l.lnl'.iltft"l.J1'111,lll'lnl'.i~"~VWl'Hi\mj1'1i\,1u~ 15 fl'\.lVlV'\.l 'l'l.i"I. 2576
m1Jfl\\J\\Jlt'li1 .i11ilu m, 1m"1.J111n;ir1mmlin11111.Jwl"t~uam 'YIU~

... ,·~~O,l'f\\J\\Jl
•
.
''"'"'
•lll11rnllll
. • 1mmrn1r11Jn~1J
'
/llV ,!'1MO'\.l
TUC
""'lilnmt'lil9Mlu'\.l,"V"l1ftl
I ~,,
u ft1111'\.ll
u;n,111-111-1 3,000 m1 ~ilr1111'1-!l'll1,lJ01.JlllVlU1u~ 311l'\.l11111J 'l'l.l'l. 2557 trn"t~m"v"t1ftl 21'!
ri11ml'1 ll111fo1m 111rn1Jmr11Jnzj1J~llo,,!1mu 3,ooo 1m ~ilti111ul'lri,lJ01.Jmv iu'iu~ 31 iu11r11J
'l'l.l'l. 2558 r11tlu1u1'J '1'1.l'l. 2557 nonim11JM11.Jfi11'li1Ju~fori1rn'll'H1n111u11-1Ju~1'li11.Jum1
1m r1 IJ'\.llrl lJ ,! 11-111-1 6,619 'Jl'l~ ~" lll1J1rni~m'li1 Miu 1'J 2558 trn "n 51 'IJ'I-! >11J Mi' milt 'li1Ju ~ 11.J
ri1111'1l'1~1n,11muJu~1'li11.J'\.lllll l 'l'l,r11J'\.lli'llJll1u1u 7,374 'll'l~•"lll1J1,m11J1'li11r1"1u1'J 'l'l.i"I. 2559

1

I

,J

,d.,,

•

!II

.

1

d .J

.

10,

~I

l'l lt'lil'l'l'\.l 'l'I ,l.Jft1'11 '1.l 1~"r11u 1ru ~ in~ 11-111-1 •l'll.J'l.l!lll 11, fil.J'\.l lfil.J'll, ~u ovnl.J u ,t1n11 ~ o,till
Q

Q

111rn1J'\.lllll.J 1,wfi11'li1Ju~i'1.J ri1111,l'1tl," no1.Ji1v,1v 1~,1n111t'lfl'Yl1'1'lViiu 1m111Ju 1111J mvM11~e
~1~v1'11'01 n1.J11~ fl~i~u hlmlJ fl!JJ\\J 1

26

ne~'IJ'lfi1!J1flHil~l~~lJ!jllJhmnnnfllJ ~ilflll
ttmmmp.h:neuw01;11u
ITl'H'l1JUilJ\f'1llJ~ 31 filJ1lfl!J 'VU!. 2561

'U)

fi5~!J'lfi11J'\;l\{1111l!l)Jl)Jl ta\J'lllU\'Jfl11Jff\Jt11J TICC 1rle-iu~ 241J\J1lfi1J 11.11. 25561,iu TICC l'llnl'i
ri1mim~uu'lou~1il11m1min u\l~~tlmuh~uu~ol!l)J!\!l!\!~1~01'11'01 u\ln~uumo,iuuu!i'hu'llfl
~u ~ 1111 {1'H -l',i hl' nun 51 !Ju, 11J '1 u -iu ~no 1!JU n1J ll1!JU r1 f 1u rn 1no 1!J'U, 11J '1 ;I'~ 10'Jl1, ~

t

F11'l'lf116nu111mh11~uli1tnrn1u 15,384.01 .i'1urn\'J t1v1 '11in11111iilJ11F111~111i1im-l 1,016.ss K1urn\'J
.i 5111051!J u, 11J 111'1'11'1Yi ll!llJ llJ wiii ;i 11ilu nn uo ~u1111, i fl n1m ti'rnf rn f u\'J i'116nu 111 nci 11 /i'u
TICC ,~u~nmmmh

13 i'J .f1u9i-iu~ 241iU11fllJ 11.11.2556 ii1-iu~ 31 iu11111J 11.11.2569 li1ni'u

~tlmcll\'JrnlJUlfi1Jlh~tll\'J Passive Ull~nu~no1mwii1 5i'l .f1u.i-iu~ 241J'U1lfllJ 11.11.2556 ii11u~
31 ll1J11fllJ 11.11.2561 li1ttfo~tlmcl1'1'1'ifi1J'Ulfi1J'U'i~lf1\'J Active
,,

'

'j/

'

"

'

uo ~111u.i-iuriil,rn Htl'111u'll 0101, M!JU '!u 'l'lf116iiu 1m 1l'lfHTI\J!lU 1'1'1 rn1Ju 1r11J1vlm¥ilJ 11f1ri 3
1n,itu ,~o~nm'l/51mmh ii11ilum, 1rn~u1m,{,1mH~'llu10hriluey,iii1-iu~ 15 /i'uo1ou 11.11.2576
lirni'u~tlmcl1mmJ1JlfllJ'U'i~ll1\'J Passive trn:'llo10'!11'iluey,iii1-iu~ 31 1l'U11fl1J 11.11.2564 fllttfu
•I
"1
•I
•
•I
•
,l
'
~ • d
•
~umrn
, \'JJfllJ'UlfilJu'l~!il\'J
Active (um1u
~umrn
wifi trn~ DSLAM 'lM
,~1·1n,u
1111\JYJ
31 nu11111J

11.11. 2561 J fll1Jffl)Jl)Jlt'li1 ii11ilummo~u1m,{,imrnli'mitl'uunl'llll\l~1rnu~
fl)

051!JU'1lJ'!!l't'l1'1Yi1l!l)Jl)Jll6'U'UWYJf116iiwrnd1YJii,101!1't1u BFKT 1rl5-iu~ 241JU11filJ 'VL!l. 2556
1~ ofo 15u ff \'I ii 'lu, 1u '1 ;I'l)'Yl 1l ~ 111, 1mh1'li11 l'11 l YJ, 1111u lfllJ ull ~, ~ uu'lmul'11.l 1ul'111 rn~ ~ ti m cl~ 5l!llJ llJ 1rn
lJ11ff1U'U51 BFKT l'l11Jffl)Jl)J1 HSPA 111"l\J~ 271JO'ilfi1J 11.11.2554 '1\l5fl•'Uffl)Jl)J11llJllll~'Ul~1Jt~1J
,~ni11u1';i\'J fil'IYJ. tmfl1J'UlfilJ ;i,011 (lJ'111'1!U) ("nl'IYJ."J 1rn~ BFKT 1,iv,10111'ey'Vlii.i1nci11mouf1~1J
,1uM.frn~-iu~rl'l)Jl)Jl il~~tl'1riuH' (-l'u~ 1 nu11fl1J 11.,L 2556) ,uii1foilueyflrl'l)JllJlM-iu~
3 ff1'Hlll1J 11.ll 2568
,10111'ey'1'11itl,rnBuA10,10 M,1nri11'li1\'11116iiu t 'Vl'illl.JtillllJ 1111:iiYJiltrn~nrn] unfo1111 1 moMtt1 o

~l~ 01'11'a1 nu tt1 B~tl'lu '1 t/,i 11Jffl)J l)Jl'll l!111n!I'1uil'u !JUU ll: ri 1'1 '11~ 1uu 1, ri1u !1111 fo n1, ii11il u11u uo:
'liB1Jtl11111uri11'li1,11lJl!l)Jl)Jlt'li1~~u (,11Jii1mii1 Hl~ au) uo~trluti,~nwfo u~:ri1 '!'1/~1u'lum, Mm
,l
'
'1!1ff'Vllllltt
1'V111 irnn,1nil' n51!Jti'i11J 1!1'9le,1vMri11'li11'1'11fo
BFKT'i1m~Buli111frn~e'U\ljlllfi1J 11.11. 2556

• 111\lJ l'Lll. 2556 Uctlll 5\J1Jfi'ilfllJ 11.11. 2557
U~tl,l~ 51,rnqR,"" muu Vi.11. 2556 '-Ji111 BFKT .~uol'\4
ll'l 1 Ulfl 5'U TIU
4

m1111111u t1n5,!J1-l'i11JM~w'llntri1ii'l'lli.i1ncirnl'lu li1mu11u 15,556.56 K1uul'VI

mv Mrl'!\!l)Jl BFKT 11 nc1fum,~mii~, n.m'Vl1~ll\J!~o1d1e1nm wm, !ll)Jl)Jl lou 'lllVY11116iiuu11~
ft'1'1TI1101!1'~1n.itu tlll n51!JU 'i 11J

' 1'1111!Jff'U l'HrnlJ\J lfllJ Ill Vfl1\J 'l \1 aj'll51
mo 111'ff!\! l)J 1 BFKT ,l OM '!il'iiYJii tlll n51!JU 'i1lJ 1u fil'i 915'
BFKT ~1il'i'lh1m1m Io K1um\'J nB1!JU'i1lJl'l11Jl'iO 1'1iii'l'lii'!;l"\u-i1rnrnrl1nu.1rl'l)J!\!l
27

flfl~'IJl-l'nti1r1,~<!li11~1-1!11J1mmnmllJ ~iiy)'a
ttmmtt~1h:nem1Jnm11-1
llltt!1JU~U')'r11\J~ 31 fi1-11lfl1J l'Ul. 2561

~)

flfl~'IJ\J n1J Mt '11'1vi11hyl\/11au 'lllVVIJV1uih.11odh1il:nv 'Mt11J Awe 1rlafo~ 24 im1r11J 'l'Ut. 2556
1vlai'1J lVI-I ffVIU['W nv M11vin~1J11llflflll'lflt!Yl lVl'rn!J'Wlfl1J'IIB1 AWC ,ll!Jftl\/1\/l!'lhlll'l l VlrnlJ'Wlrl!J
M'l'W~ 6 il1111111J rut. 2555 i'IMi'l11'Wftl\/l\/lllU1J11nl'll1vlrn~m~tti11 BFKT ua~ AWC l\11unu'M11vill
i1flri11ma1Jr1l)m1u'l,li1111i1''W~ftl\/l\/l 11Natl1111JH ('Ju~ 11l'W1lll!J rur. 2556) 11'WG1'l'Wil1-11)\11ftl!Jl\/l
.,, .,;

,,,

o11'WVI 3 lH111111J !Ut. 2568
,1vMeyviih.l,~flamf1u, iu'lfi'111m111i1vii'Viuii'W 1virn1J'Wlr11J 1rn:iiviu11a:flm1unfa1 i,i ci muM,T'ifl
~1~u1'11'a1n1J115 a~11'11-1 'l tli'illJ ffl\/1\/1'11 cf111flfi'1ul'W'IJ'W ri 1H;i 1um1if1'W rl111 fo fl n.i11il'W 1rn11a~
'}jfl)J tl 111 111-1,111'Ji1m1JffI\/ 1\/ 11 'lfl~ ii'W ('i1)J ii 1.fll1! h 1!56'W) l!o i1rl utl, ~nullu oB 1fl fl 1'1J 1-1 'i11J 'M
lllV'lil'itfllffV11i;]1flftl1!1'J'W \Jl'W1'Wt1'W I0, 748. 87 il'l'WlJlVI
muMITl\/1\/1 Awe \11flMi'1Jm, ~m11 ~' n,irnm~am~u11ii fl1t11J'i 1vmnil!JI\/ 11 a'W'll 1VV1i'mJii'Wuo~
ffVlll 'i lU 'j ,'{~!fl\11 tllJfl fl 1'1J'W 'i 11J

'l'W~ 27 f)l.J.fll'Vl'W.i Vi.ft. 2558 ~tl,q1J11iattil1uoi'IJ'Wr1f1~ J/2558 'Mi'.l1J~fl1.pJ'~m,M'IJUt'WV1JViuiiu
1r1Hfff11ii'WJl'W 1vi,r11J'Wlr11J1vl1J1i11J r1f1~ 1 1flum,\iorn1m1nffmU'Wfll'H1'W (111J1umi>j 9)
'l'W~ 5 U'Wl!IIJ Vi.fl. 2558 flfl1'1J'W'i11J'l.1'1'1l'1vhrl'l\/l\/lM'IJ'Wt'WV1f'Viviiu 1r1Hfff11ifu!l'W 1virn1Ju1r11J1ri1Jt~JJ
" ,
"
r1frv\ I ;i1,ia 'j,Ji'J
fl)

flM'IJ'W'i1lJ '1.1'1'11'1vi1rl'I\/ 1\/ 11 au 'lllUVIJ'Vi viiu irni ilvi u,1u 'l.l'ti'1J Awe rvi afo fou iivint'W'i iu 'l.l'11viil
~m111nl'i11'Ji1rn11 m r11Jmr11J'l/61 Awe i'llllffl\/1\/ 11imn1vi,r11J'Wlfl1J M'l'W~ 6 ii 1111r111 Vi. !'I. 2555
\1106\111l'Wfll\/l\/lllU1J11nl 'l11ri1J1~m~11i11 BFKT 1rn~ Awe l\11V:i1U'M1Jviil;i1fla11ma1J11l)m1vM.f111,i
'

'

'

~

1'uv\rl'l\/l\/l iJNau1111JH (1'uv\ 5 i'l'W1r11J Vi.!'!. 2558) 11'Wii11'uilu1)\11ITl\/l\/lM'lUri 3 il1111111J Vi.!'!. 2568
I
•
'•
,
'
•
l Vl'ifllJ'Wlfl)J 1rn~ffV1n1rntfll'il'iUfi'iB1
~
y
1l'l CJ /llV 11'111:iB
•d
'ilV !\11l)11U1J'i~fiB1J\111U'i1V
·~•lfilll!'l!lVl'i'ViUff'U
'

•

Q.

;Q

Q

Q

~1~v1'1l'a1t11J'l15fl~1\'Ju '1 tll'lllJfll\/ 1\/ 111 cf111nfi'1u.l'u 'IJ'W ii 11 'll'~ 1U1J 11if1u ri11111J m, ,i 11,'.lu 11u11 ~:
9la1Ju11111'Wl'i11'Jiw111JITl\/1!Jlt'lf1~~'W (,11Ja1mi:lh 115 B'W) 1rn~1rlutl,~ti'u1fo 9i~nfl1'1J'U'i1lJ 'M~1uin~
filffVl1l'11fi~l1!1'J'U\Jl'U1'W!1'W

806.90

il'l'WlJlVI

muMITl\/1\/1 AWC l'lfift111J/ll'i~lllii~,n 111\l Vil~!l'U!~V'll~ e1ti'm lUfi l'ifll\/l!Jl l B'U'lllVVIJViVff'U!t<l~

fl VI ll 'i lU 1,1'~ I11'1 tllJ fi fl 1'IJ 'U 'i1 lJ

28

no~'IJ1-n1ll1m~l!~H~1-l!Jl1-lhmnnmm ~ilii'a
1m1mtti;i1h,nomun111~ll
lfl1'1:ru1'Jl'i1-1ey.r'J1-1~ 31

ll1-111rllJ 'l'Ul. 2561

11-1~ 5 ilm11lJ YU!. 2558 no,11m1lJ 1/1 '11'11'11fl!\!!\!lMVJ'U 1u1'1i'Vltli'ru 1m ,rrf1,iu! 11-11 \'lrnlJ'W 1111J1i'11J1~1J
11f,~ I ,1',,io'hJiJ (~O)
v •
v
~ ~,
di •
d
•
9
• •
nO,lj1-1511J ,l\ill~l'l111'1!\!!\!ll'lfl,~V~Ul111.01Jl11'1TI
,um,'!fonu
AWC ll'IOl'!fl,"1.JU
,mtn1Ulll1'1,mllJV11
0

~)

7,981

•

•

n1m1Jlil, ,svs11a1mmh11'!u11a1 20 ui1t1.i1u~fl!\!!\!l iJNatl',;iu H (11-1~ 5 i'iU1111J YUJ.

,:ie,,£"'

a,.,dd

~u~n1-ll!U1)'1ll!\!!\!1M1U\'l 4 IJllllllJ VI.ft.
ill'U1u11u

'

QJ

12.293.10 ii'1um\'l

I 0.,

'

,=I

C

l l a , o ' ...

,

2558)
.9/d

'Hfi01\'jU'11J'lfl'i~llll'lfl\'11'1'!Vr!Uo1rnu11\'.Ju

.\i1il'11i.h1:iJm~l,Ja,h1i'i:iJiil'U1U 860.52 ii'1um\'l

d

TICC lil1ll\ll1U\'l 5 IJ'UllllJ VI.ft.

2578

Ji

,:j

2558

a,

d

'

IV

m,\J\'17 TIU111llJ VI.rt. 2569

1rn"i1t1~1'u ~i'iNa Htl'1iu ~ o1m, MVJU 1u 1'11Vl 1Jff\J t llHllf ,~iu1l\J11'1rn1Jm111J1i'11J1~1J11 f1~ 3
1nri~'U ,~v"11a1~01mmh 1111ilum,1rn~1i~m,;il'l01,~"~u10111'ii'Ul)lili'i,1u~
Iii

11-1~

23

15

nuv,v'U VI.ft. 2576

llJ fl!\/1\/1111'1 'li1'li1< ~ 11il'U m, ll a~1ih11, il\iln 1,;~uu 1ut1 tl'1tl 111 l! ,ll tl'ut1tl'1 •mrn~u1'1\J ~

Vl!]ft;OlVU VI.ft. 2560 ~tJ'"'!IIJ~ao1nJ.ua1lJ\Jllf1~

1/2560

'l;l'ijlJ~O\.jlJ~nl,Ml'j\J1Ul'l1VIIJffU

1m1llf1,iu11u l\'lrn1J1J1111J1vim~1J 11f1~ 2 tl'lvm,@J1Ji~'Wtlnllmtl'un1,ih1 (111J1um9J 9) 1rn~i'i1J~Olj:mi
m,o,'YJ\Jl'U\'11Vltlff'U 1m1llf1,iuj1u im111J'Ulll1J1i'1lJ1~imf,~ 3 tl'lum,tj'1i1Jt1'U~1nl!01tl'unm1u (111J1m119J 9)
ua~nmi'11J'YJ'UNl'Wm11ll\J0~1u11il1ua111'U 111i.i~o1no111m11J (11mm119i IO)

29

ne,1'jm1:uTm,crl/N~u~11,1hm1mnmJ ~uifo
mnm1wp.h:neuwn1,i,i1,1
t'l1tt'luui'\m;rl'!11,1~ 31 i{1,1,1,i:u ru1. 2561

11-l~ 24 'Vlqrf;fllU'U 'VI.ft. 2560 nB,1'jU'i1lJ M1'11'1v\1ffll!ll!lM1'jU 1u'Vlfooil1,11m 1!!!11~'\.!~l'\.! 1'Yl'.il'l)Jl,llfl)J
1vlwthi ,if,~ 2 ,11;ie1tlci
nJ

ne111m11J M1'11'1v\1l1'1l!ll!l 1e1,1'111v'Vli''Vlofiuua~fi'Vlll,1v!!l'nu Awe 1'i4ei1J 1eufi'Vlll11,1,1v Mey'Ylll~m.1n
m, h1'1'!i11m 1mm1mfllJ'lle1 A we mlJffll!ll!lt'!i11ll11 'YlrnlJmfllJ 1rle1u~ 24 'VI qff; mu1,1

'VI. ff.

2560

1nu,1u!!l'ey'Ylni1nrl11m01m~m1uM.Z1u;i11,1~nll!l\!l 1JNau1i1JH (1u~ 1 iu.1,ilJ 'VI.ff. 2560) .u~1

.

'

1UftU!/f1ITl\!l\!lfl11'\.!Vl 3 ft111lt'llJ 'VI.ff. 2568
V
""Al
V
ll fllllOflll'lil'Vl'i'VIUl!'\.!
V
'
'
~
..... 1
""' ""
4
V
"I
V
'ilU llj!l'l!/'Ylliu'i:fl01Jf11U'ilU
'Vl'ifllJ\Jlt'llJ Uft:l!'Vllillfl~fll'il'iVO'i01
!I'! 1 mv 1'1'\1'i0
d

~1~u1'11'e1nu1110~1~'\.! '! tll'11lJ ITl\/1\! m fl111n~1ul'1'1,111u 1111 'li'~ 1u1J 11,hu rlm i'u n1, 1i 11il u 11uu ft~'!f BlJ
u111 i1Ufill'lfll'lllJffll!l\!ll'!fl~~\J ('i1lJG1mil1 rn1e'\.!) lta~tdutl,~nu.ii'v 9l,ne111m1lJ 1~~lU'lfl'i~fil
fl'Vllli1nrl111~wilmw1u 545. 7I il'1urn'YI
muMITl\/1\!l A we l'lflMium,rn1i'l~,i'i.m'Vl1~!iw~u11de1nm1um,crl\!ll!l 1e1,1 'lllU'Vli'V1oil1,1uft~ft'Vljj
,wM~1i'i,inune1111,1nlJ

'II)

ne,11u 'i1lJ M1'l1'1v\1ITI\! I\! 1101,1 'lllU'Vli''VI oil1,1 nu

TUC 1rle1u ~

24 'VI qff~ nwu

'VI .fl.

25601nu TUC

'l'i1nm:i,1Jernm1'Vl,nlJu1,imil11fom,111'1l'im, 1'Yl,ri'Vl'l'i'l!'l~e1,1~1hu1u 350 tlll

mi'l JJ ft ;i 11vl lJ Ii rn 1u 73.75 il'1u u l'YI 1rl en e111 u '.i1lJ 1~tu riu t~u mi'l JJ a ;i 11vl lJ Ii rn 11,11n 1
1J1nmlJl!,rn1m ne11'j'\.!'i1lJll~'ll1,~mi'llJflflltvllJi,nrl 111i1'rni TUC l'lllJ~ 'i~'lJ 11,1 ffl\/1\!l fou'IJ 1U'V1f'Vloil1,1
;ielJ 1ne111u, ,lJ 1~t '11'1111ITl\!I\! 11 '!i1 1i11il1,1 m, 1rn~u'i111, lll'lfl 1m ln11 urn1ri'1 '111rn~u 'Yl1,1 ~ rl111 fo~u~1'!i1
uwm 1'YlrnlJUlfllJ~H'rlrnfom,1i1'u'im, 1mri'Vl'l'i'tfl~eu~nu TUC li1u1u 3501!11 fil'lt~u~u~,1lJ
700 ~,11'i4eH11,1m,1i11ilu~,n1Jm,1i1'u'im,1'Vl,fl'Vl'l'i'tt'l~eu~ 11'1uil,~u~11ft1nmi1.Z1u,11u~

30

'
V
.;
'
Oll~'1l'lffJlJU'll~l!11~w'U~llHmrnnnfllJ
vi~,rn
QQ

V

11mm119Jil,~nouwnrn1'U
.t111'l'uiJ~'Ui:J'vl"lU~ 31 llUllfllJ '1'1.1'1. 2561

'l'U ~ 24 l'ifll'I~ nW'U 1'i. ff 2560 ne1 ~VJ'U nJJ M1'11'l'l'llfll)jl)j lMVJ'U l'U'Vli'mi'ih.J 1flHfifH'if'U!l'U I'VI rnJJ'U lfllJ
1vhi19ilJ flf,~ 2 ;r,,;0 'tud <.i0J
fl)

fll) 1VJ 'U; 1lJ M1'11' 1'1'i 1ftl)j l)j 11 ll'U 'U lU'VI f wvii 'U nu
'l'i1m,ri 1lJ l)'IJ FOC ~1'U. l)'U'U H1 'U ~'

TUC

di lJ 'l'U ~ 24 Vi ()ff~ fllU'U

'!'I .ff. 2560

I fl a TUC

n, 1'11'u1 fll, 1'Vl;i'Yl'lrllfl~ ll'U ~ l'Ul 'Ufl'if'U ~l'i11 i1111fl '~ V~'Vll1

1.htlJlll! l,l 13 filftllJl'n (11~llu,:mru 62,594 flllfn1mim,)
flel 1VJ'U >1!J '\,I'~lU'lfU :ii l!1'U MVJ'U l'U'Vlfl'lvff'Ull1flft 11l~'U\]l'U 1'Ul1'U 2,576.35 tfl'U Ul'VI ~1/fo tlfrllJ

ti'1mn'VI ifl ll nMVJ'U ni/lil'f u !i'U t1'U mil l,J fl ii 11fl lJ ~ rn ,'U 1fl 'l • 1n
nm l'i, ,l'i lm fl ll1VJ'U, 1!J ~ ~ 'lfl,:milJ,Jflii l!~!Jll1flft 11 h\'un TUC '1llJ~1:1j l 'U ffl)jl)j 1l ll'U 'UW'VI fl'lfJff'U
mil l,J fl ii 11fl mi rn 'l'U

180.34

Iii lllJ 1n a1VJ'U, ,lJ M1'11'1'1'i1!Yl)J l\i ll'lii ,l 11il 'Um, ufl rn1111, {;in 1, 1111'nn uu ur!'t 'l!u o~u 'Vl'U ~ !l111 tu
'Vli'wti'ii'Uii1nci11n'I.J TUC !l111fomwlf11wi11,1fllVfl: 80 'llll1ff'U'Vli'l'lti'ii1mii11;iuih:u:no1mmh i1u1>1

1)

flel1VJ'U111J'\,l'1'if1'1'i1!Yl)jl)jl llJ'U'UlV'Vlfa6ii'Ut1'1J TMV tflll'l'U~ 24 l'i()ff~fllV'U Vi.ff. 2560 lflU TMV 'l'ilfll,
fl 1lJeJU FOC 111fn~1if~~'IJ'U 1f!'U~,n~ h\'u1m, l'Vl,l'Y'l'lrltfl~ll'U~lto~ !l'Ul'Vlllfo'.191 t'Ut'Ui'1fl11l'Vl'VilJ111'Um
llfl~llilJIU'l'!fl ,tVt'VIH1.htlJlll! 542 nimmi; (111eJU,:mru

117,147

fllliniollJm)

flll 1VJ'U'1!J '1,I'~ wi1,tii111'U MVJ'U i'U 'VI i'l'l vii'U ii1nci111~u ~l'U,'Ut1'U

li'1u Ul\'! ~111'1 '1iin1J
mii l,J oii 11fl rnilm'U 371. 85 <11'U 'I.Jl'VI ,fl ll nMVJ 'U 111J Mi'ui'i w1 w11ii lJ fl ii 11fl milm'U 1fl 'l • 1nnw l'i, rn 1m
flll 111m ,m :in :mii l,J flii 11fl1J ;1'1nci n hfori TMV m!J~, ~ 1J 1w:1'1)jl)j 1i ll'U 'l!lU'VI i'l'lti'ii'U
,i ll!Jlfl ll 111 'U nlJ 1il'i'il'1'1'11\Yl)j l\i mil

5,312.11

,111il 'U mm fl rn 1111, i fl mm iin\l uuu r!'1 tu o:u \'! u ~ !l111 i''I.J

'Vli'wvii'Uii~nci11n'I.J TUC !l111i'ummhhnim1fe1uot 80 'l!ll1ff1.J'Vlf'Yjv,11nci11 i;ivi'i,tvtnfl1mwii1

31

n0~11u,11J1r1H<111~~U§llJhmimmm ~~ii'a
'lllJ11'11'111'J'lh~nBtMun1,(i-11
lll'l11'Utlliuq-.rJU~ 3J llU1li'llJ 'YUi. 2561

11.l ~ 24 wqff~ muu w.fl 2560 n0111m 11i'Mt'l1'1111ii'I\/I\/ 10111u iu !1i'w6iru 1r1Hll'f11Jui! 1u 1m1111u 1r111
.
,, '
,,
1vlm~11 r1i'1v\ 2 i1.iahlil (Ra)
il)

nei~11u>111t.1'1'11'1111ii'l\/l\/ll'li1nu:u11wfo11irl'l~1um,4mi1.J TICC 1~m'li1 FOC oB1iuilil~uuH/rn1fo
~
~ 111mm,01.Jtl'lo,1u,iuc:ma,iu1.J1.Jl'lo'\.l!l'lonu.i
•~ ~
'"
,~
' 0 1\J!'U'1fl11!!1Ymmum
tl'li'l 1u 1cu,:u1.J
FTTx ',u1,m

uc:1.fhJwrrn ,111,:u~m1670 nic111m (111a'li,:mru so,014 ,rnfnimm1,Ji,iu1h:u:nc1mmh
~1u,11u~ii'l\/l\/l il~cu1ti1.JHI (1'\.l~ 28 wqff;muu w.ff. 2560) il'\.JG11uiluey,1il'l\/l\/lil11u~ 3111m1r111
Yi.ff. 2590
na111u n11'!l1, :ri 11'1i1!1fo 6iru rl 1111 il'11\Jmiiu ,m1u 3,410.21 tl'1u1.J 11'1 oB 1u11iin11 mil lJ c ri 111'i1J
111mu 238. 72 lll'\.11.Jll'l 1flon0111m111MfoiilJ!1w11iliJ11r111i'i1J111mu1,11 illflm1Jll',rn1m n0111u>11J
il:'!l1, rn,il )Jflrl 11i'i11.i111 rl 111 tturi TICC 1'11!1~, :lj1Ufll\/1\/ll'lil, ~ u:011
Ro1J1ne111m111 M111ii'l\/l\/lttt1'1i1'1i11 ,hihrn1rnc~u"im,i',1m,

FOC 'ilurntn'l 'lluc~u !11.l~tiu TICC

t~ ei ittt'li1'1i11J111 f u mn'li, 1u am 1!a uc~ 80 '!lorn f w6iru i1n rl 11 1mt u~nmmmh ~1u.i 1u ~
""

di,,,,£

a,

,.,.,;

a,

28 WqffilfllUU W.ff. 2560 il'\.l0111.J!l''\.ll)'1ll'l!/l\/1M1'\.l!1 15 fl1.JU1U'\.l W.l'I. 2576

1u~ 11 wq;im1111 w.ff. 2561 na111u,111 M1'11'1M1j1.J 1,.rnfw6iru im mf11Jui!1u 1!lrn11u1r1!lli'im~1J ,if1~ 3
utl'1mh ,1'1,io 1'1.itl
fl)

TUC

,,

\11fl1,ri1!Jel!Jl!l'1 i mmJ1.J11l!J!i111fofl1,ittu1m, 1mH1'111li'l~elU~ ll11.J11.J 2,589 l!l'l lrn~

• , ,,,

~

1•

~

,

• , ..

d,

!! d ,

•

•

FOC

~,

'lf11Jil~1.J1.J ,•1riu~rnil 11mm, ,mffwm11co1.Jl'l \J!'U'1W'W!11'111ilrn,,i nu~m1'li,:mru 8,0l7 n@!J'1,
(1110'1.inmru 252,00611afnimlJ11,) iil'urin0111un1J .i11JITl\/l\/l lo'\.l'UlUl'lfw6iluti1.J TUC 1flei1u~
24 wqff;n,uu w.ff. 2560
""
"
, ""
9
..,
"'
'
!:Ir "
""
~
.J "' \JJ •
flel11jl-1'1!1'Ul,:lllt11.Jft11j'W
!1.l!1HW!l'1.J,11flfll11u1.Jil1'\.l1'\.ll11.J
17,001.70 il11.l!J1!1
'lf1U1
,m11J
6

111il lJ c1111i'i !J 1111.J 11-1 1,190.12 ti' rn 'll1!1 tfl o fl B 111 u n!J 1.l'f u i'im1 u 111ii lJ ft ii 1ti'i !J 111u 1u 1,1 1
~1nm1J!l'nmm fl0111unm:'!l1,:111~ lJ 01111i'i1Ji1nri11 Muri TUC m!J~,:lj 1u fll\/1\/1161.l'UlU!l:lwti'ilu

Iii el!J 1flel1 IJ1.l' 1lJ 1.l't'11'1111ii'l!/l\/ll'li1 ,1 l[U1.J fl,, trn:u1111, i',1 fl 1m iiflll U!JU nl ~Uc rn !11.J ~!1111 rviu~t 'Ii,
!J\J!ll'l ll'lrnlJ1.J1ft1J~Hli111fuittu"im11mHw11t11 geu~ti1.J

TUC

~1u1u 2,589 m, ii,1t\Juiu~n1J

5,178 ~"1 t~0Hium,,l1tilu~,nilm,itt1.J1m, imHw11111teu~ uc:li111fommii FOC oB11uil~~uu1'Jl'!u

~' ii~ h1'u1 fll, 1mff'l'/11111 ~61.J~ 11.Jl '!/,li'\.J~l'i 11i'1111,1!111111.Jfll, 1'1i111-1 a.i11f 60~: 80 ~1)111111 viru
i1flrl111,1uil,tu:11c1fl1,t'li1i1ul'ifo~

11

wq;i111ft11 w.ff. 2561 il1.Jo11uiluey"1ITl\/l\/1il111.l~

15 OUU1V1.J Yi.ff. 2576

32

no~11m1lJ1m~1'f1i1~ilu!j1uhmimmrn &\uri'o
lllJ 1mtt,itl-; ~ no 'IH'IJ n1-; 111-1
iilll'l'IJUltU!Jfl1"~ 31 ti'IJ1lrll.J 'l'Ul. 2561

'l\J~ 17 'Vi!)tl/llrllJ 'Vi.fl. 2561 00~1'J1-!a1!J 1.1'1'll'1M'l7\J 1m1i'TI6iiu lf'lHfff N~\Jjl\J 11'l'if'l!J'Wlrl!J!vi!J1i!lJ r1f ~~ 3
mhrr1~

'II)

i~l'iv 1tld (l'io)

TMV ~101nf ~lJO'IJ FOC 1111nofr~iJ~V1J1JH°hJ~,n~ i,1''1J501'i l1'1'iff'Vi'Vlrn~O\J~!!ll~5\JIVl01!1'.1\il l\J!'l/1'1
np!Vl'VilJ11l\Jll'iUo~mlJru'l1o ,~V~VlNtl,~mru 546 filll!lJl'l'i (111otl,~mm t 17,871 r1ofnhtlJl'l'i) 1rn~

.,, , il

• ,•

•

,

i

•

a

a

FOC '1!~ ,1-1 ~V'IJ\J 1'11'61'i'IJ!Vln 1\J ,ov'i~'IJ'IJ FTTx 1-1~,n~111urn1w1-111'16'il\J\ill!llt'IJ'.ifll'1ll'IJ\J1'10\JlVlO'i!\J\il
d

d

d

d

,

'd

,

,l d '
•
•
.,
'd1 ollJm) i.
1\Jl'\J\il'Vi\JVl\illH,111,1
,~v~m~u'i~lJlw
5,933 d'
n 1fl!lJ\il'i (tt,ou,~mw 220,428 norn
11un'
d

.,

00~'17\J'il!J \illlJllt)jt)jl lO\J'\J1VVlfw6iilJfi''IJ TMV 1rlo'l'1-1~ 24 'Vi!)ft~OlV\J 'Vi.fl. 2560
no,11m11J M~1v'lln ~li1111-10~111-1 hmi'TI6iimi',nrirn\'Jm\'11-111-1111-1 t 3,466.59 611-rn rn

ofr,u~ 11h ,!J

mil l,J oli 11vimi 11-111-1 942.66 611-1m'Vl 1rl ono,111-1 'illJ 'Mi'uiiw1wniil,J oli 11vi mh1-111-1 i,1 ~ ~1nm!l !'f'i'i'Vilm
no,11m11J~~in~miil,Jori11vi1Ji,nri11 Muri TMV mlJ~'i~'I/ i1-1IT!\!!\!l lm.i '\JlVVli'TI6ii1-1
l'io1J1no,11m11J1.1'~1ii't)jt)jlti1'1'!f11'111il1-101,uft~'IJ51ll'illl'ln1rn11nllu'IJunl'\Juo~uVl1-1~!!111foV1i"w6ii1-1
i,nrirnfo TICC !!111fo01,1'!f1i1-1al'111fovo~ 80 'IIV,'VlfTI6ii1-1i,nri111,ivih~v~no101,1'li1i,ul'i'l'1-1~

fl)

• 0•
'
• d di \Jnl'i'l!OO'IJ
,l •
d
'
d 1 il
• i.'lf'ifl"'IJ
.
Ofl,'17\J'illJ ',,
1,it'\Jl1'll!'ft)jt)jl!'lflnV~Vl1'Vi,OlJ!'f'VlE
TICC l'Vifll'lfl
FOC 91,
\J ~V'IJ\J
d
d,•d
d
,d
;d
'"1 \J!'\J\iln7,t'Vl'Vi!J11l\Jfl'i
l'Vlf'l 11
\J M'i~'IJ'IJ
FTTx i \J~,n~
11'1J'ifil'jfl\Jl'VlO'i!\Jl'l!!ll~'IJ'.i01'1!!'1J\Jl'lO\J!'VlO'i!\Jl'l

uo~m!JW'l1ll 'i11J'i~v~m, 12,872 n1omm (tt1otl,~mw 6I9,9861rnfn1m1Jm)t,1vil,~v~no1nm'li1
30 ii i,uii'l'1-1ilNou,11uH''llo,m,M11'W hmfTitlii'W 1m ~rrf1,~'Wjl\J t 'VlrnlJ'Wlf'l!Jtvirn~lJ flf ,~ 3
no ,'17'W 'i11J'!l1,~1111'li1'Vlf'Vi6ii'W ri1rnil' 11\'J1-1 li1'W 1m11-1 24,767.92 ft l'W 1Jl'Vl

ofr,5, 1i.inlJln:lil,Jolll!~IJ

li11-11'W 1,733.75 fil'W'IJ11'11rlono111m1l!'1.l'foii'W111-1miil;jo!l11vi1Jli1'W1'Wil'11 ~1nnrnrr,rn1m no111'W
, 1!! "~'ll1,:miil,Jo!l11vim11nrl 11i 11'11ri Tl cc 1'1llJ~'i~'I/ t'Wllt)jt)jlt 'li1, ~ v~ v11
LllOlJl001'17\J'i1!J 1.l'~lllt)jt)jl ii1'1'lh'li1' 1'111ilu nl'illll~'IJ111l, ll1'1nl'i FOC ll 1J'IJ!!fi"1'111!ll~!!'Vl'W~fl'IJ TICC

r~~ 111'1'li1'lh1!!111fu nimh i'W am 1fovft~ 80 ~ orni'TI 6ii1-1 i,nri11 1,1v1h ~ v~no 1m, 1'li1i,1111'l''W~

mvmi, no~'Vl'W nll M'Vl\J t'W'Vlf'Vitlii'W 1m 1l'l'f1,Jmn'W l 'Vl'if'!lJ\J lfiwvim~llf'lf ~~ 3 rl11~, ruc uo~
'
'
TICC l'1 OM ,l~!'lil'Vl f'Vi 6ii'W 11 li', ~ln~ n~ ,11 u 'j 1lJ 1.l'i'u mm ii'Vliii'W 1'l f 'Vi 6ii1-11 fl 'j 11'f f N~'W! l'W

.

11'1 HI lJ'Wlfl ll HSPA ( 1'11lJ!i e 'W 'h ~fl' ll!\! !\! l~ I~ V1 {fl~) l l'l vi'l 0111 \J l'l 'i ~ v~ 11lll01'i 1'li1 u'W ii ,'Jl.J ~
15 fl'WVlV\J 'Vi.fl. 2576

33

fifl1'1'J'lfi1)J1m1u1.i11~'1l!l'll1'mfl)J'lllfl)J i;ii\nu
11mm111'lth~nvmunm1'1l
.imfoiJl\'.'ll!Jffl'll~ 31 '.6'1l1lfl:IJ 'YUi. 2561

t1'1l M'l'J'U 1'W~, n.111, 1!!111i'llJl'll\11ll1lJ1lr11qi\n,rn,l''UiJ

'VUl. 2561

W.R. 2560

lll'YI

lll'YI

l 16,544,510,833

98,135,870,000

'IJ1fi t1'U 111'\'J'U 1'Wl> n. 1m 1!1111i'U31'U1Yirnfomf1~ 2
mn t1'UM'l'J'U 1'1ll,fl• 1m1!1111i'U!l'Utrimilmif1~ 3
'IJ1fl , 1vn1, n1"l ,!J'l'l li~ v11iJ1n\11 ~'U ,1m1'U M'l'J'U
•
•
11'U M'l'J'U 1'W~, ii, 1m1!1111vl'U! l'U 1111llJJmhqi\n,rnii'UiJ
6

12,899,780,833
55,237,785,760
1,238,559,167

5,508,860,000

173,020,855,760

l l 6,544,510,833

W.R. 2561

W.R. 2560

'Ul'YI

lll'YI

l,080,963,166

l,090,361,141

3,900,000,000

2,990,000,000

(3,455,000,000)

(3,012,000,000)

; lVfll, fl 1l l l)''l'lil~tn\11 ~'U ij lflt1'U M'l'J'U

9,987,830

10,470,049

; Wfl 1' fll l, l)''l'lil~ V1 tiJtn\11 ~'U ,lnt1'U 111'\'J'U

3,067,131

2,131,976

1,539,018,127

1,080,963,166

i~'ll111'1J'll1'1l11;rnn'iwilm:1J!;JUl'i1q~fi111J

11'U 111'1J'U 'hrn in'l'li'11611 llJl,J1lr11qi\n, rnl>l''UTI
.!i

~

)!

'1!6t!1lJ~'U
,ll'l1UlV

.

.

.

11'U M'l'l'U 1'U11 <1nV1i'11611 l)J)J 11,i lV~TI ,rnif'Ui/

34

no~lJ'lfi1\.l1m~l!jH~ll!Pl-lhmnnm1'.IJ

~iiiia

11mm11")1.h~no1H1rnm1\.I
tr111foi'l~U<J'vl1ll~ 31 ?m1fl\.l w.11. 2561

W.11. 2561

W.11. 2560

'Ul'l'I

'Ul'l'I

W.11. 2561

W.11. 2560

0.375

0.375

11\.li:-J1on\.11m'l
'.6'1-llfll'l1'11UW1W'II~ ~111'1 (\.1111'11'1-l)

m~ul'f:no1u

2,251,708

. '
OOIJ'mWO

.

3,790

3,776

1,157,585

29,833,079

20,000

20,000

9,987

10,149

0.375

0.375

1,956,331,314

994,183,342

0.37 - 0.87

0.37 - 0.62

1,959,774,384

1,024,050,346

.

'
'°' ltwumn~
11
-""'
fimmwow~11a~1'lfm
fle11fo1.,tu ~111.i

m~Ul'f,101\.1

'.6\.llfll'l01~1'11W ~lllvl ('.1Jl11'11\.I)

m~Ul'f'llU11-J

OOflfl,1tt~O'l/O,~n11rl~1fillllJ!!JllO\.l'lllV\'li'-116nu1rn~n\'l]'l10M \U 11-J~ 3! 1l1-J11fllJ 'YU1. 25611~1-J'llOfil'l

~v. 1iiii,fi111ufl'll11~

35

ne~l:pn1:1J1m~ll~l~~ll~nfrvmmmr1:1J Aliii'11
11mamllJi.l1:nemun111lu
rhttfoUil1-ll,fY11:IJ~ 311!1-nlfl:IJ VUl. 2561

9

Vl.11. 2561

Vl.11. 2560

lll\'1

lllll

27,803,788,468

25,754,209,710

27,803,788,468

25,754,209,710

IT1'W 'Vl11lj'W!1V'W
IT1'W ~ 1ii11lj'W!1V'W

.

'

m,ii.Jliuum.l11~'UB111utj'1lm:v:v11 i'.i,1'1,ie i'lli'l
IJl\'l
Ill

'l'W'VI I )JflJlfl)J 1'Lll 2561

~

25,754,209,710

.

- mil'l'W

2,000,000,000

- ~'W'VJ'Wf11'jtjvlJ
"'

"

'

,.,

(25,000,000)
!I),!!

fl Tl ,l l'l lll11'WlV,l'W'iJ'W fl 11 QVlJ

74,578,758

'l'W'VI 31 ll'Wllfl)J \'UY. 2561

27,803,788,468

Ill

d'i e -l'u vi 5 l'J u 1r1 lJ

YU!. 2558 fl e 111 u 11lJ i .1'1,1'1vi llll)! I\! 111 u QUlJfiu fl zj mm 1uu 01111-w i u fl 11 'U e dlh.1

"'
~
•
•
tu'Wl!fJm1'Wllll'l
lll'W1'W
13,100.00 lll'Wlll'VI

d 1'lft'Wnl1M'iJ'W
""
1'W\'11l'Wll'W
• ,~ ',11Hl!1lWl'Wfl'W
' .ff
1\'111\l.J'Wllll.J
me

ii'irnAl.Jnf{~ 1 (11mm119l 5) 11udl'l!i,111Mrndv THBFIX mmi'1v!im1fev11t 3 ,ietl u11t !im1,1erndvM~

f BVllt 5.5 ,ietl 1,1vl'lrh11ul'l'li11tl'lBrndm~u1 iv 6 11ieu1t11tl'lri111u ,1'1i1nli"W11u diJmZ1 i1u 1-w 1u-l'uli'ut1,1
lll)!l)!llllV Mii B'W ! 'U~ ri111u ,11,1 vl'J1 ~ v~nll lQVl.J s tlil'm1fl'l'W ~ tiJ rn1u QVl.J 11f1m fl

irl a-l'u~ 24 viql'tii mvu l'l.l't. 2560 flB1'iJ'W nl.J 1.1'1{1vi1lll\JI\! 111-w QVl.Jflllfl~mrmuu fl1111u 1u m1 'U edvrn~u <lfJ 11
t1'WUl\'I lll'Wl'W 12,898.00 al'UUl\'I !l~fl 1flu 011ll1'iJ'W l'W'Vlfl'ltlft'U 1m1l!f11~'W~l'W 1'Vlrnl.J'Wlll)Jlril.Jl~)J nf1~ 2
(1rn1m11,i 5) 11uij'iliil'l11Mrndv THBFIX mn.i'1v!im1fev11t 3111etl ttllt !im1,1erndur11~fevo: 5.07111etl

t

1,1vl'J ri111u l'l'li11:,wmd m~m1v 6 1~ eu1m ~il ri 111ul'l'li11~1iu11udili.11Z1,I 1mu1-w -l'uii'ut11'1 lll\JI\J1 mv Miieu 'U

~ n111ul'! tl'luil1~u~nmtj'll1J 5 tlil'tJ "1n-l'u~1il m1utj'lllJr1f1111 n

36

'
V
J/
'
V
M,1'JU11'.IJll'l'H<f1H'l'l'l-l~l'l-l1'ml'l'.IJ'l-lll'l'.IJ
,i~'fla
QQ

11mm1wi 1.h rn ll 1M u ni1 i1'1-l
d111foilli'.'l-lq'11'1-l~ 31 fm11'l'.IJ 'l'l.fl. 2561

9

11wMll'\\!I\Jl!1UQUlJhtH\.I 12,898.000 ftlUlJl'VI M1U~ 24

wqri;nwu VU'I.25601rl6mlM1'JUIUVlf'Wvilu

im,!1'fwvlu!lU imi'llJUli'llJtyjlJt~llJi'lf,~ 3 !!1'~~1f'u 11UQU!Jll111lll1~tiiai'l,li'lllntdo THBFIX mm\'1oam1
'J/

I

,,:1

QI

.%

dy

I

"'1

,M~t 2.75 ~l)U!!Titl),)1li'Jl)/111JUi'l1m6U~t 4.82 ,mu

1i'l ll i'ui'i 15

wq1J llli'llJ w.11.

2561 n 611'JU ;,)J 1.1'1 'll'1111ll'\\J I\! 1ilu QUlJnu n ~mm 1uu m, 1iu 1u m, 'ti a QUlJ

~ 1'1.,
•
!1JU!1'~ftl1U1Jl'VI ~1U1U 2,000.00 ~11-JlJl'VI l'Wl)
5 ,umrn111u 1U'Vl,VW!1'U
1i'JHl1',11'1'lU!l\J l'l'l>fi)JUli'JlJ
"'

Q

'

'

'Q

'

"

;,:

'

1i'iJJ1i>ilJi'lf1~ 3 (11mm11~ 5J 1iuij'iiam1,rnmdu THBFIX mnrl'1uam1f6oat 2.75 ~ail ti'loiitii-mrn'll1,t
i'l llntdm\'Ju; 10 6 l~ llUl!atiJfll\1 \J i'l'lf 1' tflUl1U flUmf, ;j 11-J 11-J l U 'JU
~

1ui'u~

17 v.q;imi'lu

ifu l1'i'l liWW 1 111V1,1\ieu 1 'U~ ti111u i'l
•

u

Q

vrn. 2561 nll,1'JU'1JJ1r1'1ilmiwj1imhu1u 2,000.00 a1um'V! ~1116,'YJU'11J11i'01ui]u~

mlJt16\J 1 'U'U H'U5tl11'~ 151!J~1 m; fo'lJlam lri1U'Vll1 m; 11u

lO

.

.

mu1u11u10
Ul'VI

w i'uvi 31 ii.n11m v..11. 2560

w i'uvi 31 imli'l!J v..11. 2561

ti11rntl1'JJ"1'uil
u 111 nm vilJ ;!,. 1uilu 'Vlf'l'l v!)'Vli ~ 111m;,111ilu 11u
1111 m,HU1'UUll1U'YJUlttHti~i'la11ii10M'YJU (\llJlU!\1~ I I)
ti11 nit

i'l!Jifuil

lJl'VI

10.00

9,637,943,054

96,379,430,540

1000

5,808,000,000

58,080,000,000

13.90

3,829,943,054

53,236,208,451

9,637,943,054

111,316,208,451

'l'l.fl. 2561

'l'l.fl. 2560

1Jl'l1

1Jl'l1

32,310,430,533

26,827,944,658

9,854,546,207

11,115,911,673

(7,411,596, I 07)

(5,633,425,798)

34,753,380,633

32,310,430,533

37

na~f,)m1lJlm~ir\1,~lJ!1ii'immJ\lll'l1J

i>'iliri'~

11mm11,i1hsne1num11'.i1-J
,h11foi'J~lJ!Jfrlll~ 31 '.51-J1ll'llJ l'UI. 2561

10

,!i

..,

.d

"'

.d

i/<!I

'

""""'! ii~

\lj 9)

.,:

1

•

me1i1\'J 23 wqi'l,muu w.ff. 2560 mhi'J/11f;JOfl111J1on111ii 1f'lfl'41Jl'I 1111m,1w1111u Mm,aarnrni,,iir»
11iJ10MlJU 1mJ rl111fum,0111u 1ul'1fwv!lu 1m 1irf11J\J!llJ 1mf'l11u lf'llJ1vi111iiirnf1~ 3

'lm~ fl\JWq'l!/lll'llJ W. ff. 2561 lJlU\'Jittl OU f1fl,lJU,11J llf'l ir,rniJ1oft,lJlllvilJ)JU ~lU 1U 53,236.21

fllUU 1\'J

lf'lom, aamrnitllu a'\11011\l 1oo111u1vi111ii11 ~llJ 1u 3,829.94 .1'1i111iJ 1u im1mwua'\11011iJ ,uni 13.90 !Jl\'J
nm~utiu !JU ~f'l \'J s111 ou

if, ilu

111,316.21 flllJ Ul\'J n a ,!JU n111,1' •f'll'1ittl ou 1vi1111u ,ia !l 1,l' n, 1u

f'lruimrnnmhnumfnTifwvuoil'lftlf'l11llt1\'11wv'1rla1u~ 17 wq1Jml'l11

rut 2561

1rnimm i.ifu11iJ10MlJU

1vi1111u1~u11lf@fwEl,f'l\'Ji111vwvi111iimrns1~m11mAa'\11oiu,10\'J.i,11,i1u~ 23 wq1Jmf'l11 w.ff. 2561

iumn.hi'J/1Jl'lru~mrnm,011JUf'lf,~ 1/2561 1rla1u~ 1 ~JJmwuii' w.i'I. 2561 f'lru~mrnm,i;l'jj11iia'4JJii
f1111Jf'l!lJJflli,1~u11uiluNft'!Utl'f'l1111U'l0ft~ 0.2450 !Jl\'J l~U~lU'lUl1U!Z1ilu 1,422.87 fllUUl\'J 11uilUNft
.1',nrl11 i;l'1i1vM11ri1ria11iJ1mHlJU iu1~auuu1,llJ W.i'I. 2561

.

.

.

1umnhi'lf1Jf'lruimrnmrn,\'Juf'lf,~ 2/25611rla1u~ 23 tlJmuu w.ff. 2561 f'lruimrnm,1;l'jj11iiauuii
m,~f'l!l»fll IJlUUl.1-JuUfrn 1Ufl\ilJ111U'lOfti 0.3375 Ul\'J
•

0

'

"'

Q

-·

'

>

•

d "'
0
Q
t >d
d
91'luUNftfl1,f'l1lUU,1Ul'l,ll'1lf'lflUlJm1f'llJO,

l~flUIIJ'll1VU W.l'I. 2561 l~\J,1U1Ul1U!Z,ilu 1,960.08 fl1U!Jl\'J 11uiluNft'1,f1ftl1i;l'1i1ohruri11ia11iJ1oft1lJU
1m~aUiiQlJlOU W.l'I. 2561

1umnh~'J/lJl'lruimrnmrn111uflf,~ 3/25611rla1u~ 24 mt1Qlfl1J w.l'I. 2561 flruimrnm,MuJJiia'4uii
m, llf'lm, 1111, t~ut'.iuiluNn iu tl'm 111iJ1voi 0.1580 Ul\'J oii11~uNM1Hh1ilu ,1ui1u\111~ auwq1JmfllJ01

ium,1hi'J/1Jflru~mrnmrn111uf'lf1~ 4/2561 1rla1u~ 7 wql'l~mvu w.l'I. 2561 flrurn,rnnnMiiJJiia'4lJ"ii
"'

<>

\lj

f'I

""

~Cf

1

<>J

I

,k

?1

0

Q

.t

1

~

dj

nn,f'lm,m muut1\JuUNft Ufll'l,111U1Ufti 0.2600 !Jl\'J '111luUNftf11Hl1lUU,lU\ol1lll'Hf'lflUmf1Q1f'llJ01
1~aunuo1ou w.l'I. 25611~u,1u1m'.iu!Z1ilu 2,505.86 .1'1urn\'J 11uilu1-1n.1'1nrl11Mli1ohfuri1iia11iJ10MlJU
IU!~flUllU11filJ W.ff. 2561

38

n<l~'IJ'l-111lJ1m~i:l~H~U~lU1'Vl'il'llfUlrllJ ~1h'fo
11mm11"l1h~n01Nunm1u
rl111ruu~U!J'vl"ll-l~ 31 llUlll'llJ YI.ft. 2561

ri 1n; rn1il VIJfll'i 11,1 n1;1ilu11 u, rn1ilmJ~ ~ 1v Muriu1,i'VI 11,1 m; fl <l 111u 111n, rn1ilv1Jm111,im1 l'l1u 1ru1u ei'm 1
n'nml'1i1il ei'm1f <lVftt 0.11 ii elU~<l1lJfllllff'W'Vli'W6lJ''Vln ~,Ji'uupm1'1~1l1fl<l1'11'W'i'J1Jj;Jll1i'!Jlh'W~tl'<lvn11
30,ooo il'1uu1'VI ei'm 1f<lVftt 0.075 vi 0tl~ <l1lJflfl lff'W'Vli'w6ey'Vl1l~,Jfo,J11llil'1·1rn1na1'1Jm,1J rl111fmhu~il
lJflrii,1\uvi 30,000 il'1u1J1\'l ii150,000 il'1uu1\'l llfttei'm1fBvftt 0.05 vielu ~V1lJfll'i1liu'Vli'w6ey'Vl1l~,Jfo,J11!!<11
~61fl 1) 111'W 'j'JIJ rl111 i'u ri,u~il lJfl flllfl'W fl1 l 50,000 ft l'WlJl'VI 1Mam 1'11 flfl 1101111Mnm111h;1 flfl 1tfi)J
(lJ ftlllfl'W 'Vli'w6ey'Vl1l~,Ji'uu11u<11 i'i el lJflfllff'W'Vli'w6i1111J,1 ~v1flv111m,1J11fl11,v11il

nu~ '111il111, ~

'1 <lfll

flu)

y
'
y
'y
.I
1 'l '
y
Ill]'/ 'ilJl'W VIJ ~~
ll fl Nflu.I n l V'li'W'~I
lu'W lllTI'i'ilJ!'W
OIJ'Vd'
I ~ lV 9I mm~
~!W Nft u 'j t O'li'W ,lVlllTI j rnrw VIJ ~ ~u ft
'

d

d

d

rrn,J n 1vnfl'lrn ,ru 1u ei'm 1n'1111 tl'1i1il ei'm 1fovft t 0.02 vi <ltl ~ <l 1lJ ft fl 1liu 'VI i'w ti'eyvi h el ,fl v111u n1J
1u ri,u~ 1111nu 50,000 <11um'VI 1rntei',mf<loat o.o 18 ii<ltl~v1\laf111im1fw6ey'Vln~<l 1fl<l111un1J 1uri,u~
!fl'Wfl11 50,000 ftl'W!Jl'VI 1,wei',1;1i1flftl'J1J1 ll./lll'i'JIJl1liJ)JftflllfilJ

ii lTI 'j 'ilJ!il V)J 'W lV'VI ~ luV'W Iilu fl l TI j rn 1il VlJ~ ~ l V1,fori 'W lV'VI ~ IuV'W l ,1 Vfl lli j 'j !JIil VIJ'W l V'VI ~ luV'W 1'1 l'W'Jlll ~ lfl e)11'i l
f<lvo~ 0.023 i>l<lU~V1l;Jol'i11JU.i>l'Vlt1ilvu~v1flv111u,11J i1ilfl1n,rn1i'lv)JllV1'1iJJ1fl113.2 il'1um'Vlvivtl trnt
,f1lJ'i>! !il1i'iu 5.0 <11uu1'Vlvivil 1,wei',1,1i1fl~11ii'1 '1iiM'i'J1Jl1liJijofl1tfi1J

111,1 fl 1, 'Vii'wti'liu 1'Vl'i l'l!J'W ll'l1Jil ff 'VI 1l 1,i'fu fl 1'1 <l uu 'VI u 1u fl 1, 1'1 llltl'1~1ii u~"! ,1'u1m, ,i'1u ~, fl 1, trnt fl 1rn a1,1
rl111i'1J'Vli'w6liu~1ilu1m 111!11~'WJll'W 1ml'llJ'W ll'l1J~1~v1'11'v1~v1nv1'1J'W'i 'JIJ911lJ~ n111u,11'i'lulll)!l)!l1J1 mrnlifl
fl l'i 11 Vfll~Uf'i 11J1 fll'i 111U 1,i'i,iJ

I.I fl11J1fll'i'i10U ~1'W1'W 3 ftl'W!Jl'VI rl111i'uu 'W.ft. 2556 llfl~~l'WTU 18.3 il'1'W1Jl'VI rl111:l'uu 'W.ff 2557

J,tl uuu,i'i'J w. ft. 2558 ~tilm,,Jfu ei'm1f11u1m,1fi1J:ffm ivtl1u ei',1rnvi1nui'lii'l ,1m1u111m
(CPI) ~,J;rn1ft 1i>lVO'i~'Vl'i'J1'Wl\U'liV U'itl'Vlftl'VIVrl111 fourivu11tl'1 J,tl ,i',i, 1'11fl~11.i'v11111i'iu
fBVftt 3.5 !!flt
1.2 fll!J1 mn1v1~vu 1uei'm 1fovot 0.15 ~ v,nv 1ley'Vlih 1m~ou ~V1flV1'1J'W'i11J~1ri,1 ~lfl'Vli'wti'liu
~ 1,1'u1 m,,i'1u~, m, (11 li111flfl 1H~101~01nuli'Vlnu111m1 m,,J,~fi'uno llfttt1u1h1'1l1mlJlll)!l)!l!'lfl

39

M-llJ1-111lJ1m-,olJH~1-1~11-ITm111-1m111J iiiivfo
11mm11,i'lh ~ oamu n,; t'.l1-1
1:11111lJi'JitmJffJ1-I~ 31 ll'IJ11111J YUi. 2561

2

2.1 ri1111m; ;1m~au 1u am1fava: 2 '\la1; iv "l,i';1m~a'U~1~v1nu'l'lfvufiY1.J~1i1'u1m;.1'11.rnn,rn1,i
~fla-,11u;1lJ Mrm1fl~t'll1irn:11'1111; '5',im;; 1v 111 'l ~t'll1 ,hril'W nmrn~u'1111;,011mrnfY161Yu

~ 111'u1 m;.1'1u fl 1; ,rn 1111.J amm'.l a1u ,1n'l'lfl'l 6iYu ~ ~1'll1u a~11'1111; i11 m; i1t~ll t'll1 '111ilu m; ua~
u111 n i11mrn'.la,inM11,:1'll1 ,i11ilumrna~u'1m; i11n1; 1u1u~'\la1liruru11-ii1 .i11ilumrna:
" "
11'1111; \l11nn11 «n~ 1~ u,,l'a1 111uilri 1111 m;;1vi'Jt1ill11.Ja,mfava~ 3 '\la1111mu~inun11u;:mw m;
;1vM;1vi'J~1rlv1n11'1'1f1161Yu~1i1'11'1m;,l'1um,l'lm11rl111foi'J111fla11
2.2 ri1u'1m;111mu 20 a1t11J1'1'1 <B1,~·1h;:1u11.Jvl1mrnrn'lla1i'J 1'1.Pr. 2561 trn~i'J 1'1.Pr 256211"la1u~

tu~ fl a111u; ,ll ua:~f ,in 1; 'l'1 i'l'l 6iYu 1'Vl; 11lJu 111!J1,1',1fla1111.J ~1~u1nu'l'1 i'Y161Y1.J ~ 1,1'u1fl 1; ,I'1u
mrna111~t1i!Jtu<B11\'Ju'l'111'161Yu 111;111{11it1l)l'W 1m11lJ'UlfllJ~MlJ'Lltiim~lJ11f1~ 2 1rn~flf1~ 3
~flHl'J'Ll;w1i1'~i11mrni'Y16ITu 1'1'1;11lJ'UlfllJVJ101,,1m,11,imill1ui'J 1'1.Pr. 2561 trn:i'Jl'l.Pr. 2562
\illlJ!1111\J

,illilu n1; !! a:111111; \lfl fl 1; ~(~ V1fl\J'l'l i'l'l 6iYu ~ 1,1'\J1 f11j ,I'l'Ll fl 1; l'1 a,,i ('\I) irl aU'l'l r1'161Yu ~ 111'lJ101 j
,I'1unmm1,1~ 111'~\lfimrni'l'16iYu 1m11lJ'Ll111!Jvl1nmrn1,ulilJ1~lJ J1tl a,1; 1ri1u1 nmlirnii!J 1wivi a:m&

.

"' ,_,
d
••
• -~ 1
•
,:tu'U
rnm!J'l'lfl61'1'1'U11ll!rn:mi11mrnrnv111.J
mfl!J'Wlflm~ ,,,
,winMn'W

.

~1'1'11n11f aua: 11 o '\la1u;~morn1;; 1uM;1ui'J;~u:u11'\larni'Y161Y1.J~ti1'111m;.1'11.Jm;l'la1,irl111foi'J
111na 11 ~\111 fllj '1'111'16ffu 1\'1j mm 111)JU ff'Vl li Mf11.i 1\i161J!!'Vl'Ulii!Jti!lJ!\'J'U 1111.l 1'Ll ~!'Vllfl\Jf aua: I0
'\la1;1uMri11.Jtn'U~tn1.Jn111111.J11.Jfaua~ 11 o 111nri11 m!J~ri1mrn !'WfllJ!IJ!lll1mrni1'n
13

'

,

fl ,lllt i\v1 vlfl!lm 111 am u u
1111lJ! ~V1 v1mi'm 1116 fl! rl Uft 6 m; !'U~V'U U'U fl 1'1161 tJl'ij 111 amrlv!'U l'I fl 1'1 ff'Ll 'l'111'1 £J!W~11tl ff'U'V111 m; !1'U ~ 61 v
.
,
'
vl11 i1'fia-l 'l.'l'U 11lJUfl 11!J!fl U1 vlfl !JI'! j 111 a rnuu Muri !ll'l j 111 arnu U'\l 61l1'U fJ 1n ll~ 11.J'U fl ]j !1'U !!ft ~l1'U n1hJ

.

40

f1!l~'lj\.lnlJ1m~ll1l~~\j~l\.llmfl:i-l'lnmJ ~ilvfo
111Jll1!111'Jli1" f1!l1.N1Jnl1111-1

ii111rui'lifw:iv111-1~ 31 ll\.11lfl1J Vi.fl. 2561

13
'
' (11a)
11111J1!lv~1J1n11m1Aamuv
'
'
im"1d11i'I Vi.ff. 2558 t1!l111m11JM1'11'111151\!ll!lttann.llivv11m1,1amuvil!Jc1li1~11nw

.%

d .......

.Jy

'...

"'

.%

"'d

y

il'1vu1Y1

I I,325.00

'li,lJam1,1vmuv111Y1,!lVo" 5.45 ,rn\'.J ua•v,n1,1amuuaavm'YI THBFIX u1m0va" 3 1>10\'.J
'<:I

iv '"1111,i'I Vi.ff. 2560 nv111v,11J Mt '11'1111!!1\!ll! 1ua mtltvv 11m 1,rnmrlailiiali 1~1v 1v 2,660.00 il'1v 1.Jl'YI
Ji

d

,1

.,,

dV

I

...

"'

,J

0,)

d

V

'

':."I

'li11J!lmlfl!lnt1.JLJ!Hm!lva• 5.07 M\'.J ua"!l1>1'1fl!lnt1.Jac1avm'YI THBFIX 1.J1mava" 3 1>1!l1J

Vi.ft.

2561

Vi.ft. 2560

V

cll'W1.Jlll
(154.58)

111 l!J!

(290.15)

*u, ,I'l'W f111 hfiiw\la ~ !l fl1ll.Jt*a,~ rj lltl/1\! l!l 1il '\J.itlU'IJ~mlJ llt\!tl/1 eR1!l 11llJf-la !l

,i tn• Ul'll1'W l'lflfm 1n

iiv 11i'tt v',rn m, t1v '\JB, nB,'l'J'W, w m1lJt*a1.I'1v m, 11,fiivtilmn,1il1n1111m*v11v m, ,1',1nn 11 vmrl1.Jli 11 'Iii

,

""'

.,;

o

""

d v.l

v

d

""

"'

.t

<:ll

o

,J.,,.

"'

d .t

,

!Jftfll~l'ln,w 111J1am il l'W1'Wt,'W'Ylf;!9rnua"f;! '\110,inMtrnmtlavvl'l'W'YIHWm !l'!f1,"11v l'l'Wnv 1v '\11.U•'Ylml'lv,/j 10

iJ wi 1m !l 1.J fua" t~lJ i 111v m, uam tit vv /i'v ua" l'lllJ 1, u.i a, an 1111 ii'v 1,I'!l ti11 ~ l'I," iv 5t11J ru" '\Iv 1~~ 'Ii.iii
fl 11mrlv1'11'!l, /i'v 1v m, ~ 11 m.u l!J ali 1~~ n,, lJ'\J v,iiv 'YI f tt v''YI 11 n1, 11mrn•11d ff'W'YI 11 n1, 11v n!l 1'1J'W, 1lJll m,
~ ill"i Ut ll'IU l'W f1 l"i WlJ il 'J'IJ'W '\I !l ,,I''W lj'W ~! 01'1 il lf1 nl"i Uft nt ti~ LJ\Jl-15 !l 'til1 • 11 d fl'W eR 1"i lfl 11'1 llJ'IJI\!:ii'IJ !l 1fl'W 'YI f 'Yl tf
uc1•11diivm1t11n1v 'II v1na,YJm1lJ ru iv~ 31 nmlfilJ Vi.ff. 2561 ua" 'Yl.R. 2560 vi1lJ~tl,1nn 11Hum,11u

v,

il!Ja r11~ in tl't1i ii'1.J!J ari 1~win, w

' ""'

' o
<:1.:s

V
"' "'
di
'!Jflfl mrn" n11 m, 'YI tnvTu!l,
nv
n1.Jn!l,'IJU, 1!J 11mvm
'!Jflfl mrn" ""nil mrnlJ !l l'W 1ilfl1\J ijlJn v111m 11J ~ nm1.JijlJ
""

,::1

1fl vnv111m1lJ11"i B!l tjmv Mm,1111.Jij lJt~ v1/i'vii'1.Jn !l,'l'J v, 11.J '!i.i1111•1\'Ju 1fl LJ'YI 11m 1111 vm,a'e!J , 'llJO 11.J°:i,1'YI
~'YI 111il'1~ i:i !llj\j 1.J:i .r'VIV !)LJ Uft~n ~ m,~ 11'1 \j 1.J1Ei'YI J!JV i'Wlfl5 !)[1} 01/i'v \j !) n111nd 'lJ flfiau a•n ilm,~ !~ 01'11'!l1 ii'u
ifo 1lJO 1\J:i Ei'Vii 1)JUfl"'lJ flfl ceR ,Ii 0111l 1vc1111 \j~ll ff 'YI ll el!lf1l!I v11i.i-i1Y111111, 1111l !)!111 a'!ll.Jtrn"ll ~ !1ll~ft!l ti111\'J1-1
l'll,~lf 1,ily/i'1.J nv,11 'W '1lJ ~1.J:i 111, il 111I\!' 'llJi1nn lJf11, trn•tttl'm 111 '\J!l ,n B1'1'J 'W '1lJ trn•l'llJ 1in1u me1.J11f1
~ i nITTiflii'1.J'lJ r111am 1i1i!v ii il m, uc1•'1Jflflai111 lJfltl'iulJfifl 1111"! !l 011 n1, ~1rlv1'11'v1 /i'v ii'u ne111u, 1lJ
41

Oll1'1'J'U~ 11.11m1!!;1~fiu:ij1uhm11.1inr11J Ailifa
ttlJ 1m'll\lllh: n 1111111 n 1~1'.lu

limfoiJli'.ueyvrJ'u~ 31 ll'U1lfllJ \'Ul. 2561

14

1h:::mF1ii{l~vl.:i1
HQJ'lflfl
~!

""'

'

'l

A .,,_

I

'

V

- 1uUJJtl011'U1m!-HJtJS11'l l'Hiy <Jisl0011u1mMlJ1ti1mvua::: 25.79

(w.rr. 2560: foooa 28.11)

- 1r.l'U~'\llfJVlfvufih.J 1m,u1!vni'u11u

1

?J ,,.,,_ V
,,.,
"'
""'
-1ul.l1jfi01JlJ'Utl-.l~1l~D1:il'l:rnmru VlrnlJ'Ulfl11'nu

1my'

ifl"Ufava::: s.oo ,iv,nil'u1'Ulju~ilTtt'U1r/Mml1rl',rn1Jv1
::I! v"' V
11
""
""1
• .< j _.
"1 V
"'
- lu'UIJl:ltllJ'U'Ufl~l;f'UWff'tl:6 1-H11'i':i'UU'i::: fJ'b''U~lfljlt'.t tvl~'Y11i

sw imij1iiu!mrn::: 5.00 'llO-Jil1uT1.nfu~ilTH'Uw1Yiufl1
J..i1rnv1
::liV"'-V
II
"'""'1
oJ/
1••
• !u'Uf;!Otl'tp.J'U6~~'lllllVl'JVHICf'U flJ.:Jff'JN11'Ujl'U'S1r.J 'HiylffU

{vua::: 5.00 'UfM U1tJ1u,fu~ii111il wil'l11ft1'in1rn1
· 1~u~Omfu'Uo.:i~1i11rn~u1111sil'lmn1llm1t11 mij1tlu
foua::: 5.00 'Utminni.nfu~1hmJwllufi1l.nnrn
'.:'ii><!!'

• lu'1.Uj0il'H'l-l1ttft·Hl'I.J'JW

foCJa::: 4.21
u'\iJTI u,orl,fl~ (UmTIA1Tio) "''"
u1Yn rn1;u h:forn flt11Jii1'Um'!7"U il1flv1

,.Ji..,,
'HOJ '1f.'.I0011U1Uft.'.ll]'US1lJ

(Vi.ff. 2560:

hiu) 1rn:::1iitm'hT'l'lcioo,nH114

,, " • ·1'1.101'.iHJus:::
• ., 1U'lflHllmlU
'
i"YHJ"Ylll•
- lu'Ulj'Ulllff'l'l'li
-1ih..1~'U1t1ilVJfiiunTii'm.h::: 1t1'lf1.hnm1u'l~qV1fi
'.:'1~'J/,.,,l,,,1
,Ji
· lull!J il1l'lfTt1SVWff1.J fl'J.:jffjlm'UJl'I.J

''"

,x

"'°l

• lu'U~'\Jltll'l'H'ltlff'U f\j.:jft"il.:J'l.1'Ujlt.l

='1 'J/ '
"'
...
.,
...
""" 1
" X
· luUlji'111UfttU'J11l'J,l(,10,'Jl1ft0Vl:iVWff'U
fl'J'3fll1H'fU!11.J

1

•

='1 'J/ , ,
....
"""
X
• lu'Urjl'lfl'l11..:JYIS'VWff'U flH1'f'JHl'fU)l'U

1

'

:;,le 'J/ ,
"'
...
.,
...
"""
X
· lu'Wjl'lf111fttU:il11'Jtll'101'H1ftfftl:il'IUff'U fl'J..Jff'Jl.'.IVl'I.Jjl'W

I

•

~I Y
.,
"""
X
- lul-Hj'Ultttl'J'l-'Wff'U
fl'J.'.lil'.i1'1W'UJ1'U

;it 'J/
...
"""
j fl'J'1ffslrn'U:pw
• X
·tu'Ufj'llltlmvwff'U

...

"'

..

....

'U'illVI lVltafl6lJ 110ffl'ltl1 U1H'l.HIUJ'Utl IJlflvl

::'! 'J/o,
....
"""
"r
· lu'U!Jlll'101'Jl1'JVWff'U !l'!SfllJ'Wlfl1J

immrniln.1~o ,i1ti• (mn~u)

• l~'U~1(jllftr-llllht it1'1tif'lHl.'.100'1l'J'US1lJ

1ihivi11a'm1:i'vHll1v1mrna-np.1 1iwmW•1uf ,hf1'1

- 1~u~il'1mrnonp.i

1i'Ulfll:ii'l'Wl'lllli•1Hf il1fl,1 (llrll'lf'U)

• lUtlljOfllJ\.l'Utl,lUS'lfl1'iJ(,101rnO..Jl]1.J '11.:JOtllJl.J'lOU!;lt 99.99

~

='1

,...,.

'J/

"" ...

...

Ji "'

'J/

'J/

itm'slftn)(,101SOtHVfW

='1 ,...,.
•
1 '.Ii "' '
'J/
• !u'Uij0011'W1t11J.:.lll'U'flU 'Ht'!J <Ji..JOOttlDUMlJ'U:illJ':i oua::: 2.44
(1'.ff. 2560: '"""" 4.25)
::'I !:"I 'J/ Vo<! "'
• lu'Uf;11'HQtllJl'1'U

,,

"'" .

. .,

.

'

- lu'Ulj 111rn-m'.i1.:J'WH101i'U1fl1:ill'1til'IHff1'.iO~l'ltl1i

42

O!l1'1J'll11:IJ1m111~1~ii'll!l'llll'lafl:IJ'lllfl:IJ A1irfo
11mm11i;i1h~nemunm'.iu
l!lttruu~'lli,!ffl'll~ 31 ll'll1lll:IJ 'l'Ul. 2561

14

fl)

fl.ft. 2561

l'<.ft. 2560

\JH'l

\JH'l

ulommh11u,i11m

·nui~~lfltll'iii-i'tJU

u';,l",i i'lterl,,in <iJ1emfl1noJ ,ho,i
j

1t11~illfll~'U MlJ'U 1uffqiqp1vu'lJ1vV15-wtlilu

ur1:::ih1ij1t1'1i

I ,880,334, t 80

I ,885,484,160 rrnJ 'fftyqp~~ nr1-1i 11J flu

1,239,881,988

1,215,004,875 WlllJ tf tyty1~WlflM'.i 1lJ flu

u~'llYI rn1Vu i'J~um m:)'uihUm~-u il1fl~

no Moini,u a,~u 1miqJqp 1eu,1011,woilu
uadh1ih1oi,l'

,rnMtu

5,457,133

"1"ll(Y'!J1~" aa,i 1wi'lj

2,122,096,673

~lllffi:\!qJl~~flfMi 1lJtf'U

'U~lJn 'YIJ 0t11V1a4r{Jvi Ae4'LJm':it'l-A i11fl~

,101.l',imh
,rn11it'lj
u';,l",i "J lJW ta• gilno~U'!fa """'Jillfl~'lj ,ho,i
no11i,i1i,h

'i1t11itu

4,013,183,487
17,936,000

34,102,720 m11fftyty1~~nft-1i-:11Jn''U

3,031,745,392

1,172,826,136 A1lJffqJ (Y 1~fl t1 ftsl ',i 111 fiu

12,312,000

36,299,068

~ 111ffqity1~Wlmwi 1u flu

u';,l"n "J lJW ~10,i

:iwlltu

9,752,000

53,121,079 ~ llJ fft11ry1'fl~mM'.i 1lJfi''U

,u1m1alin11no ~10,i (>1m•1j)

1

j)

,:

'.iW ~YHlfl!'lH.I

10,443,812

3,375,384

fotm::: 0.37 ~ 0.87 ~vtJ
(Vi.ff. 2560:

0.37 - o.62

!auao

,ieiJJ

sm,m1novnw•ti ~10,i (>1m•1jJ
mili•erntlu

14

14

foua• 0.375 iieiJ
(Vi.ft. 2560:

faua~ 0.375 iieiJJ

43

nfl~'IJil71lJYmwl/H~IJ!llJ!mi'llJ\lli'llJ flurfo
ttlJ 1m111'.1 lh ~ flflm u n,, i'.lu
lY1l'lfoiJi'l'.1,1lJfl1\J~ 31 fi\J1li'llJ l'Ul. 2561

14

.'

,,am,11u1,11'li'lllUll•n~fll,TI!OV1'UMll\J (l'ifl)

l'l.ft. 2561

'l'l.ft. 2560

um

\Jl>'I

100,682,967

76,694,279

fll"51Uflt16Ufl l1'11U1Ul11~ 12

17,416,811

e1u,1ua"1aufllu1rnium~

60,269,563

33,443,260

~llJ'J1Ufl~l8U\ol 'hJ'HlJltHH~ 12

121,888,595

97,660,180

mmi!\)!\)l~nmi,i1m11J

')
... ..,

..,

..,

t

OJ

1J'Hfi1 'Hi.'tO'fl 'a:'t'lfH.lP!fl 110 B~YJ1.!

1nurmu~6 0111'1
fi11i n'JJ1'Ut11Jfll'J

u~ ms

fi1'1Al,1>'1U>'l11U~6 Ulflvl (IJ111VIJ)
,l'i,l'j1rni.nm:,,,
11UflU

J 18,084,378

(ii1t,) Slfll'J1'1)>'1i~o,tlJlflS~l-"lfl

ffqJqi1unmtl~uinimHn1rndu

(57,028,260)

smA1,ni\n,1nu ,i1nv1 (1Jmvu)
'
• •
,J'i~ 1U'lf'U'
fllli'.illJtt.WlJ~~HlH·JTI

23,915,731

fi11.Uil1t1 lu t11'J m 111n01.1V1i'wu'ilt!
im,nf
1mnumeu

,,Ju~,,,

"' ..,

12

40,614
d

•

..,

1J'a:'l:IYI lYIU'lfltl'lJ U6i:n<:Ufl Uil!'UilllJ't-ft1 illflvl

riu ss1J1'U U)J~fl'lfll'iYli'vu.i'n-u 1Vl'i r111u wm
ulu'ri VlJ H\.!mv11'Uvi Aa~Um'itu ij1flv1
rl1ff'tl1iU11-.'.J'Y11~

,Jitrn na 'IJW 10,s ~Ur:ie~uqs~ flDJJ'IJUmtu il1flv)

.

fi1il'Yl1itrti -rn1..:i

.

13,465,575

'
flllff'ilJfl1llJ lt'IMU'S -3'\IB,mn

fi1~11'Uum':i

fi11'l.f1~~h.um::fi1mi11 s..:i1j au
fi ,~ e1 uu'Yl1Hf ll'I rum J rr10 YI f ri Ufltt

.,; ., J

""

890,010 m~'l'llOS~1'iH
2,327,554
182,819.740
79,200,000

2,533,224

e1~ff!\J!\)liieno,i1m1u

3,131,645 mJJfftyty1vlAmui11Jn'ii
6,600,000

Sl~ff'lJ!\)lVISflfl,iauflU

44

ne1~1Jn:1Jlm1ll~H.Ji1J!jl1Jlm1unmm

ii:Ori'a

11mumi;i1.hsn11uwn111'.l1J
i:!1'11ruTI~mJWl'lJ~ 31 '.61J1ll'l:IJ !'I.fl. 2561

14

<o.
Q ' <:I'
iJ
1l!Jfl11 fiU'IJl'll'll!Ul'IS fi~filHl!fi!J1'111l1 fi'IJ ( ~ 11)
V

0.,

I

'l'l.fl. 2561

'l'l.ft. 2560

IJl\'I

IJl\'I

313,389,030

J 14,247,360

fl)

1/i'll'l'I iiiavlmn ciJ,emfl11'1o) 01/i'v1

~ tw1l '01 riff ty qp 1fl'w '\JWYl Sv1u'il'Uua~fi'Vli'i 1aii

m1J1lf!.!qpvl,1na.:J:h1Jtlt1

1,559,170

1,420,821

u~tln 'YIJ a,..uno{n'Iv1 f10~Uantu '\110v1
,..

J'

'JI

11l1'ttllfll'ifl1

410,356,160
1,972.473.147

274,641,667 murl'tyfl!l~flm1,1S 111flu
238,719,037

l'll1J!ftyqJl~RmMS111flu

126,593

a1Uff<)j')Jli1anMi1"/i'i,

ujl¥11 'flj lJ'W HJ'lf gikio~utt1a flfll!1Jilm'!ft1 ;hfl~
,:

""

.

'

,..

~mn-1'il1ni-:.n~l!Wtn-nru1
""

...

ff'U'Vl'i'YW6'W

13,932

' ' .r d
"'1 "I ' '
,..
flll'l:ll'W'Ul'IUll~flT1l 'i >ll'i tl'U 'il ltlrl11'tt'U1

1i111tlnml'1
p

,!/

1,400,000

....;j

$

d"' .,J

""

14,890 ;i11Jl11fl~"Utl'ilH
l'l 111 fft111111~RflMS 111fiu

750,569,787
81,409,974

2,948,417

'illllffqJqJl~l'lmWi111fl'U

1,444,212,826

254,093,479

"'"ff'1J'1Jl~sno,i1u/i'u

43,623

~111ITtyQJ1'l1,;imFJ'i111fiu

3,131,645

1'111ln't1!i!J1lll'lm1,1l111fiu

7,062,000

al"ff'1J')jlflafiM51UtlU

312,488

S1"ll')j<)jl~ano,i1u111-1

2,690,914,295

1,883,906,470

a1Ull')j<)jli1sno,i1unlJ

1,314,508,687

371,847,553

SlUff<)j<)jli'isno,i1u111-1

1,956,331,314

994,183,342

453,143

221,315

0

l '11 lr1ll 'Olf1fl1J 9/tH~'U MlJ'W

!iwi11ilunml'i, uw
f>i11'lf 1~~-uua:;fi 1n1~1 'i -3l1fl'wffH~1v
'
0
"'
,..
..,
"'""
'II
'
flWlV'l.JliVl'W
ft'1'H
Sllfll'i
Ultl'Vl'il'ftlfl''Wfll-3
il10

fllff\'1~1111~\'ll~li'i, "'"
J1u 1~ri1t'l11Suft1-31-1tf1

,u1m1nlim11'1u 01/i'v1 (lJm~u)
11i,~1nn11m,

!'auas 0.37 • o.s1,ia,J
(VI.ft. 2560:
. o.62

!iin,rn,ilumJ'~uaaaiJ,s1u~illi'i,ow
f11 i rff~iu lu m-sm 1'1 rrnu'l'ls'vu.fi1u
,//
•IVJ'jfllJ'U lfllJflN'01U
• '
1fl1 ·3'ft'd, H'l'i'Ujll'U

2.480,449

1,569,605

!auo~ 0.37

,ia,J)

S1"'1UOS10US !\J11"1Ul\1~

12

21,400

45

fifl~!Jlfi1lJlfiH!l~l~~1'!11'lmmnmm ll~Yla

11mmttl'.j1h:nauw01,11i;
li111foU~1'1!ffJ\j~ 31 li!-fllfilJ YI.fl. 2561

14

A)

"·"· 2561

V!.S. 2560

um

lJWl

lllU1J1Vnlllll~'1m

t1ov1r1.:im~on'1nf~}lnrl1flfJ1<b'o.:iflu (~ti)
1i,iY1t1irnn1Y1~-o'v1nijn0.:i'JU invw1W11~ il1flv1
flu'.i nHtlmJm'i ;i~m'.i rfi-:1il10

9,991,223

fl11'1f'il1tnfH'ilw

7,367,972 mll'.iWt'l:t:tflUlfl 'h.irtlJlfJll1'f] 12

411,231

,,j""

~

mlJ'Yl!fWl'IJ'W'il14

fi'UlAl~,YIU'WUit'tf~ ~lflvl (ll11l'tfU)
1~uN1n1iu lfl 1J

11!\J!\J 11 rn nnJ 3uu

2,255,498

o• 11e fl mdu

59,410,109

lir)lU1'lH01'.i!~'Utf1,3,i10

.

""
!'3'i.lQUlJ'.i~tl~l'.J11
... V

'U'Hft'l

d

o

I 16,438,369 ¥11 lJ fftytY1'n~

m, ,3',j 11J 01.!

56,055,309

95,559,693

fl llJ fftyty1l1 jtl rm -1i 1iii1-w

6,1 I 3,643,627

5,436,492,507

~ 11Jfft\J{Ylll ~ mwi 11Jf1'i-1

._,

inmmn.J uem~-n m.11U<iJUlU'VI mo~

fl lli '.i 1rnii UlJ~'D~m'.i l1i'Viu'ff u1'Yl'i fllJ'U lfllJft\:i,i 1v

15

3,776

3,738,876

3,082,912 ~l:IJ'Sltlf\~l6t1~hA'l1lJ1Ul11~ 12

1111'.Jfil,111.flll'.J'llll~-ri;rui;,,~~,i;

bm:n.l,:'1[1Jflru:nn1rn1rn,11i;11f,~ I/25621rla1u~ 301Jm1111J 1ur. 2562 11tu:n,rnm,'l.l'i'.l1J~fl1.j1J1\
m,im1nn1'h1~u11uifmrn1u1im1m.hva~ 0.2600 Ul'VI 1~u~11nw1ui,1i'i.J 2,506 .i'11'U1l'l 11uifu~a

46

V

~

~

,1-1'11 31 lJUlfllJ 'VU!. 2562

pwc

" ""I"

"

.,

'

"
~
'i"
.,., ., .ii . I
"
'IJTVU'ill !fl ffel'I.Jl'11'W'llel:IH'l'Y11.:JnT.Wl'W1:::l111·:m1tl'llel.:Jflel.:J'Vl'U'rJ)J 'i"1!'1Hff11.:i'Vl'U,11'W
Il'11fl)J'W1fl)J fl 'il'Vl ti '1!.:JlJ1::: flel'I.Jfl1V
~

.

.

.

~

.

.:i1J,1t1ut1:::.:i1.JtJ1:::m1mwt1:::1flv,111'Ut1.:i'Vl'U ru 1'U~ 31 l1'U1!'1:1J 'VUY. 2562 .:iur\'1h'lllfl'Vl'U .:J1.JLLfffl.:iflmtJ~uu11tJt1.:i

" "

'llel.:J'IJTYH'ill

,,

'JJ"l9/_ f ~-'~

'JI

QI

I

.::::i,

'IJ TVH 'ii 1 I fl lJ ~ 1.Jlll .:Jl'W ff el'I.J 'Vll'W 911lJ:IJ11111 J 11.J .:Jl'W ff'el'I.J'Vl l'W 1l1 ff 24 10 "fl11 ff el'U 'Vll'W 'lJ ellJ tll'l 1.:J fl11 l.:J'W 1 :::l11 H flltl

1 '

"
., "'"'
.,
'
.I
1'
.!l '
1,iu~ffeJ'U'l.Jty'll'rn
e1ip.y1111'1JeJ.:Jfl'ilfl11"
mrne1'l.Jl'll'Wfl.,.:Jflt111lJ1
:::fleJ'I.J ~nu
m1 ,'b'1timrnv'l.Jt11).J'!Jflt11m'I!
.:imu 11 ty

'i"

~I
"QI
'JI
d
o' _ e
.o
~
.d
'1a
l lJ'WYl)'l.J rlfl 'b'fl1.Jfl 1'U fl 11 l.:J'\..llltl:::1.JtU'lf
ll tl:::fl1111!'111:::l1 l lJ1 V'I.Jl 'V1 U'UU tl:::1tifllnl'fl'I.Jl'11'W fl'U fl11 ffeJ1.J'V11'U'UlJ'IJ fl'I.Jl '1191
u
4::1.

,C\

,C\

Q.I'

~

'If f

~1n,1fl11fl11\1111,Jfffl'Ullll)J)J 111l1i TU fl l)fffl'U'Ut!firvi 1hr 1'VH 1 himlJ 110 Mmllll ~eltl''U 1111:::'Y'l'UL1ei.:i~l1t!vri1fity

9)

9)

i

t

.,:t

.d

d

19,1 d

I

j/

I

q

QI

T

'IJ1'Yil'il1 )J'Y'11.Jff.:Jl'l!i'.l'WL'l111l" '11L'lffl11'1J'el)Jtll'11.:Jfl11l.:J'U1:::l111.:Jfl1tlrl.:Jfltl11
'U

fiff;I
"

i )J''l,l'i),l'V]l'IJ'Ulll1).J)J1\Pl1,11'Ufl1)'UtlJ'lf
"'GJ
~
d
~'U'U'Vl 34
O

.ct

QJ

~

QI

fJ

lll.:JtilHJtl
Q,I

d

,dQ,I

rlfffl'U'I.JW'b'rnfl'\.JtUl\Plltl'IJ'Vl
4095
"
u
..
Cl

fl1.:JL'Vl'Yi)J111'U m
IO 'Yi(]'l:lfllfl)J 'Yi.fl. 2562
~

• • • • • • '"' ' • " '° • ''' °' ' ' ' '' ''' •• ''' • • ' ' ' " " • • •• • • • " • • • •• • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • •

•• • •• • • I•••• • ••••• •

o o •, ,

,o, ,o •, , , , , , , • ,o,

o o•, o , " "

o +o " , , , , o o n , , , , , , , o , , , , , , , , , 0

,

,

, ,, ,

,

0 0 0 ,

,

"

, ,,, "

, , , , 0 , , 0 , , " 0 0 ,o OO "

PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
15th Floor Bangkok City Towe,~ 179/74-80 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand
T: +66 (o) 2844 1000 F: +66 (o) 2286 5050, www.pwc.com/th

0 00 , , 0 , , , , , , , 0 0 , , , , 0 ,

0 ,, , 0 ,, 0 ,, 0

u

O!

~

~

1\H'l 31 IJ\JlfllJ Vi.fl. 2562

31 '.61J11fllJ
'W.R. 2562

'VI.ft. 2561

lJl'i'I

lJl'l'I

177,208,510,000

173,020,855,760

1,617,663,022

1,539,018,127

5, 12

1,563,484,069

1,959,774,384

6, 12

312,503,970

313,389,030

7,569,246

453,144

4,669,470,633

4,669,470,633

476,713,776

373,719,834

185,855,914,716

181,876,680,912

398,828,586

396,647,028

398,828,586

396,647,028

186,254,743,302

182,273,327,940

111Jla111vJ

~
1 ""'1
y,d
'""
l~1-HH)1U u~rn~ ,m~m1w1ul1um1Ji.il'lmq1>1n,rn

(1lfil)1\J VU'!. 2562 : 139.002 ftl\J1Jl11

•

lW~ VU!. 2561: 139,002 <11\J1Jl11)

.

:r

4

. .

t1u <1~11\J 1\j'\1 iin11 'W Vl'lllJIJon lV~ TI'' lJ
(,1m11u 'W.ft. 2562: 1,61711'1urn11
l!<I~ 'W.ft. 2561 : 1,530 ft1\J1J111)

t1u~1mu1m,

12

12
Q

V

d

~

-i 11J l!IJ 11 -i vm 11~u n au

12

2

~~fln

ntl-3lJ-U 'ilJJifl'i·HY11-3~\.lf nli mmamn.1

..iu~n (v1t1)
ru 1'Un 31

ii'U1trn vu,. 2s62

VI 'il 'IHftl 1J 11 al

..

.....
'lnHf\.l
.

31 JJ\.llflll

31 li'\.lllflJJ

V'I.H. 2562

Vi.~. 2561

1Jl't1

1Jnl

151,247,2 19

49 1,766,134

4,73 1,1 94,660

4,73 1,194,660

12

284,0 19,956

269,062,726

12

I ,729,689,953

1,619,096, 121

7, 12

I 3,063,344,366

II , 12

I 05,204,290

154,576,904

62,100,353

62,435,669

20,126,800,797

7,328, 132,214

12

1,079,052,946

1,071,818,1 74

7, 12

I4,759,292,255

27 ,803,788,468

15,838,345,201

28,875,606,642

35,965,145,998

36,203,738,856

150,289,597,304

146,069,589,084

8

96,379,430,540

96,379,430,540

8

I I 1,3 16,208,45 I

I I 1,3 16,208,451

38,973,388,853

34,753,380,633

150,289,597,304

146,069,589,084

15.5935

15. 1556

9,637 ,943,054

9,637 ,943,054

'111JltJl'H~

'11ilihm~-u11vu

.

y

..

y

lll1l1lH11'Hl1

12

A ~
" C:
lllllftl lllflfll'i'lftl 1,:n.Jt1'1 'l'JU

4, 12

fi1H~1m1'1'1~10

JJ,d
dd
d ~I
ft'l\l 'IJ tl '11'1\l fJOJ.m: o::011V10'1f11'11 u ,i 'l/l'i:: mo 'U'l1tl '1u
1

O

oQ

.

O

,

tl

i

l'ltyty l ll'tlflltl~ IJtl ~'i 1fl V fl I IJ
'
'11tiii'U11)l'U11ot&u

.

1"1

4

)Jttilir-u1il tt~ 'U11v -u

V

ti

,et.

n''U'Yl"SViVtJ''t'l'.li

'l'J'Ullfl't1::1uo'U
'11'l.111JM'l'j'U 9,637,943,054 '11lll1Jl,J'tlfll'l1'l.111J'tl:: JO 1J1l'I
(Vi.ff. 2561 : l1'l.111J'tl'1'1'J'U 9,637,943,054 '11'U11J l;j'tlfll'l1'U11J'tl:: 10 1J1l'I)

'"'I,,"

J)d

I

'IJlJl'I fl'i1Jlllfl~OV'l1'Ul0M'l'J'U

n,'lrn::mJ

4

~

,/

""'

I

I

ff'Ul'l'il'ilJ~l'l~fltl'l1'U11J(1J1l'I)
0

f

d

O

I

,,

t

I

llltn'U l1'U11J'tl'1'1'J'Ul'l ll1'11'U1011cl1l'l'1'11i.Jfl (l1'U 1 U)

~

~

'UlUft'i.Jl'i·ni' l15ty'IJIJ'i l'ill'U
Y •

y~

~'l/1umrnm'i~llflf111

3

no,l1ptnufo1,lnh~~ugmTmmanflJJ ~illla
~11tl1:nnumrn:16ufl{hln~"!ll (tT~11J1;~11wrn11)
nt 1\.1~ 31 i1t.11flll 1'UI. 2562

fl-3i1Mfifl"i'llltrO\I

31

ihmui n.n. 2562
!oan::

1"Ufl11J01Q

1~urmp..11u1r1i1111m-ltr1H1i'l-l~1ii ("11u1mtt9J 4)
(SuM't1lJ1um1JJih111imfmfi1u1r11,lfl'fw.'fu31u
l~UtH'l)Ulum1JJffl1f1u,fl'11mfluu1f1JJ41u1u 6,000 !1'!1
Ill'\::: lm,lrrfmiu,i1u lmflJJUlfllJl.h-:::1fl"r1 Passive 6url.~u1'1fo~
~hi'rh11form hl1i~m11-m fl"Wl11fl~ou~
1~ul'l~VJU ium1uih1ilu-;::uulmuf1t11m1,,i11ii'n ul'I::
qtlm11h::uu~offry1111rufui1rnfo,l 1m:::
5:::uumovu1uuilw'Ui'l~U~f11,,i\l,l11'lfl
11Ul'l~1'JUlumrnih1i1u1rr1hrrn11t11f!lJli1mu 350 tfl'1
ur1::imuh\.ht1fl'~ ~<1 iuif llv'llu Wri111i'urrn 11-tulnTl
1m 11'1'll111-1'~ m.J. ~ 1u 1'U~ni'u ~ ~1<1 \l,,itti'fl
t~UM'J\.llun11lJn'VliiuU'l'11Yl"lfllJ\.llfl)Jli1tnu 2,589 tn1

"i1fHljU

'141.lrilQiili"i"jlj

'IJtHl,!rlfll

"'"

"'"

Q~!i"i"ilJ

16.390,555,464

27,244,910,000

15.24

15,384,010,040

26,273,260,000

!4.69

J,630,408,025

3,739,650,000

2.09

!7,002,190,457

l 8,329,4 l 0,000

10.25

5,312,841,346

5,405,410,000

J.02

[3,466,972,168

13,980,410,000

7.S2

tS,241,063,842

26,424,730,000

14.78

I 0, 748,870,704

14,684,800,000

8.21

806,897,620

!,225,840,000

0.69

545,788,653

543,810,000

0.30

12,293, I 02,380

10,395,470,000

5.81

3,410,742,809

3,617,650,000

2.02

24,768,623,!35

25,343.160,000

!4.17

]39,002,066,643

I 77,208,510,000

99.09

116,941,211

I ! 7,663,022

0.07

! ,500,000,000

l,500,000,000

0.84

l,616,94!,21 I

l ,6 ! 7,663,022

0.91

140,619,007,854

178,826,l 73,022

JOO.OD

1m:::lm1ri1t11urr-3 t<1 lui111v1Ju Wrl111i'um11ttu11m
1mM"WYltfl~O'U~1ut'IJfl~'U~~Hll~H1fl
i1"U l'\-Jl)U 1wm JJRn11 u1uuri'1thu,·111ii'n ~ ~ 1u{1 \1 ~,r'U 1'llrirn'lu
111u1m11 mMv1Yl1fl~Oti~m1:::0u1flofo1fl 1u.'1Jv1vfu~
n1 ~lll'nl.Jl11Um ur1::triutll''rm
Nirn'1 '1/\.l 1um 1Hff Ylt 11..1 luun'1t11u fl' ~11 ~n~<11 i.11'1J flJi.i H'ihn 'llJ
1,tu11m 1mff1~Yl1fltol.l~1m:::fhm1ofo'j!ll 1u1'1JF111i,~
nJ.Jmro.n-11Ufl"i!m:.:lnrnw=1m 1rn:::1uun'1t11ut\''1Wri1nfo111u1rrn
Ol.l tviof t~vi lLl'l::m o,;H Iuu\'10 u Lfl of rih1 i l.l 1'1Jvitu;;\ll1~U,J11 i11
i'Si.iim1u 1uff Y11iiurrn-im.h::: lu,i\J1J1m10MeyY1li

11t1M"11\.l l l.l if Ylli 11-lnTi foth-:: fo'!lifll 1m1t1 hi'f1'l1 i
~Lfil>llllflfl111111'tr1l1-i"W/Jffu 1111f1lJ\.11fllJ'IJOJ
1.J1'11111!10'11111~ ctJn:1Y1n1m1) 1l1n'fl
11un~tJU 1uffi1fil1,nnfu1h::: lu,i..f1J1n~1u 1vfeyYJti
~lfifllllflfl17111t'!i11tn 1Yl1fllJ\J1fl1J'IJO~
tlhivi itwiv b{mf!' flOllihUmi'u 41ri'fl
11u<N"11l.lluffY11ilum1i'mhdu•1:nfonrn1MQ"11i ll~1.ll911J flf,J~

!

1

~!fi¥l \l1flfl 111111'1i11m YJ1 flllUlfllJ'\I M

1.J'1l111 to1'lw 11fou1 flf!)J1i1'W1fli'u ~,n.i
l:i1.J.M"11U1uff1'li1urmfo1.h::10•1ri.llJ1nrn.ihi'fJ'11i ivlrn~u flf<1~ 2
~>i'ifl lllflfll"i 1tt°l'Ji11t1'1 l '111fllJ'U1fllJ'IJO,l
u5ll'Vl mt;u 11{1r1fl' f101Ji'.i1U1mt'u ll1n'fl
11i.11m1ull.lff11fim51,i11uYJ{'l'lu'ffu 1m ~ff'l11\.fu11u
11uM11i.iluih1finni'li11u1ni1.Jli'.Jun'1t111rn',J t1im~1J nf,J~ 1
111-lM'rlt/luihilimmh h.11::1.J11iuun'1t11Hi1~ 1vlm~1J nf J~ 2
11i.11H"11u1i,ff11Ilrrn1'1i11u"i:::uuluuri'1i11l!fl'~ niiJ1~1J flf,J~ J

h~ 1pii llTm -lffi;Htfii g: 1l..l

"i11Ji'S'IHH )11'

11un,J)JUhmn'n11°il'itl
111-ll'l1VJU iu11J1u1H11i.i
fl!N'l']Uttlmnm1110'1ii.li'.l!
11uH1mh:::~1

31

m ni;prm 2562

4

no-, ))\.l'f1 "Tm,,n-; 1,, ~ll ! rn Tm-mmm" Ailn'n
,,u1.h::flOtJ'llU'f'l::16uP111\.IM'llll

ru lllri Jl ihmm :ru,. 2562

Vl'i10'f'l'Olllli11
JI

llinmtJ YU'I.

2561

1oun::

'ilflltp.i

1Jnfl1qUhi1·m

'IIO,,JJ-nfl1

-----"-'"- ------="~'"::. ---~q_;;_,,_,_u
J~lllH'l]\.11\.IJJ'frioTn,,n'f11,ni\.Jfl\.l (l1"1f.1111\!J 4)

11lliW)t11 ii m 'i lJ ih1i1ii ,,t'Yj Urtu 1m -,ff;m1 w~ 1u
1~Ul'l~11u1un111Jff11f1unn lmri1Ju1nmiiu1u 6,000 11:'f1
un::1m-,n"fmiuJ1U 1mfl1J'UlfllJ1.h::1n'l1 Passive iu~1~u1,i'o-,
~tifri1wi'un111Mu7 fllj lmri'V1\1mio'I-I~
11i..·M'f)t.11um1uih1111..11::11ulvurh,hu'l',mfi°n un::
Q1lmnh::"Uuiiol'Tl)!f\/lOJ ~1~u1,i'o-, im::
'i !;:'IJlJ lJ7 0All 1JU i1ut<u .ivfu ~ ~ l,J f ,Jtt i'fl
i~"UMVJu1um1uih1iiuLrr11m·ram1m11i11.11-u 350 1l'f1
lll'l::luun',ii1un-, ~,, 1ui1a111J-u Wrhtti'um11Mu7m1
1 m ff·1·0'11fl~ou ~ 1u1"J miu~.i ,,, 1),,111.i
,1uti-,'l\.11-un1rnih,f1u1fl1 il11fl1JtnfllJ~1-u11..1 2,589 1ff1
m1: 1vun'1thur1-, ;,, 1uililvu'u Wrh11f11n11 ilfu1rm
1m ri'mfmg 0'1,j ~ 1t11 '11~11iu
\),n1i111
11'1,jM'fJ\J 1ti m11JiY11f1lJ luun'1ii1u ff -,l1 ~n ~,, 1u ,Jo v'IJ'l,j 1-trhl1 fo
11fu7 nTi 1mfl1'll'11A~Ol,j~L1r.::ih.11111of1U1111u1'1J111~u ~
n7,,mmn11uf11 ll<lt..R1Jru'l'lr1
i1trn-1 'rl\.J 1u fl'i <; lJ ff n'i 1u 1uun'1tl1Hi'l' ~» 11n; .,j 1lJ ii I)~ Vu Wrhn fo
1Mtlltm 1mflw'r'llt1~ou~ur1::0u1111of1t'ir1 b1'1Jf1Jt.1~
n1-,mw1Jl1lt1fl'i1tl'l:::tfilJru'Yl!'l 11r.::1m1n'1ti1uff-,Hri111fo1Mu1n11
ol,j Lirn{ 1il l'I! m:: 'U'i 01'1111.JUvi'i:i \.J 1r1011G¥J1ti I'll ,rifl,j ~fl l.,j l)-,l11.i

~lli,,,

11'1,jft-1\>JU lulh1il1urmf rn.h:: lv'lftf91m1uM'11riU
t1 u ri-,11u 1l,j ff rti 1u n11 foth::: 1V'lftfownu Mql1 ti
~!iil'I l!1nnn 1lfL'lirnfwci'i'iu i '1'11 fllJ'l,j 1fl1J'IJU.J
1111.Jn Um1i1fl~ o.h::mn1m1) li1!1v1

16,390,555,464

26,416,360,000

15.!3

15,384,010,040

25,229,450,000

14.45

3,630,408,025

), 706,680,000

2.12

17,002, l 90,457

! 7,002,190,457

9.74

5,312,841,346

5,411,190,000

3.10

13,466,972,168

13,466,972,168

7.72

I 5,24 l ,063,842

26,444,480,000

15.!5

10,748,870,704

14,760,600,000

8.46

806,897,620

1,225,990,000

0.70

545,788,653

543,650,000

0.31

12,293, I 02,380

I 0,419,660,000

5.97

3,4 l 0, 742,809

3,625,010,000

2.08

t1'1,j <H l)t. 1uff 11 ti h, m1 f u1h:: 1u'lrifu,m 1u M'l']'ni
~1ri\ol a1nrm 1l11•1:h1 in 1m fllJ\.JlfllJ"J0-1
1.ihiri mi9!u 111mn fl01JihlJ1fli'u i)1f1\ol
11Ufl-l'rJl,jluff11tihrn11fotl'i:: 1v'llifo1nnuMrp1ti 1vlrn9i1J flf,,~ 1

~1f11111,1nn11 M1'1!11a1 t '11'lfll.JU11'llJ'IJ~H

v~~YI rm<iu bfo1a fltl1JlJ1'Wm<ilJ il11l.i
11UMVJ'l,jluih1filun11f'!Jth::tu'lltfll1m1uMt111U 1rlwA1J ri#.,j~ 2
~1fi1111,1nnn 11fi,hrn11 ri1mm1fl1J'IJO.,j

'!J1~ri imtu 11fan'f flOlJil1ilmi'l,j \l11lF1
i1UM'iJU luih1tin111'li1llJY1{W!Jl1i.1m .,jtd'1-,ii't.1Jll,j
i1ur.~'lll,j1'1,jffntinm,h hm:1Juluuf11U1uff'11'1w~JJ d-,~ 1
11uM\JJ.j11-1B111im,1'1i1lu~~1J1J1uun'1ii1aff'11~m~1J d~~ 2
11uiHYJl,j1uih1fimmh1i1nu111uan'1tl1uff.J t1t1J1~lJ flf,,ct 3

11u!'1u MYJl-11'1,jlj''i'fi oTn,-1n'lHril.!f 1U

24,768,623,135

24,768,623,JJ5

14.19

]39,002,066,643

! 73,020,855,760

99.12

J,530,J40,720

l,539,018,!27

0.88

1'JllM'llilt.Jl1ii'nnfv16
11UMV)l,j11.,111t.lJUMlJ\.I
flO-,l)\.J tiJi:1 \1l111 j '11Uli\J f J

J ,530,340, 720

!40,532,407,363

- - ~ '·~"~'~·'-'-'~·'~'-' _ _ _ _,_.,_,
J 74,559,873,887

===='=' =·'='

M~l'Ju111JirlHn1:i'1~iiu!!11Ji mmnnmJ

~lino

wn111'111.il'lu ctl'~1iiMm111!!6uJ
o
V
4
_,.
oJ
<0t'
<:I
m1111Jnfll:l'l1J!fl61J!T1JlJ'm1J\'l 31 1J1Jli'l1J vu1. 2562

.

tt:1Jl!J!'l1Pj

VUl. 2562

VU!. 2561

lJl\'l

lJlVI

11a1ili111nnna~l'J"
4
1IJft(Jj(Jjl
• 1V'U'lllV\'ln"WftlJtrn~lll'lfi>lU
• <4
4
4
1l'1•
,1v 'l'
1'111ln!~'Ull~l'J'U

12

776,065,449

780,054,042

,w1Ylfllt'lll

12

2,354,542,439

1,131,902,366

12

7,116,102

1,563,031

3,137,723,990

1,913,519,439

,.

jl !

I

'

,1v ,1,1vntilu
11lJ':iW1iJi

I

19.1

I

I'll '111111'.l

fl lfi>'1JIUUlJn11 \l1'1nl>

10, 12

27,465,242

20,345,917

fllTI>,lJ!IJUIJf;J~!!llNll
,~ U'lllJ
'~·
t.11"

10, 12

6,838,446

4,343,036

10

1,243,596

1,251,811

I 0,833,872

13,881,616

1,064,538

513,522

214,013,929

56,426,459

5,499,777

2,514,598

385,566,212

366,985,108

652,525,612

466,262,067

2,485,198,378

1,447,257,372

11,600,491

5,515,770

4,179,698,644

1,235,457,871

49,372,614

34,145,805

,1m1t1nnn111lJ'l'lfi1J1n11uMlJ1J

4,240,671,749

1,275,119,446

nrnvl1J ~u1ulf1-111r'Yl6'J'l'l li111nnnvi11ilmrn

6,725,870,127

2,722,376,818

'

~

~

fllfi' rntlJ UIJlJl U\'lnlJ UIJ

fl 1TI, rn1\l u11~u,1 m rnfTiuiYIJ h1rn111J 11'111

10, 12

fllTI >'1JIUUIJ1'11l'lf\'l

Fi 1H~ 1ullJ m ;,hilu ~11J
• ,

V •

12

d

fll 'lllllUVIJ
•

4

1'11Jl'JU'l'rnmmu
I

,1,1

12

I

111Jfll 'lfllll'.l
1w1ili111nm1 "~l'l" 'J'l'lfi

11a m; 011,!Jl'lfill l m1u a~lJU
, wnn ri11, l)'l'I ii~ 1ri,1~1J 111 m1UMVJ1J
,1um,ri11,l)'111J~EJ~ iii1n,1~m1m1ul1~1'JIJ
, 1 um, ri1 i, l)'l'l ii~ fl~ 11.itri,1~IJ111 n!l(JJIJ!llt ll rn ti~ vu el',1, 1,1 am rlu

11, 12

6

Ofl1!JU.11Jlm1lT~Nvi'l-!§l'l-!lmmnm11J iilh'fo
11J!llTIM nmuliaum.Ja1i\m1(fwtllfllll (IJ11ii l A~'i 'l v11B U)

'l'Hl. 2562

VUI. 2561

1Jl'll

1Jl'll

2,485,198,378

1,447,257,372

11,600,491

5,515,770

4,179,698,644

1,235,457,871

49,372,614

34,145,805

6,725,870,127

2,722,376,818

(2,505,861,907)

(1,422,874,005)

4,220,008,220

1,299,502,813

146,069,589,084

90,390,430,533

150,289,597,304

91,689,933,346

nm~1J~uiuiiu'l!'lwtlii)'llfiUln01-:;,i11ilu11uim,111Nnll

..

'ilVlAvlOOlrn1'Vl\Jl'l''Vln

l

'i lVOl'i fll 'i l)'Vln

~!O~ tu vlmlu ~ ~\1\J

'ilV nl'i Fill 'i l)'Vl n~a1 t!i1n~tu vl mlu M'l'J U
'ilafil'i fll l 'i l)'Vl n~IJ1 l!J!ii~

tu vlOlYl.\/1.\!l!!~ OlU~

VU 0~ 'i 1~ fl

mdv

7

'i
11
""I
'j'
"'""
n5,'IJ'lfi1llifl':i
,lf':iHWIJ§
nH '11':i!llJlll!llJ '1~'11~
V

a,

,'Ufl':i~!l<!!11Jlffl ( 'liJ'M,1n11nou)

W.ll. 2562

W.ll. 2561

Ull'l

'Ul'l'I

6,725,870,127

2,722,376,818

(2,500,000,000)

(I ,000,000,000)

2,425,000,000

1,530,000,000

885,060

858,330

n"I:! mi~ 'hi ff \>111 l fl n-u f)'j ·nJvi 1t'W'U ,nu

m, 1Yi1J.;lu 1u iiu '111'11 VlJ'l'lii 111 nm, Ii 11u u, 1v
, 1um, iJ fun,~ YIU uo ,1 m,1v!1J\lu 1u iiu 11 f'l'l v1p1il 111 nm, li11ilu 11v
111'1~w1un,1cy11ll~'M1m1nii11mrn,h1ilu,11J:

.:~

1

•• ,

m,'lfm1lJM'IJIJ mrnn'l1rnv

m, 111111l 1m11.HHV)lJ1u 11 ii'n11 f '11 V
m, Mm 11ulJn11cl111 mYI\JI\Jl l ou ~1vY1f'l'lviiu 1rn~ ii I'll>, w 'l ~

(15,800)
(7,116,102)

(1,563,032)

(105,175,500)

(205,229,481)

(340,518,915)

(198,584,618)

nrnYi iAu( o,1 01 J1u ~ 11 {~1vrf11~1u

14,957,230

(64,404,849)

,;.,f1lJ'ilLJ ',Jflli'lfl'i\Jfl11\1Ul
!'''"'.
mll'l'IIJ'IJlJ

117,828,604

201,751,956

(335,316)

588,479

(11,600,491)

(5,515,770)

(4,179,698,644)

(1,235,457,871)

(49,372,614)

(34,145,805)

18,848,153

17,616,626

2,109,571,592

1,728,274,983

(2,505,861,907)

(1,422,874,005)

(2,505,861,907)

(1,422,874,005)

11'1JNlnfi1Jlrll':i(~flM)!'lilJ~'j.j. \j''l'lfi

(396,290,315)

305,400,978

11mhn~ u 1m,~'W 11,1

1,959,774,384

1,024,050,346

1,563,484,069

1,329,451,324

A

Y

9)

mrn,1a, 1u111111um,m

,; .,f 1

-1=

,,.j

mrn,1 M( !l'ilJ'lllJ) u111J ftlJ\11jlJ nvu ou
• l,J

"'..,: ""

,1

,:l

""

,1vn1rn1 t'ilJ'!'lTI'l1tn,J'IJIJ1llfiMlJfl11')lJ

a,

,1vm, n1 'l, lJ'l'l ii~ 'liJ1ii ,I .;l'W 111m1u fl1'1J IJ
'ilVfil l n1 'J 'i lJ''l1 ii ~01 'liJ1/i,i\l1J 1110l1t\jl\j 1!1 anti./~ VlJ el\lJ l 1¥16 fl! dV
7

0':iO!llf!1lJlffl~l0fi~n'i':ilJll!l\11111J
m ju ii 1U'W fl11J'IJIJ 111'11 n?\1611111 Vfl 1'1J IJ

9

8

1

• '

.. "
ntHllt#7'UJ fl7.Jff"lN'l.'>/'l-ljnl1Yl7fl3l'hllfUJ Vlilllfl
<lfo~l!YIHOl'Il~\.!~ri,tlcy (U11U1~1!1511lfffltl)

rirn1u.nvimiu~o'Uftl.!iJ'fl1u~ 31 ihnm.1 \U'I. 2562

ll.tl, 2562

l1,f'L 2561

fl.ff. 2560

't'1.fl, 2559

"'"

mn

"'"

!5. 1556

15.5630

·nuM1nnmrnn1u rp11l

0.2579

71Ufll'i rh, 11'J'Yl~~1riv1tu illOL1\.IMllU

11 un 11rh111l'l1ii ~ ri,l '1 ii10vli'i1 u 111rn1u l'I ,l t}l-l

2558

l'Ut2557

mn

mn

"'"

!4.6191

!2.324!

!2.4161

10.0471

0.2492

0.2326

0.2228

0.2424

0.180!

0.00!2

0.0010

0.0006

0.0002

0.4337

0.2127

0.9485

2.3221

0.0002

2.5356

0.0051

0.0059

0.0021

(0.0227)

(0.0230)

0.6979

0.4688

l.!838

2.5224

0.2196

(0.2600)

(0.2450)

(0.2400)

{0.2375)

(0.2200)

15.5935

!5.7868

15.5629

14.6090

12.4157

12. 7628

4.59

3.00

7.97

19,27

1.77

24.60

150,289,597,304

91,689,933,346

90,389,519,375

84,849,088,748

72,J 10,649,016

74,126,621,608

0.44

0.51

0.32

0.35

0.!5

0.06

2.14

2.11

1.88

2.06

2.11

1.69

0.01

0.03

0.0l

18.12

0.25

90,866,401,884

86,281,696,458

76,006,974,468

72,090,459,600

64,124,780,457

fl.fl.

,A01Jnfrno11~11Ul-1,,1rn (P!o1t1hv)

34nfiilhn1iml,p1ii¥i'unv1
11u'l/i11nfh1m111nJtJ'U

'i lOfil'i fl,

h ('ll lvl l]'I-J )ip1 ii~ v~ 111 ifiR~u ;:nn

'Nryty 111 nnnJ~ Ull e'vi, mo rurl u

nirrn1'lli1rnn,rn,ltJlHf11il
n1s111J~ihiff11ilJ'\./ 1,-11tflr;l'oot1'U11.rc1~lJ'U

-~

~nf11ffunfTIUi]'tt11n'U-l1A

2. 7157

'"'
'
~ J 1 .,_
.., I ..
Olil"l"li.ll'kl'\IMfll'Hl'tlJ'\l'kl
lltHl'l1"l"l'HHJ')'lli

u1no 111-i 11 Um 11-,1vi01J ari 1fft.1 l11n6qn i
011t:iflu1::tti1H1fl (1eon!:)
0A, 1knm niS 'kl~ riln'f!:!lli'tt 'Uo un il, !:fl O1J

1Tim~uiiri'1flty
~

·~

~

,..f

lJflfllrftrnrnuiJ"n11nun,1 {lJm)

O.i11d1wuo-lfi11.ffUw,w~o14nfi1ii1-1 nf 'l'lU"/!1111
011t1~Unl11Hnlil (foul.'l::)

0,'ri 1ff1u'\lo -l"i 1ii'l 91'i11n n, rn np.i ;i 8 lJft Fi1
Runf¥1!Ji]'nifl1m~us:::'11'llH1\il (foun::J
6m1ff1u'IJtHti1mu01m~uci1,1J11n7n
'\Jorn l'iio'\l 10l-hm1lJm ::'11 i 1H11-1 ~ o
J_Jnf11iiimh1U'1V1il11m~un:1-111H11-1 (1twn::J
1Jflfi1tiuni1·,U1p1i01mi'iu:r::1-111-N1P1 (llll1)
II

_,:

! 46,665,653,035

"

'II01JmnmV111

l.! nfl 1n1 sio'\11 m1 un ~ lJ u 1::'1111,1 ~ 1,1'11.11l11lJ11ud1ntlt.1 lfl 11 (fo fl-llJU 1uJ1ri'i.1Jf\!, H11"U 11 ft::fl 11 <'ia-u 1m1 u n~ lJ 'U 1¥l ui'i ii!Jqil'll 1Uritrn~ o;ffoft u un::
ri1u1ru i11u1ffi!11111~uti1~J11-1'U n.i11J1~u::nn 1~Un~iu1::111Hn'il

9

c

d

<.J

.

q

'

V

..S

,::\

!ll11':ilJ,1,1!111MlflU!lUlJ',lTl-n'l 3l lJUll'llJ l'UI. 2562

ll)!V
"",!l.,d"'
~ ... td
...,,l
061\'JlH'llJ 11'1ijl'1'11tllJUUllJ01U'l123 TIU'lll'llJ l'Ul. 2556 t!'iflijl'11'11!1JU0611'JU'i'llJ11'lHll'i11Vl1J!11J1htlll'l1

1i.if1A'a11u11il1uo111u 11'lvl1Jilomi111ul'1a1q 1m 1m,

"''
,,,, ""'
.,,
1'11ll'1'JU'l1 27 TIU'lll'llJ Vl.!l. 2556

'J '11 VVllllhU illtll'l ("lJ1!J'11 lil'1 mm 81\'JU") l 1'1 uiJ
1
•
•
e1
I
[
<
.I
•
•
< •I
TIUll'llrnl'!m '11V ~101'1 (lJl11'!11J) l1JU~i:Jllflfrn1J'it U'l11JOfl11'JU'11J lJ'il,'11 iJ'UV'ilJN10l1o0'11'iVlV
(1J'itl'l1!l S!'11U)
06,l'JU 'i'llJlJ1l1 l'i111J !1'1U1J1!J'l1l1 fi01'1 f wUlil'l f11'in611'JU
y

•

q

•

••

111t11'11\'Jumu'l1t1ilvuoa111unlJ uoiu11J1"1 tl'llol'lfl1J uam'l!l'l tllJ!UijtlJUl'l i1nl'l 1\'Ju~lil'lmrni'wu'?iu
ll'l'il'llJUll'llJ

oJ

mrnii'l1iliwm 1 mm.JU1l'llJillU11J 6,000 tlll uoi 1m ,llf11<l'u!1u t 1"1rnlJU1l'llJtu~1rlu1'!1'a1~ 1'il',h11fo
m,hl'uim, 1mil'wvi'11'l~au~ ~1u11J1"1 l'IJ l'lv1ua1,iu illtll'l (IJ111'!1U) ("l'IJ'') Milm,ri11Jau111a
l'l11ilum, hl'ilm,ri,lJarnm 1 ml'llJU11'l1Jui1'1vf111imli1u1u 6,000 tlll

~)

mviui'u~ 31

1i'u111'l1J 1u1. 2558

m 'ilJ fll'lili 1J 'i~ lJ lJ imu\'11l 1!! ll 1l1 ftO !lot~ ,J mW'i tlJlJ~ofi\\)\\)l!ll ~1rlu1'U81 llotn lJ1JlJ'i fl l'lll lJU

'11 \JI~ l'l

<l'u~,i111imi'l'l~Mu11J1"1 l'IJ ~ul'l1afoll'l 1'la1ua1,iu illtll'l ("TICC"J

l'l)

iil'l'tii un 1,fu,J,~ lV'lfW,1m 1u M11''11TI ~tii l'1 ~ui1u.i i'wi IJFI 1u1ru, 1u M,u 1i 11u mu rl 111u l'l IT\\)\\)ll'blmi a1
1lot~umui1'11q tl'lrn1Jml'lrn~a hl'uim, 1mil'vivi'il'l~au~imiuu HSPA ("IT\\)\\)l HSPA") ~1iil'l~1n
m, itt1-il11!!1 t 1"1rn1Ju ll'llJll" ~' ~uu imul'11l1u l! 1uft~~u muf ~ali't\!t\!lruu 11ri1u ~a 11J1!J'l1 ilrnvl1l'lt1
(U'itll'lffll'IV) illtll'l ("BFKT") lto~llll ll'l'il'llJUll'l1JlJ11ri1U~611J1lJ'l1 !0!91U 111loll l'l6lJlJ'l'Wll'li1.J illtll'l
("AWC") 'i1lJ01n'i'ilJfl'l1iltu'l1fWuftU'11fi~l'l'Ufl1 BFKT !lo~ AWC lllU\lfl111.Jl'l'ilJf11l11Jl'lfi\\)\\)l HSPA

1)

!Ii 51
""1
.l
<!I
'
i • .
fi811'JU'i'llJ 11U~l'l1lll\\)\\)Wlil'i~V~Vl'lVl'i6lJll'11TI \Jnl'i'1!601J AWC 1Vl6l'l1l'i~lJ1J UllO'll.Jlllll11'l1llJV11
0

OJ

'

...,

""

0,

7,981 nfot1Jl'J'i ,u1i11'1 Vi.ff. 2578

10

fi !l~'l'J 'lffJlJ1m~ll~H,111-l jp'li[!'l'J rllJ'lflfl IJ

&i\JnlY

1rn1m11,i1h~ fi!JIJ'U!lljam~ m~1'.im~11-i1~ma11uutl11 ( u11ii1,1'\>I; 1'illl'1l1J)

~ H'!l111 fufln hl'u1m, 1 m#!'i1{111g11u~ 'IIMIJ5'1Jl'I

m-rnih1i ium1 Il'l>fl!Jm11!J ii11nu 2,939 !ll'l

'ii)

I'll

i.Jvl !!l'l' ~'Wl11l5ll'l'o 111llJ!J1'Wllli\J ,ilti,1 ("TUC")

fl»JJITl'litu 'luw\'11h1m (''Fiber optic cable" 111ll "FOC") ofr1'luu'ilvuu'lflu~;n'il111'u1 nu 1mff!'il1111~1l\J~

~)

1u1'11\>lvlu~l'i1111rn1,1'\1111 TUC ,~u~m11h~JJ1ru 9,130 n1o11Jm (111llth~!Jl\U 314,60011111n1o11Jm)

- "1 \J 1u11mu11m111on
• '
• ("Core fiber optic cable" 11>1!
d
•
~ 'l \Ju'ilVU\J
.,
• 1'l'·1 u~,n'il 1m.1,m,
•
mrnll'l'ITI
"FOC 11on")
'IM

'l')

Q

I mff!'i1'llfl~1l\J ~1rndi1Jl1'11lfo'.JV11 \Jl'\1'1 fl'j 111'1!'ilJ111\Jll111ll~m!Jru'l'I o 'llll1U1'!Jl'I I'll ;jvl

Q

;i111,i ("TMV")

,~u~mnh~mrn J,088 n1mJJm (111JmJ,~mrn 235,0J811llfn1mJJ\>I,)

fl1l1)1\Jl11JM1,hvhllll!ll/ll'lh,w~u11 Vi!1lJJIT1'11ll\Jfl1'.iJlln1J TICC !l111fu FOC <fr1t\J!JilVU1JH',111fu

'Ii)

' l ou,~1.1u
d
- 1111.1rn1,11um11,1u,111o~me,111uu,111u11'11l'.il\Jl'I
•
1\Jl'\J\>IO'j111'1!'i!J111\lm
11'111,u
FTTx 1u~rnil
0

Q

Q

0

'

'Q

'

llfl~u1lJrn'l'lll nm~u~m1tJg1nrn 13,542 nh1lJm (111!11tJnmrn 100,0001rninto11Jm) .uii1'\'.J
VU!. 2591 lill~

"s

" ·' •

•
1\J 1au,~uu
d
mwll'l'ITI ,u FOC 'l'1uilvuu 1"
'l'rn1rnm11
FTTx ,u~rn'il 1"
11mm,ll\Jll'l1l,11Jmrn~m11,1111.1u,1'

!ll)

Q

Q

;

a

q

.r

d ,

9

•

•

.I

0

Q

Q

Q;

Q

'

d

.I

11u11'111,1u,i !\Jl'\1'1'VllJl'll'll1'il1111!1'111l1 TMV ,~u~m1u,~mru 5,933 fl 1ft1lJm (11,llu,~mrn 220,428

11llfn1m1Jm)

Ill 1\J~ 31 !JUlfllJ Vi.II. 25621.11'!Jl'I I'll fl1l1U51,i\J ;i111,1 (lJ11l'l'\J) llll~1J5'lJl'IV1lU'\11111'1ll~\J@:1111u1uo111u
,1u11111} 1,1uii1111il1uM11m1lJfauo~ 30.00 'll111;i1u1u11u1uo111u~11llmrn~;i111u1m1?1 (3J 1i\J,lfllJ Vi.II. 2561:

~ !lUft~ 30.00)

.

'

'll'lllJ ll 1'111 fl 1, 1'.iu, rn 111 fl iovi!l 11!!\l 11il 'l ,i'i'l m, ll'!l U!'11\Jll,IIJ1 'liJ 1,l'm ,'il!Y!lu

•

II

no~YJUn1J1r1H1T~1~~1J!mYmmJ1m11J ~llYfo
11mmttl'J1h~ neu -lie1JnV1Hm111u 1~ 111H n1auuutie (v11li Mm 1il Mu)

-u'mrnm1nm'.lm~11111mn M11;irl1~'U,rnJlJ1\l11,rn1m1uuiii hw 1iuu~ 34 ii a1 m11iv11'UV111m11'.l1-1
•

•

'

1 ~11111m ft

0

•I
•
~
• <
~<llJn'l'll1m11rn1111noir 1u1~nau ,mnv1u~ 11 1uu1~nau11V!!~WVl'l!1'Ufl1YJ'W
1u m
s;

>

•

• .; • I

,. 11'

~ ll'lYJ'W 1rnm;i1m11,J~vwi ,J a1ff'U 'l'lf11tllJ''l'lli 1um ~u m'.lmi;i irn~ au'<llJ!l'l'l 11 m, 1'.l'U~rl1r1!\J 1fill l!l1'U a

.

i'U .,.,,iJuuu~irn,imf01ri'u,,Ju
1i uu~ 1
.., uu ~a1rnnm'.l'U,J,~ ;11u~111'11-11 iJm1Jm1>1H 11-1 m,uru:f;1'1'1v
"
11 a 1 m, iJ 11 !ll.J a1u nm".i'U i ;i vm 111~ 1¢/11;i rl1;i 11J11 !i'mn ru'l1trn ~ ,,Ju u u ~ fi111'U ;i h, lJlm, l'U n11uru \'r
•

llUU~

106 1i e1

•

0

fi11U!yl'rrl111fonilfl11 ~,hti'l'W~1 flil!ll111~¢11'Ufl11fl1YJ'U ff1'U11lJlV!11~,J;~noU'll'alJn

'l'l 11fi 111'.l'U lll'l\11! 1'11-1 Uuu

va fie) 1YJ'U 1 llJ Mtill'l!N V11 lJlV! 11 ~ U1 ~ nelU 'U<ll,j !!'1'111fi11111-1 t~ lJ!i'ilJl'l llJ

au'el ri 111 'U ;i i 1-1 u1 ~ mff 11 ru ~ m 11J m, ri 1nu11 !i'n'VI f 11 u'u a~ ;i !111'111 !i'n'VI f 11 u'~ oan m vM11 n, l'lfU!\J t\/~

'U<llJ!!'l'll1n111'.l1-11~11111n1111iuum'IJ161nq'l!11;irl1~1-1il1n-u'a1J11m1m1111-11~11111n1am'l!1!'l'IV~11,irl1
"'
!V ...
l'lllJ ng11 mv "I,1-1 m ru 'l'llH'W,Xo111111 ~.i1w1n1-1
m""' a11 m, \II lllllJUl'l nm1n'U 9,11:,.l'l,'If~ <llJ 11m1 m, 11un11111ma
4dd

d

d

'

"'

9))./

"'

'

1iuumm l'l'lml'iumfn

uivrnv m, u ru:f;~ i,nu m, 11;irl1-u'a11111'111 m, t1u 1 ~11111 mm l'J'U 'U ivrnm~ u1 nu nuu ivu ivm, uru \'r
0

•

O

~ 1.n'Um111,1rl11um111ml111foTitl'!y:f;il'UlJ'l'l1U~ 31 ,i'm111lJ 11. ff. 2561
td<:>.cfdt
q
~'")$/•.<!1,•9"11
"'"'""19>
•
11vil1V'l'ltnl'l~'Uluum
1m11,m~11111\'.Ju!y'lfil~U!!l'l11uu111,'lfil
1vm 0111,'lfil iurnm,l'll'lU!\J'lf
,iv 1'lftnrucn
t"-'lwd

1~ v1nun mi !!;i 111v ~ 1ml'lmh 1i~ w111 ari 1I'll'~ 1v1 am, ,i;i,l'!\J \'r ru iuilutltl'!!J\'r

12

fiiiVJo

O!l~l'JIJ':i11Jil'l1~l'lh~~'IJ!jl\Jhm1mmru

wh~

11mm11,:itJ.,~neuii!l\/lll'INnl':ii'.iu':i~
n1011uua!l ( ci~ 1i11'1'1'1':i 1\1!!6 lJ)
'
o
V
,!!I
<01.
V
l='I
""l'/l'l1':ilJ~1vll'/llJlv16'1Jl'l'IJlJ'111Jl131 '.IJIJlfllJ VUl. 2562

.

2.2

1"'-'

'
...
<:11='1
V
V
l='I'
1J1m 2rnmn1a~1umwn1,1J111Jr•rn1J~fl1J ,nun

~' n el, IJ IJ':i 1 IJ1 IJ"1;'/il l'.IJl m

2.2.1

t

1JO':ilfl1J

'

iJ

l='I

vu1. 2563 11o~ma1'Ue~nune~l'JlffJ'.IJ
V

!i l'IJ 01':i':i la' llJ\1 H nm'.l u IJ UlJ11ni,Y~ nll 11 '.IJl ifo tl ~Ufl n!)IJ1IJ ii,fllJ1;;

d di
""
lfl':i!l~'.IJ!ll'll~fll':il~IJ

.d

.d

~

...

IJll'l':il!ll-101':ilJ!)!ii 1l1J1Jvi 32

1':i!l1 Ol':illl!l'l1':i1Ufi1':ilm61lJ6'1'1110l'il1'1-1

lJll'l':il!l'l-lnl':i':i101l'Ul11101':il1'1-1 IJUUvi 7

1~61 01'1Ul'llNU-ti'!l!Jlllfl~!l1iJ6'1'1Nfi1m'I-I

lJlml!11-I01':i'i1U111-1vrnnmi1-11iuuvi 9

'

'

lJ 11l ':i l! 11-11'/i 01nrnr1161i'l a'l'I 11 nu i'.l1-1 nrjJJ
"'

...

"'

ti

'
\'l nci 11li 1 nu {,1tl,: 1m1 ':i 1001':i nl':ilfl !J a ri111 o ~

,% ...

...

...

~

'

"'

OJ

rl

""

01':i fll'l ':i lUOl':il!'l-l 'l'l ':i\'W'l'll1fi l':i 111-llrn ~111-J l!'t-1111101':i 111-J nl':i fl el Ufll'U 61!!1-J !1 'il'W!111fi1':i 111-J
nl':i 1J!)!iiiJ 61

2.2.2

nu 1111rnl\-01 110~ m':i II l!l'l 1'> Wfil':i 110 ~ nl':i iii ,1rnu-o'!l l;J a 1fli v1ila1111 m, 111-J
">

V

.::I

d

V

I

IJ1'1':i!jl1Jnl':i':ilV111Jl11101':il1'1-11llJlJl1161':i61 l'll)Jl)Jll'lll

mml!ll-J mn10111-J'1'111nmi1-1111l'u~ 16 ri 1e1a 1,1'n!l1lJ1-l':iWfuf ll!)!!)Jll'lfltn vrnZ111JJl'l~ nv111m11J
1\'J1-1!t'lfl 'U11Jlll!fl1l)l1-J~nl':i 111-1 lflU 1iJ/61'0l'l'lh~lll'l'II i'J 1-Jll!)!!)!ll'lf l'1 llil 1-J1l'UIW~ fl!)!!)!ll'lflnl':il1\J

i
'
'
l\n,i 6 hi n a111u nJJIv1fufn1-111fml' (n11ub m, Hn1-111fw6vi1 'li1) 11a~11ilnum1Jff!lJ!lJ11'li1

1i'1-111111i'11-1rl'!)!!)!lt'li1,~v~!Z1-1111mi'lurl'!)!!)!ll'lf1ft1-J!lfw6~il,1ari1J1

13

OlJ~IJU111Jll'l'l1!1'11~~1-!~l\Jl'minJ'lfllllJ

i\\h'fo

11mm11vi1hs MU'UlJ\j!l\'ll~n1111u1s111H n1auuucio ( ll', 1i.i1,l',rn,irnu)
o

.

,d

0,,

Q

V

'

"'1

<,I

ll'1111U11"1ll'llJ!"1lJ\Jll\J<!'111-1'113l lJIJllllJ 'l'Ul, 2562

9

"'

.V

o

.,.

'

Y"'

Y

q.V

"'"'

~I

.V

""

,1-1 fllH'1'11l'U lll,j 11m,m,1rn,•111Hfl11I ~urn 1,0!) 1'1'J'U'.i1lJ11ll, ! 'lfl)MVII-! u fll, lJ:i ~lJl\llfll,!!11" 'UlllllJlJll

~il N11 fl, •l'l mill ninl 11-1 Turnufl n
d

4

.K

<

4

tl'I\! 'Jim 'l {

u 11• 1111-11u111-1 'U ll 1 i\1-1 l'lf11 dim •11 i\1-1 , 1v 1;\'u11•ii 1'l 1f~ iv

d

.,

N11 l'l! fl'1 'U'U ,; 1 ll 1, ij • 111'1 fl'1 H ij 1nm, u ,•lJ 1rn m,

h1 fl 11 f mhil'm4 !ll'l H fl 1, 11m •11111 ma 1u11111 flll1'1'J'U, 1lJ us 'l 1f,Jaoviil .~illl'url1fl't\! 'lu m,tl1u 1vu 1v
fl 1, tl'I\! 'Ji'U ll, fl ll, 'l'J'U, 1lJ 1111 •1111111 ~ lJ l'U ll, 'lfo l.J 11 ~ rl1fl'I\! 'U ll, r11llJ 11.i u tl u ll'U 'l u fl 11

.

u, SlJ 1ru m,~il ll ~lJ 1'l 1f

'

!'l/'U!IJU1f1lH1Jfl1'11'Uff111foUff'U!)l'l1\Jvi 31 ll'U111llJ VI.Pl. 2561

'IJl) l,j !I!~ U1f1U fll1U l nl l\ll fl1llJ 'Ii.in U'U l) 'U !!11" 'IJl) ll!JlJIJ! l'U ~ ff lflt\! 1u fl 11 ti 111 'U l'l'U 1 vu 1Vfll1lJI\! 'Ii

t ,il

.

N!I fl," l'11Jff lfl!U"1
S11 'll, fll!IU1S fl lJU'11U11 IJ1U!1111'U
l) 4 ll'U 111 l'l'U
.., llfl 11f!J "'f lll'U 1'U!1'U l'U 'IJlJ)J11l'111fll111'Ul
..,
~
1uvnu 1m1llf1,ifu~11-1

.

'

.

!1'U!l1'1'J'U l'U~:iflu 1m mf HYi'U!l'UiJ,1Ufll11U~U'U!!U1I, 111U

31 »'UllllJ
'VU'I, 2562
Ul'l'I

11um11u 1'u~, nu 1m ,l'lf11ifu!l'Ul'lllJl,J!l'11qiln,rn,1u11,1
Ulfl ,1um, f11 heyl'l~~ll'11i.i1n'1~'Uulfl!1'U!l1'1'J'U

wifu! 1u l'l llJl,j11'11qiln,, JJl\u, 11'1

11u 11,11u i u ~' ii u 1m 1llf

173,020,855,760
4,187,654,240
I 77,208,510,000

14

nB~YJ1J-:i11J1m ~l!\ H~IJ! 1u1mm-1mr11J

~\h'fo

-I
V
~
'
'
•1"1"
11mm11,iu,rn61J'llB!Ja1'1Hnl'i!~1J,~1111,mauuuue
(u,
u ,1,1,1,nrnu)

~

Q

31 IJ'l-llfllJ

31 lllfllfllJ

31 IJ\JlfllJ

31 ll\J1lfl1J

YUi. 2562

'l'l.11. 2561

Yl.11. 2562

'l'l.11. 2561

!Jll'I

!Jll'I

2,250,475

2,251,708

3,590

3,790

0.375

0.375

1~iJr-l1n:5mm,
'.6lJlfll1!1'1m'rn1hi6 ~1/i',1 (lJ11l'IIIJJ

mium1vi'u
. '
BBlJl'l'i'VW

.

I

<OI

~V

.

Q

lllJlfll1~e~Mua~1'llt1~ ,~umn,
mJ1um1ilJ ~1/i',1

mrnmwi'u

I, 157,585

'.6\Jlfll1 n1~m'l'l ~1/i',1 (1J11w1-o

mi!!l1'11Vi'IJ
. '
BfllJ1'l1l'W

'i11J

Uflfl1Hl11 lie '1161~

20,000

20,000

9,787

9,987

0.375

0.375

1,561,200,217

1,956,331,314

0.37 - 0.62

0.37 - 0.87

1,563,484,069

1,959,774,384

m16 ~lOlll)jl)j 11 B\J'll 1V\151'1Vff\Jlrndh1n1 lV MIll i'u~ 31 U\JlfllJ 'l'i .fl. 2562 1\'Jm lVOl,

~u, 1i.i~1ri111u,1'Jl11~

15

nM11m11Jim~nliN;iU)il'IIimmimr11J ilih'fo
•I
>
~
•
• ( u,
• ' 11J''j .i,in;i
'
11mm11i;im,
filllJ'lllllJllVll~m,
1rn,,111Nmll11mmo
!f lllJ)
e
4,:
vd
"1
n111rn~1.im1.11.iounueymu11 31 1.11-11r11.1
O.J

vu1. 2562

7

~

31 !J!Jlfl)J
Vi.fl. 2562
Ull'I

13,063,344,366

14,759,292,255
27,822,636,621

Ull'I

27,803,788,468
18,848,153
27,822,636,621
'
'
'
m1rnfiu1
il lfi Om l,i ll fi!U U'II Ml1\J w)lJ '11 ll 1fill 1ll'W 'i 1lJ !J '1~'1 ll hJil

~

31 IJ\JlrllJ

Vi.ft. 2561

'
'
am1.ivrni'lum"Vi

4.82 - 5.50

' ll u,i''l
am l,lll rn UUll
lJ ll ;;i l ql'I TI 'i 'i lJ '11 ll ~ 11\J

THBFIX + 2.75 • THBFIX + 3.00

qvmi 'l\J ~ 11 l-! \J 11 U\J il lJ ft ;;i 11ri 1rilJ 'i lfl l,1 llJUI\! 'J!I ~ ll 1

j) 1fif,j ft

m

,-n lJ '11 ll 161'1 'i lfl '1 ll '1 l i.iil

fl11~rl1fl0J

16

ti

V

I

J:>.

1 o,l!"!"

!11Jl!J!'l1') ,~nOU'IIOljll\'ll,nl'j!,l-l'j~!111,nlll1!1JUU0 (U, lJ 1>1m'l~!'W1.J)
o

OJ

~

.

V

.,.

'°"''

al

!ll11lU,1A!lllJ!AOl-l!ll-l!j'fn'IH'l 31 IJl-llfllJ Vi.II. 2562

8

ii1uT\.nn.br.n,.:ilJU (tnbu)

(Ul'\1)

•

lJ'Wilfl Yltl lHl'U

•

31 i1UlfllJ

31 filfllfllJ

31 lJ'UlflJ..I

31 tiin1fl1J

l'<.fl. 2562

Vi.fl. 2561

\'i.fl. 2562

\'i.fl. 2561

9,637,943,054

9,637,943,054

111,316,208,451

111,316,208,451

9,637,943,054

5,808,000,000

111,316,208,451

58,080,000,000

lJ'U ~ i ~i't1111n~Om1 'U1v,u12u

mJ 1vtHl'J'Wri'u-11~/u

10.00
13.90

3,829,943,054
9,637,943,054

11,hua, ~'U ilim•/iJ

9,637,943,054

53,236,208,451
111,316,208,451

111,316,208,451

1um,tl,~'J/lJfllll:mrnnT1M111.rnf1~ J/25621rla1u~ 30 lJn'.ilfllJ vu!.256211ru~mrnm,1,',illJ~fl'ljmlm,
~r1irnri1h1\'.J1-111u iluNll iu el'm1mJ 1un~ 0.2600 1.Jll'l 1\'.Ju llrn 1w1uif1ii'u 2,505.86 .i'1urnl'J 11uiluNc1

• ' '1"'
• ·-~ '
'11.Jl,101.JlJl-llAlJ
~
•
r11n!ll1
rl~lU , 'l111nfj!lfl11'\.l1U11'\1'\.l
VU!. 2562

111n,, rnu UlJ m, ~,i m, 1\'.Ju111n,, rnu UlJ ~~iv 1M11riu1JJ'11 ir1 n 1, n 0111u ,hn,rntil UIJ n 1, i1>1 n 1, fi 1u 1m i u el'm 1
n'1111il'1111d 5m1f aun: 0.11 l'iail<ua,lJ<1ri1ilul'lfV1v!fV1n~tlfutl11ua1'110,na111m1lJ rl111fmhu~il'Mn11
30,000 l!11-11Jll'J

'11>1, 11 flUll~

0075 ,i ail 'llfl1lJ ll ftlffl-l l'lf1'1 U!)\11J~tlfotl·p11a1'11Mflfl1\1l.l'i1lJ rl111fmhu~il
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1\i\Uel\>1; 1111 nci 11u1 'lii 'l;l',11Jlll1! lJ llll 11vl1J
(!J mi lff'\.l\'1 f Vlvlfl'l u~tlf utl, 11! 11'1 fi fl lJ llll lff'\.l l'J f mfif111 lJ\>1 'II fl ,fl 511'1'\.lJ 1lJ\1nJil'1u11 i'.lffu ~ '11Hl1rn :1>1 fl mrlu)
"
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"
'1151 fl fl 1111-1 ,'l)J

if 111 f 1.J!l1'\.l

.
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3~n a 11'JU J'llJ i 11'«il'1 fllrnf l'l VffU 11'1 rnlJU lfilJl'l lfllrn <11'1 I '1 VljlJ tUU \'UL 2561

11<1 ~U

l'l.fl 2562 '1llJl1liil'U

II l'U1 fll, l~lJtii\lJ ojj 111 ~ '!fl, t (fl) 1rl v11'Jl1110~ 'U11111 il'1 f\15~ Ii'Jmj fl fi MllVU B OJ 1Vl'1 l'i V ffI]! I)! ll'l/1
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(YU'f. 2561 : i'ouri: 25.79)
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s.oo 'llo~li'Tu1u1fu~\i11Hhullun'1J~111J.i

-1i'Jtl1j'tlo1-fu'llo~r!'\11Ul'l'l11UiYu 1m~nr,~vfuj1tfi1ulm\i1i'lufoun:: s.oo
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-1i'.l ufj\11unfati'ff-w 1nrn1f1-nfus1u

Yll ~vl li1n'fl
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1nv

• 1tl1-1fj~uc1mnh:: lu'!f;J'\rn~mm1mw
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hv
1nv

· 1\'Jufjil.im,no~'l'j\J

111\:Jll

1

ti\Jlflll YIUYfl!\i'!flJ i1f1>1 ('IJ111'ii"\J)

-1i'.lu~\1f!fllrni'vHfn'u lmmrn1fl1J
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YI.fl. 2562
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